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Szanowni Czytelnicy,

Dear Readers,

Niewątpliwie do najważniejszych z nich w tym roku,

conferences. The most meaningful among those related

Okres wrześniowo-październikowy owocuje, jak co roku,

cyklem wielu wydarzeń, w tym licznych spotkań i konferencji.
w odniesieniu do problematyki outsourcingu, należały
takie wydarzenia jak m.in.:

BPO ITO Forum w Berlinie,

VII Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi, Targi Outsourcingu

w Warszawie, VII edycja konferencji Biurowce w Polsce
w Warszawie, czy też Bydgoszcz otwarta na Outsourcing
– śniadanie biznesowe zorganizowane w gościnnym Poznaniu.

Bieżący numer Outsourcing&More dostarcza Państwu

kolejną garść informacji z polskich miast, w których

outsourcing się rozwija. Po raz pierwszy mamy przyjemność
prezentować informacje z Rzeszowa oraz Częstochowy.

W dziale Raporty – zapraszam do lektury opracowań

przygotowanych przez Kelly Services oraz JLL. Dwie
znakomite firmy, dwie doskonałe i wartościowe publikacje.

Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się nieco bliżej rynkowi
niemieckiemu. Na naszych stronach znajdziecie Państwo
dwa wywiady z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi

za rozwój outsourcingu w Niemczech. Naszymi rozmówcami
są Pan Stephan Fricke – Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia
Outsourcingu oraz menedżerowie z Ardour Consulting
Group GmbH.

Zapraszam do lektury oraz do udziału w Konkursie
Outsourcing Stars, który już trwa, a jego Laureatów poznamy
na styczniowej Gali Outsourcing Stars 2014.

Year on year over the months of September and October
we grow accustomed to the series of branch events and

to the subject of outsourcing were certainly: the BPO IT Forum
in Berlin, 7th European Economic Forum in Łódź, Outsourcing

Fair in Warsaw, 7th edition of the Office Buildings in Poland

– Conference in Warsaw and Bydgoszcz Open to Outsourcing
– Business Breakfast in Poznan.

Current edition of Outsourcing&More provides you

yet again with more news from Polish cities where
the outsourcing business is growing. It is the first time,
that we are pleased to present you information from
Rzeszow and Częstochowa.

In the reports section I highly recommend reading the studies

delivered by Kelly Services and JLL. Two excellent enterprises
presenting two remarkable and noteworthy publications.

In this issue we decided to take a closer look at the German
market. On the following pages you will find two interviews

with the key people responsible for the growth of German
outsourcing services. We interview Stephan Fricke – CEO

of German Outsourcing Association and managers from
Ardour Consulting Group GmbH.

I invite you to read our latest content as well as to join the
Outsourcing Stars Competition, which is already ongoing
and the Winners of which will be announced at the annual
Outsourcing Stars Gala 2014 in January.
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Aktualności
JLL podsumowuje sytuację na polskim rynku nieruchomości
biurowych na koniec III kw. 2014 r. – Anna Bartoszewicz-Wnuk

Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL,
komentuje: „To był bardzo dobry kwartał dla rynków biurowych poza Warszawą, na których podpisano umowy najmu na łącznie 117 000 mkw.,
a wolumen kontraktów od początku roku sięgnął
320 000 mkw. Warto zauważyć, że wysoki popyt
wygenerowały firmy z sektora usług dla biznesu,
w tym HP GBC czy Infosys, które podpisały bardzo

duże umowy, odpowiednio we Wrocławiu
i Łodzi. Łącznie poza
stolicą od początku
roku wynajęto równowartość 88% popytu zarejestrowanego
w całym 2013 r.”

Czego oczekuje klient?

Sukces Invest
in Pomeranii

Jesteś klientem, prawda? Wiesz, że liczy się dla Ciebie czas. Szybkość działania. Informacja zwrotna na
Twoje pytania. Natychmiastowe rozwiązanie problemu. Nie chcesz tłumaczyć swojej sprawy kolejnym osobom. Chcesz reakcji – tu i teraz. Niezależnie
od sposobu, w jaki się komunikujesz.
Jesteś także klientem banku, prawda? Wiesz, że
liczy się dla Ciebie wyjątkowa dyskrecja i komfort.
Nie chcesz rozmawiać o swoich sprawach w obecności innych osób. Dodatkowo o swoich finansach
wolisz dyskutować w zaciszu własnego domu,
spokojnie, mając czas na zastanowienie i pełne wsparcie od
pracownika banku. Z drugiej
strony zależy Ci też na szybkim
dostępie do placówki, natychmiastowych odpowiedziach.
Masz wątpliwość? Chcesz ją
rozwiać jak najszybciej, niezależnie od tego, gdzie jesteś.

8

37 nowych inwestycji z 16 branż oraz 5700
miejsc pracy to efekty działania inicjatywy Invest
in Pomerania koordynowanej przez Agencję
Rozwoju Pomorza. Powołana w 2011 roku inicjatywa zorganizowała 114 wizyt dla inwestorów
w regionie, odpowiadała na zapytania inwestycyjne firm z 37 krajów.
Dziś o sukcesie Invest in Pomeranii mówią liczby
i nazwy konkretnych firm, które rozpoczęły lub
rozwinęły swoją działalność na Pomorzu. Zakończono 37 projektów
inwestycyjnych (24
nowe, 13 o charakterze
reinwestycyjnym), z czego
23 reprezentowały
sektor
BPO/SSC,
10 związanych było
z ICT, a 4 z produkcją przemysłową.

Więcej informacji na www.outsourcingportal.pl
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News
Świat w budowie

Ożywienie rynku budowlano-deweloperskiego na
świecie jest symptomem zakończenia światowej
recesji sprzed kilku lat. Boom na mieszkania i biura jest też przejawem bogacenia się społeczeństw
i wdrażania coraz wyższych standardów.
W przypadku mieszkalnictwa, niejeden kraj ma jeszcze
przed sobą perspektywy dynamicznego rozwoju, także
Polska”, mówi Jakub Zagórski,
dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Skanska Residential
Development Poland.

Ruszyły centra logistyczne
amerykańskiego giganta

W każdym z trzech centrów logistycznych stworzonych zostanie 2000 miejsc stałej pracy. Dodatkowo
w okresie świątecznym łączne zatrudnienie ma wzrosnąć
do 9000 osób.
Nigdy wcześniej żadnemu
projektowi,
w który zaangażowana była PAIiIZ nie towarzyszyła tak wielka akcja rekrutacyjna.

Wyniki PZWLP po III kw. 2014

Zgodnie z danymi Polskiego Związku Wynajmu
i Leasingu Pojazdów – jedynej w kraju organizacji
branżowej skupiającej najważniejsze firmy rynku
CFM, branża wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce odnotowała po III kw. 2014 r.
wzrost o 10,3% w ujęciu rocznym. Dynamika rozwoju jest nieznacznie wyższa niż w analogicznym
okresie ubiegłego roku. Od początku czerwca
do końca września, firmy PZWLP wygenerowały
w Polsce prawie 1/3 łącznej sprzedaży nowych
samochodów do firm, osiągając najwyższy pod
tym względem poziom w 2014 roku.

W ciągu trzech kwartałów
firmy należące do PZWLP
zakupiły już łącznie prawie
40 tys. aut. Dynamiczny
rozwój wynajmu długoterminowego flot w Polsce
powoduje, że usługa ta,
zgodnie z trendami zachodnioeuropejskimi, konsekwentnie zastępuje starsze
i mniej rozwinięte formy takie jak kredyt, czy klasyczny leasing finansowy, zapewniające wyłącznie
finansowanie aut dla firmy, bez ich pełnej obsługi
serwisowej i administracyjnej.

Więcej informacji na www.outsourcingportal.pl
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Największa impreza
ekonomiczna
w Łodzi za nami
Kilkadziesiąt spotkań i dyskusji, sesje plenarne, panele
dyskusyjne, salony branżowe, blisko 2500 zarejestrowanych
uczestników, wiele spotkań biznesowych typu B2B
i niezliczona ilość nawiązanych rozmów o współpracy,
wymiana doświadczeń, nowo zawarte znajomości. W takiej
atmosferze przebiegały dwa dni VII Europejskiego Forum
Gospodarczego – Łódzkie 2014.
Motywem przewodnim tegorocznej edycji Forum była szeroko pojęta energetyka i odnawialne źródła energii. Mieliśmy
okazję poznać różne opinie na temat wpływu innowacyjnych
rozwiązań energetycznych na budownictwo oraz inwestycje w odnawialne źródła energii w kontekście aktualnych
regulacji prawnych. Dyskusje toczyły się również wokół
bezpieczeństwa energetycznego oraz mobilności elektrycznej (Smart City). Dialog prowadzony był z udziałem wielu autorytetów z branży energetycznej nie tylko w Polsce,
10
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ale także na świecie. Swoją obecnością VII EFG uświetnili
m.in.: Olgierd Dziekoński, sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezydenta oraz Ruta Baltause, Członek Generalnej Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Energii – odnawialnych źródeł
energii i biopaliw. Ożywiona dyskusja dowiodła, że problematyka odnawialnych źródeł energii i bezpieczeństwa
energetycznego jest tematem bardzo aktualnym.

VII Europejskie Forum Gospodarcze tradycyjnie już było
okazją do spotkania wielu znamienitych osobowości
ze świata gospodarki. EFG zostało oficjalnie zainaugurowane przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Witolda
Stępnia. Swój wykład wygłosił też prof. Witold Orłowski,
który wypowiedział się na bardzo aktualny obecnie
temat – „Jak sytuacja na Ukrainie wpływa na perspektywy polskiej i europejskiej gospodarki?”. Wykład kończący
Forum wygłosił zaś prof. Dariusz Rosati, który

General

Wydarzeniem zamykającym pierwszy dzień
Forum była uroczysta Gala VII EFG, tradycyjnie już
połączona z wręczeniem Nagród Gospodarczych
Województwa Łódzkiego. W tym roku laureatami
XI edycji NGWŁ zostali:
•M
 aster Pharm Polska Sp. z o.o. – Łódź
w kategorii Mikro Przedsiębiorstwo
• BRITISH CENTRE B. Ziemniewicz,
M. Mikuś Spółka jawna w kategorii
Małe Przedsiębiorstwo
• Constantia Teich Poland Sp. z o.o.
– Rogowiec oraz Pabianicka Fabryka Narzędzi
PAFANA S.A. – Pabianice w kategorii Średnie
Przedsiębiorstwo
skupił się na zaprezentowaniu podsumowania dotyczącego
gospodarki Polski i Europy. Tegoroczne Forum było
prowadzone przez znanego eksperta gospodarczego,
ekonomistę Marka Zubera.

Organizator Forum – Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
w części merytorycznej spotkania skupił się na branżach,
które mają priorytetowe znaczenie dla województwa
łódzkiego według Regionalnej Strategii Innowacji LORIS
2030, do których zalicza się między innymi innowacyjne
włókiennictwo i przemysł mody; innowacyjne rolnictwo
i przetwórstwo rolno-spożywcze; medycyna; farmacja;
kosmetyki; BPO oraz IT/ICT. Tych specjalizacji dotyczyły
salony branżowe, cieszące się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników Forum.
Bardzo ważnym elementem VII EFG były również spotkania z udziałem delegacji zagranicznych, przedstawicieli
biznesu i instytucji około biznesowych m.in. z Bułgarii,
Białorusi, Chorwacji, Mołdawii, Macedonii i ZEA. Głos
na Forum zabrał też dr Manfred Kircher, przewodniczący organów doradczych CLIB2021 i KADIB oraz Andrew
Grill, niekwestionowany autorytet w dziedzinie biznesu
społecznościowego i sieci społecznościowych na świecie.

W trakcie Forum pojawił się nowy nurt, a mianowicie
„Łódzkie Promuje Start upy”, którego osiową tematyką było
zaprezentowanie szans dla startujących i prosperujących
przedsiębiorców m.in. na pozyskanie kapitału na rozwój
oraz rozpoczęcie ekspansji międzynarodowej. W tej części drogę swojej kariery zawodowej zaprezentował m.in.
Marek Borzestowski, założyciel pierwszego w Polsce
portalu internetowego Wirtualna Polska.

• PGE

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
– Bełchatów w kategorii Duże Przedsiębiorstwo
• Gospodarstwo Rolne Państwa Jadwigi i Grzegorza
Kurp położone w miejscowości Ciołki,
gm. Brąszewice w kategorii Rodzinne
Gospodarstwo Rolne
• Ośrodek Hodowli Zarodowej DĘBOŁĘKA Sp. z o.o.
– Dębołęka w kategorii Przedsiębiorstwo Rolne
• Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. – Zduńska Wola
w kategorii Innowacyjność.

Podczas Gali dodatkowo przyznano Nagrody Specjalne Województwa Łódzkiego dla: Fundacji Studiów
Europejskich – Instytutu Europejskiego – Łódź oraz
MakoLab S.A. – Łódź.
Podczas Gali uczczony został również bardzo ważny
jubileusz dla Województwa Łódzkiego, które w tym
roku obchodzi 95-lecie swojego istnienia.
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The biggest
economic event
in Lodz behind us
Several dozen meetings and discussions, plenary sessions,
discussion panels, branch salons, nearly 2,500 registered
participants, many B2B meetings and a countless number
of talks on cooperation, exchanged experiences and newly
established contacts. This was the atmosphere during the
two days of the 7th European Economic Forum – Lodzkie
2014.
Broadly-understood power engineering and renewable
sources of energy were the main theme of this year’s
edition of the Forum. We had an opportunity to get
to know various opinions on the impact of innovative
energy solutions on the construction industry and
investments in renewable sources of energy in the context
of current legal regulations. The discussions also revolved
around energy security and electric mobility (Smart
City). Many authorities from the energy market in Poland
and worldwide took part in the dialogue. The following

12
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people added splendour to the 7th European Economic
Forum: Olgierd Dziekoński, Secretary of State at the
Chancellery of the President, and Ruta Baltause, Member
of the Directorate-General for Energy of the European
Commission – renewable energy sources and biofuels.
A vivid discussion revealed that the issues of renewable
sources of energy and energy security are very current.

Traditionally, the 7th European Economic Forum provided
an opportunity for many exceptional personalities from
the world of economics to meet. The European Economic
Forum was officially opened by Witold Stępień, Marshal
of the Lodzkie Region. Professor Witold Orłowski
presented his lecture on a very current topic, i.e. “How
does the situation in Ukraine affect the prospects of Polish
and European economy?”. The closing lecture was given
by Professor Dariusz Rosati who focussed on presenting
a summary regarding the economy of Poland and Europe.

General

This year’s Forum was hosted by economist Marek Zuber,
a well-known economic expert.

The organiser of the Forum – Department of Entrepreneurship of the Marshal’s Office of the Lodzkie
Region – focused on the industries that have priority
significance for the Lodzkie Region based on the
Regional Innovation Strategy LORIS 2030, such as: textile
and fashion industry, innovative agriculture as well
as agricultural and food processing, medicine, pharmacy,
cosmetics, BPO and IT/ICT. The branch salons, which
were hugely popular among Forum participants, were
dedicated to those particular specialities.

Meetings with foreign delegations, representatives
of companies and business-related institutions among
others from Bulgaria, Belarus, Croatia, Moldova,
Macedonia and the United Arab Emirates, were a very
important element of the 7th European Economic Forum.
Doctor Manfred Kircher, head of the Advisory Board of
CLIB2021 and KADIB, and Andrew Grill, the unquestioned
global authority in the area of social business and social
networking, gave speeches during the Forum.
A new trend appeared at the Forum, i.e. “Lodzkie Region
promotes start-ups”, whose main objective was to present
chances and opportunities to start-ups and thriving
entrepreneurs, for example, to obtain capital for development
and begin an international expansion.
During this part Marek Borzestowski, founder of the first
in Poland Internet portal Wirtualna Polska, presented the path
of his professional career.

The official gala of the 7th European Economic Forum,
traditionally accompanied by the ceremony of the Economic
Awards of the Lodzkie Region, was the closing event
of the first day of the Forum. The winners of the 9th edition
of the Economic Awards of the Lodzkie Region this year
were:
• M
 aster Pharm Polska Sp. z o.o. – Lodz in the Micro
Enterprise category
• BRITISH CENTRE B. Ziemniewicz, M. Mikuś Spółka
jawna in the Small Enterprise category
• Constantia Teich Poland Sp. z o.o. – Rogowiec and 		
Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA S.A. – Pabianice
in the Medium-Sized Enterprise category
• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
– Bełchatów in the Large Enterprise category
• Gospodarstwo Rolne Państwa Jadwigi i Grzegorza
Kurp located in Ciołki, Brąszewice commune in the
Family Farm category
• Ośrodek Hodowli Zarodowej DĘBOŁĘKA Sp. z o.o.
– Dębołęka in the Agricultural Enterprise category
• Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. – Zduńska Wola in the
Innovation category.

During the Gala, Special Awards of the Lodzkie Region
were given to The Foundation for European Studies
– European Institute – Lodz and MakoLab S.A. – Lodz.

Moreover, a very important jubilee for the Lodzkie Region
was held during the Gala, i.e. the Region is celebrating
its 95th anniversary this year.
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Targi Outsourcingu
zgromadziły ponad
1000 odwiedzających
16 i 17 października 2014 roku zostaną na długo zapamiętane jako daty najważniejszej imprezy targowej dla branży outsourcingowej w Polsce. To jedyne tego
typu wydarzenie dla sektora, które jest realizowane w naszym kraju i cieszy się
sporym zainteresowaniem zarówno wystawców jak i odwiedzających.

Tegoroczne Targi, zorganizowane po raz drugi przez
Reinhold Expo, zgromadziły w warszawskiej Hali EXPO
XXI ponad 120 wystawców reprezentujących firmy
świadczące usługi Call Contact Center, windykacyjne, IT,
administracyjne, księgowe, rekrutacyjne, kadrowo-płacowe, a także firmy zarządzające flotami samochodowymi
i świadczące usługi prawne.
Wydarzenie było wspierane przez uznane organizacje branżowe, w tym takie jak EY, LeasePlan, ISS, Pro
Progressio, PZWLP, PAIiIZ, Samsung i wiele innych.
Głównymi patronami medialnymi były OutsourcingPortal
oraz magazyn Outsourcing&More.

Poza częścią wystawienniczą, w trakcie Targów została
zorganizowana Akademia Outsourcingu. Wybitni eksperci z wielu różnych dziedzin outsourcingu dzielili się
swoją wiedzą z wystawcami oraz z osobami odwiedzającymi Targi. Pierwszego dnia w Akademii poruszana była
tematyka rynku Call Contact Center, którą przedstawiał
Rafał Jarosz z KlinikaCallCenter.pl. Kolejne wykłady i panele dyskusyjne dotyczyły tematyki finansowo-księgowej
i kadrowo-płacowej. Tu moderatorem panelu dyskusyjnego była Monika Smulewicz – Dyrektor Zarządzająca
Grant Thornton, która do merytorycznej dyskusji zaprosiła przedstawicieli najwyższego szczebla zarządzania
z takich organizacji jak Polski Holding Nieruchomości,
Kazar, czy ARPI & Partners. Dyskusja prowadzona pod
hasłem przewodnim „Żeby napić się mleka nie trzeba
hodować krowy”, cieszyła się sporym zainteresowaniem.
14
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Kolejnym prelegentem był mecenas Mateusz Chudzik
z Kancelarii Chudzik i Wspólnicy, który przedstawił
zasady współpracy z firmami outsourcingowymi. Wykład
mecenasa Chudzika był też doskonałą okazją do zgłębienia zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i innymi zagadnieniami prawnymi. Przedostatnim
wystąpieniem, była prezentacja tematyki outsourcingu
i obecności branży w światowych i krajowych mediach.
Wykład poprowadził Wiktor Doktór – Prezes Fundacji
Pro Progressio. Jak wynika z przedstawionych danych
w ostatnim dziesięcioleciu w polskich mediach pojawiło
się ponad 10 000 różnych publikacji, w których tematem był outsourcing. Pierwszego dnia Targów Akademię
Outsourcingu zamknęło wystąpienie Gamili Abduraufova,
Prezesa Zarządu Interchange Solutions, która omawiała
temat outsourcingu marketingu, reklamy i działań PR.

Prelekcje w ramach Akademii, były także kontynuowane drugiego dnia Targów. Rozpoczęły się one wykładem
profesora Witolda Modzelewskiego, dotyczącym
metod pozwalających zmniejszyć ryzyko odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej po stronie uczciwie
działających podatników. Podatki, konsulting, księgowość
i długoterminowy wynajem aut – to były tematy przewodnie kolejnych wystąpień.
Równolegle do wykładów na drugiej scenie odbywały się
liczne prezentacje, konkursy i wystąpienia Partnerów,
Sponsorów i wystawców Targów Outsourcingu.

General

W tegorocznych Targach wzięło udział 121 wystawców, to
o ponad 20 więcej firm niż rok wcześniej. Największą grupę
stanowiły firmy doradcze i konsultingowe, finansowe oraz IT.
Mocno była także reprezentowana branża Call Contact Center,
w tym przez takie organizacje jak Transcom, Telmon, Unicall,
czy CCIG. Poza firmami usługowymi można było spotkać także
dostawców technologii i nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, oferowanych przez takie firmy jak np. Axium, Alfavox,
czy Virtual Call Center. Na uwagę zasługuje obecność na targach
sektora publicznego. Przedstawiciele władz województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszczy, Torunia i Łodzi przedstawiali
oferty inwestycyjne oraz atrakcyjność swoich miast i regionów
pod kątem lokowania w nich centrów operacyjnych firm
outsourcingowych.
Osoby odwiedzające Targi należały do kilku grup. Najsilniejszą stanowiły osoby zainteresowane konkretnymi
usługami, które swoje kroki kierowały do wystawców,

oferujących poszukiwane przez nich rozwiązania. Drugą
grupę stanowiły firmy outsourcingowe, które nie zdecydowały się na obecność na targach, ale przyszły zobaczyć,
jak impreza była zorganizowana i podpatrzeć konkurencję.
Trzecią grupę stanowili studenci, którzy licznie odwiedzili
Targi i z zainteresowaniem rozmawiali z wystawcami
o nowoczesnych usługach dla biznesu. Dwa dni targów to
ponad 1000 odwiedzających, dziesiątki spotkań, rozmów
i nowych relacji biznesowych.
Targi były również na bieżąco transmitowane na żywo
na OutsourcingPortal. Zarejestrowano kilkaset wyświetleń
transmisji.

Nawiązane podczas Targów Outsourcingu relacje biznesowe i zebrane wizytówki, przez kolejne miesiące będą skutecznie uzupełniać
działania sprzedażowe i operacyjne wielu wystawców. Kolejna edycja
Targów już za rok, trzymamy kciuki za ich realizację.

The Outsourcing Fair
had more than
1000 visitors

16 and 17 October 2014 will be remembered for a long time as the date of the biggest
outsourcing industry fair in Poland. This is the only event of this type in this sector
that takes place in Poland and which enjoys the significant interest of both exhibitors
and visitors.

This year’s Fair, organised for the second time by Reinhold
Expo, gathered over 120 exhibitors representing companies
that provide Call Contact Centre, debt collection, IT,
administrative, accounting, recruitment, HR and payroll
services, as well as companies that provide car fleet
management and legal services in Warsaw’s EXPO XXI
exhibition and conference centre.

The event was supported by recognised industry organisations
including EY, LeasePlan, ISS, Pro Progressio, PZWLP, PAIiIZ,
Samsung, and many others. The main media partners were
OutsourcingPortal and the Outsourcing&More magazine.

Aside from the exhibition, an Outsourcing Academy was also
organised during the Fair. During the Academy, renowned
experts in many different outsourcing fields shared their
knowledge with the exhibitors as well as with the Fair’s
visitors. On the first day of the Academy, the topic of the Call
Contact Centre market was discussed, and was presented
by Rafał Jarosz from KlinikaCallCenter.pl. Subsequent
lectures and discussion panels pertained to financial,
accounting, HR, and payroll related topics. Here, the
moderator of the discussion panel was Monika Smulewicz
– the Managing Director of Grant Thornton, who invited
the highest level management representatives of such
no 6/2014 (November / December)
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organisations as Polski Holding Nieruchomości, Kazar,
and ARPI & Partners to participate in the substantive
discussion. The discussion under the slogan “You
don’t need to raise cows to drink milk” enjoyed
significant interest. Another speaker was Mateusz
Chudzik from the Law Firm Chudzik i Wspólnicy,
who presented the rules regarding cooperation with
outsourcing companies. Mr Chudzik’s lecture was
also an excellent opportunity to learn more about
issues related to the protection of personal data and
other legal issues.
The second to last lecture was the presentation
of the topic of outsourcing and the presence
of the industry in international and Polish media.
The lecture was conducted by Wiktor Doktór
– the President of the Pro Progressio Foundation.
Based on the presented data, in the last decade,
there were more than 10,000 publications in Polish
media whose topic was outsourcing. On the first day
of the Fair, the Outsourcing Academy was closed by
the lecture of Gamila Abduraufova, the President
of the Management Board of Interchange Solutions,
who discussed the subject of outsourcing marketing,
advertising, and PR activities.
The lectures were also continued on the second day
of the fair and began with a lecture by Professor
Witold Modzelewski, regarding the methods
that allow for decreasing the risk of criminal and
criminal and fiscal liability in the case of honest
taxpayers. Taxes, consulting, accounting, and the
long term leasing of automobiles were the leading
topics of subsequent lectures. Alongside the lectures,

numerous presentations, contests, and appearances
by the Partners, Sponsors, and Exhibitors of the
Outsourcing Fair took place.

There were 121 exhibitors in this year’s fair, more
than 20 more than a year ago. The biggest group was
composed of consulting, financial, and IT companies.
The Call Contact Centre industry was also strongly
represented, including by such organisations
as Transcom, Telmon, Unicall, and CCIG. Aside from
service companies, there were also technology
providers, and the providers of modern ICT solutions
offered by such companies as, for example, Axium,
Alfavox, and Virtual Call Centre. It is worth mentioning
that the public sector was also present at the Fair.
The representatives of the government of the
Kujawsko-Pomorskie Voivodship, and the cities
of Bydgoszcz, Toruń, and Łódź presented investment
offers and presented their cities and regions
as attractive locations for the placement of the
operations centres of outsourcing companies.

On Thursday, the pace of the Fair picked up,
and were the most active on the second day.
The Fair’s visitors were composed of several groups.
A strong group was composed of persons that
were interested in specific services and who
approached
those
exhibitors
that
offered
the solutions that they were looking for. A second
group was composed of outsourcing companies that
did not decide to participate in the fair, but came
to see how the event was organised and to have
a look at the competition. The third group was
composed of students, who visited the Fair in large
numbers and were interested in speaking with
the exhibitors about modern business services.
The two days of the Fair saw more than 1000 visitors,
dozens of meetings, discussions, and new business
relationships.
The Fair was broadcast live on OutsourcingPortal
and this broadcast had several hundred hits.

The business relationships established during
the Outsourcing Fair as well as the business cards
that were collected will effectively supplement
the sales and operating activities of many of the
exhibitors at this event over the next several
months. The next edition of the Fair will be in one
year, and we’re keeping our fingers crossed for
it to take place.
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Dziękujemy tym, którzy nam zaufali w 2014 r.

Źródło: Repozytorium ISIT, Departament Turystyki UMWP
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Okres badań
i raportów
w Pro Progressio
Wrzesień i październik 2014 roku to okres wytężonych prac zespołu badawczego Pro Progressio.
We współpracy z Partnerami Fundacji powstały
w ostatnich dwóch miesiącach trzy raporty Focus on
oraz jeden film.
Początek września – odnowienie raportu Focus on
Trójmiasto. Druga edycja raportu to okazja do analizy
zmian, które nastąpiły w Trójmieście w okresie
minionych sześciu miesięcy. Na terenie aglomeracji
widać znaczny rozwój inwestycji z sektora BPO/SSC
i ITO. Trójmiasto, tylko w roku 2014, pozyskało
kilkanaście nowych inwestycji, a istniejące centra
operacyjne także rozwinęły swoją działalność
i zwiększyły zatrudnienie. Ostatnie

projekty inwestycyjne w głównej mierze związane są
z branżą ITO, pozostałe projekty także nie zwalniają
tempa wzrostu. Do największych minionych projektów
zaliczyć można np. inwestycje ThyssenKrupp, który
buduje centrum operacyjne na 700 miejsc pracy.

Partnerami odnowionego raportu były Polska Agencja
Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Invest
in Pomerania, CBRE oraz Randstad.

Przy każdym odnowieniu raportu Focus on,
Pro Progressio przygotowuje także film. Podobnie
rzecz miała się przy raporcie o Trójmieście. Czterominutowy film w czytelny sposób prezentuje najistotniejsze informacje, dotyczące danych makroekonomicznych, edukacyjnych, logistycznych, rynku
nieruchomości, wynagrodzeń, a także rynku usług
outsourcingowych. Film i raport są udostępnione
na stronach www.proprogressio.pl.

Focus on

na portalu
OutsourcingPortal.pl

18

nr 6/2014 (listopad/ grudzień)

General

Podmiotami październikowych raportów
Focus on są także miasta Bydgoszcz i Szczecin.

Partnerami wydania dotyczącego Bydgoszczy
były PAIiIZ i Randstad, a także Urząd Miasta
Bydgoszcz, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego (BARR) oraz JLL. Z zebranych i opracowanych badań wynika, że miasto to stało się
silnym ośrodkiem kompetencji IT. To tu swoje
centra operacyjne mają takie firmy jak ATOS,
Alcatel Lucent czy SDL. Równie widoczna jest obecność centrów świadczących
usługi finansowo-księgowe i call contact center.
W Bydgoszczy działają m.in.: Centrum Operacyjne Banku Pocztowego, PZU i wiele innych.
Poziom wynagrodzeń na stanowiskach
najczęściej obecnych w branży outsourcingu
jest atrakcyjny, zarówno dla pracodawców jak
i dla pracowników. Miasto skupia się aktualnie na rozwoju infrastruktury nowoczesnych
powierzchni biurowych, aby jeszcze mocniej
zwiększyć swoją atrakcyjność dla nowego
biznesu.
Dzięki raportowi Focus on Bydgoszcz
dowiadujemy się także o przedsiębiorstwach
outsourcingowych obecnych w mieście
– z jakim kapitałem, jakie wykorzystują języki obce do codziennej pracy i od kiedy sektor
w Bydgoszczy się rozwija. Niezależnie od
tematyki bezpośrednio powiązanej z outsourcingiem, raport zawiera inne przydatne informacje dotyczące ekonomii, biznesu, logistyki
i kultury. Kolejna odsłona Focus on Bydgoszcz
pojawi się w pierwszym kwartale 2015,
wówczas wraz z filmem o mieście.

Z prezentacji raportu Focus on Szczecin wynika, że stolica województwa zachodniopomorskiego może się pochwalić kilkudziesięcioma
inwestycjami o charakterze outsourcingowym.
To tu swoje centra operacyjne mają takie
organizacje jak Tieto, Unicredit, Arvato czy
Convergys. Szczecin swoją ofertę kieruje nie
tylko do organizacji z kapitałem amerykańskim (a taki obecnie dominuje w outsourcingu

na terenie Polski), lecz także do krajów DACH
(Niemcy, Austria, Szwajcaria) oraz Skandynawii.
W Szczecinie, w roku 2014, został powołany projekt Invest in Szczecin, którego jednym

z wielu celów jest rozwój sektorów takich jak

BPO/SSC oraz ITO na terenie miasta. Przedsta-

wiciele Biura Obsługi Inwestorów często biorą
udział w krajowych i międzynarodowych

wydarzeniach mających na celu promocję
gospodarczą i inwestycyjną Szczecina, co owocuje stale zwiększającym się zainteresowa-

niem wśród nowych inwestorów, reprezentujących sektor outsourcingu.

Każdy ze wspomnianych wyżej raportów jest
przygotowywany w czterech wersjach językowych – polskiej, angielskiej, niemieckiej i fran-

cuskiej, i – dzięki Partnerom – dystrybuowany
jest do licznej grupy zagranicznych odbior-

ców. Partnerami raportów Focus on są takie

organizacje jak: Skandynawsko-Polska Izba

Gospodarcza, Deutscher Outsourcing Verband,
Polska Izba Gospodarcza we Francji, Sekcja

Handlowa Ambasady Izraela oraz Enterprise
Ireland. Raporty, poza stronami Fundacji, są

także dostępne na OutsourcingPortal.pl oraz
Outsourcing-Journal.org.

Niebawem powstaną kolejne raporty z serii
Focus on, w tym o takich miastach jak Radom,

Piła, Rzeszów, Częstochowa. Na podstawie
danych z raportów dotyczących miast aktu-

alizowany jest raport Focus on Poland, który
z nowymi danymi jest obecny na stronach
magazynu Outsourcing&More.

Na styczeń 2015 Pro Progressio wraz
z

Agencją

Marketingu

Zintegrowanego

– Riposta, przygotowują interaktywne narzędzie prezentacji danych z Focus on Poland.

Rok 2015 będzie także rokiem prezentacji
wielu innych projektów, systemów i aplikacji

przygotowywanych przez Pro Progressio
i naszych Partnerów.
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Pro Progressio reports
and surveys period
Workwise, September and October 2014 was an intense
period for the Pro Progressio research team. Three Focus on
reports and one film were put together in cooperation with
the Foundation’s Partners over the last two months.

The Focus on Trójmiasto report was updated at the start
of September. This is the report’s second edition and
an opportunity to analyse the changes which took place
in Trójmiasto over the last six months. The agglomeration
is seeing significant growth of BPO/SSC and ITO sector
investments. Only in 2014 a number of new investments came to
Trójmiasto, with the existing hubs expanding their operations
and offering more jobs. The latest investments tend to
be primarily associated with the ITO sector, with the growth
rate of the other undertakings not letting up. The largest
projects of late would have to include the ThyssenKrupp
investment which will see the creation of 700 new jobs at
a new hub.
Partners to the updated report included The Polish
Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ),
Invest in Pomerania, CBRE and Randstad.

For every other Focus on report update, Pro Progressio will
also put together a film based on the collected data. And this
was the case when it came to the Trójmiasto report. A four
minute film, clearly presents the most significant information
about macroeconomic, education, logistics, real property
market, remuneration and outsourcing market data.
The films and the report are available on the Pro Progressio
site.

October saw the first Focus on Bydgoszcz report as well as
Focus on Szczecin. Aside from PAIiIZ and Randstad, partners
to this issue included The City of Bydgoszcz, Bydgoszcz
Regional Development Agency (BARR) and JLL. Research
shows Bydgoszcz to be a strong IT centre. It is here that companies like ATOS, Alcatel Lucent or SDL have set up their
HQs. Financial and Accounting service centres as well as
call contact centres are equally represented. Bank Pocztowy
and PZU hubs, to name just a few, can be found in Bydgoszcz.
Salaries for jobs typical to the outsourcing industry are
attractive both for employers as well as employees.
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Today the city is focusing on developing its modern office
space infrastructure in order to attract more new business.
The Focus on Bydgoszcz report lists the outsourcing
businesses operating from the city, contains information
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on their capital, working languages and dates since when
the sector has been growing in Bydgoszcz. Despite the bulk
of the report dedicated to outsourcing, it is not short of other
useful information on the economy business, logistics and
culture. The next issue of Focus on Bydgoszcz will see the light
of day in the first quarter of 2015 together with a film about
the city.

The Focus on Szczecin report will be presented at the end
of October. The Zachodniopomorskie Voivodeship capital
can boast dozens of outsourcing investments. It is here that
companies like Tieto, Unicredit, Arvato and Convergys have
set up their HQs. Szczecin is open not only to American capital
(which currently dominates outsourcing investment in Poland)
but also that from DACH (Germany, Austria, Switzerland) and
Scandinavian countries.
The Invest in Szczecin project was initiated in 2014. It aims
to support the growth of BPO/SSC and ITO sectors within
the city. Investor Relations Office representatives often
participate in national and international events promoting
Szczecin in terms of business and investment opportunities,
which drums up interest amongst investors representing
the outsourcing industry.

Each report mentioned above is available in four language
versions – Polish, English, German and French. The Partners
ensure significant circulation amongst foreign recipients.
Partners of the Focus on reports include: Scandinavian-Polish
Chamber of Commerce, Deutscher Outsourcing Verband,
Polish Chamber of Commerce in France, The Trade Section
of the Israeli Embassy and Enterprise Ireland. Apart from
the Foundation’s website the reports are also available on
OutsourcingPortal.pl and Outsourcing-Journal.org.

The coming more Focus on reports will cover cities such
as Radom, Piła, Rzeszów, Częstochowa and others. Data
from the reports is used to update the Focus on Poland
report, which, in its updated version, is available on the
Outsourcing&More Magazine website. Pro Progressio,
together with Riposta – Integrated Marketing Agency,
are planning to launch an interactive Focus on Poland data
presentation tool in January 2015.
2015 will also be a year when numerous interactive projects,
systems and apps developed by Pro Progressio and Partners
will see the light of day.

General

Kalendarium
24.11
2014

25.11
2014

26.11
2014

29.11
2014

8.12
2014

9.12
2014

14.12
2014

Forum Dyrektorów Administracyjnych
Typ: Konferencja
Organizator: Nowoczesna Firma S.A.
Miejsce: Warszawa

Kongres GigaCon
Typ: Kongres
Organizator: SW Konferencje Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Miejsce: Warszawa

Big Data Summit
Typ: Konferencja
Organizator: Pure Conferences
Miejsce: Warszawa

InfoMEET
Typ: Konferencja
Organizator: Novial s.c. Jan Rytel, Magdalena Waś
Miejsce: Wrocław

Forum Dyrektorów Finansowych
Typ: Konferencja
Organizator: Nowoczesna Firma S.A.
Miejsce: Warszawa

Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie

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

Business Process Management Trends

Typ: Business Mixer
Organizator: Pure Conferences
Miejsce: Warszawa
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Inwestor

Status projektów inwestycyjnych
obsługiwanych przez PAIiIZ

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
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Liczba projektów obsługiwanych przez Departament
Inwestycji Zagranicznych (DIZ) Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) utrzymuje
się na wysokim poziomie. Aktualnie przy wsparciu
pracowników DIZ prowadzonych jest ponad 180
projektów inwestycyjnych o szacunkowej wartości 3,5 mld EUR oraz potencjalnym zatrudnieniu na
poziomie ponad 38 tys. osób. Od początku 2014 r.
PAIiIZ z sukcesem sfinalizowała 41 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 1,8 mld EUR oraz zatrudnieniem na poziomie 7400 nowych miejsc pracy.

Wśród inwestorów rozważających ulokowanie
swojej działalności w Polsce przeważają firmy ze
Stanów Zjednoczonych, które jednocześnie są niekwestionowanym liderem, dostarczającym 54 inwestycje zagraniczne o łącznej wartości blisko 1 mld EUR.
W przyszłości mogą one stworzyć ponad 8400 nowych
miejsc pracy. Na drugim miejscu plasują się inwestorzy z Niemiec z liczbą 26 projektów, o wartości blisko
0,5 mld EUR i planowanym zatrudnieniu ponad 6400
osób. Trzecie miejsce zajmują inwestorzy pochodzący
z Wielkiej Brytanii. Wartość 12 brytyjskich projektów, to prawie 90 mln EUR, które potencjalnie mogą
stworzyć 1900 nowych miejsc pracy. Kolejne miejsca
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w portfolio prowadzonych przez PAIiIZ projektów
stanowią inwestorzy pochodzący z: Francji (11 projektów), Korei Południowej (9 projektów) oraz Indii
(8 projektów inwestycyjnych).
Biorąc pod uwagę strukturę sektorową napływu
bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski,
najwięcej projektów prowadzonych jest z branży
nowoczesnych usług biznesowych. Aż 40 projektów
inwestycyjnych, o przybliżonej wartości 33,5 mln
EUR, które potencjalnie mogą wykreować ponad
11 700 nowych stanowisk pracy. Kolejnym sektorem priorytetowym jest branża motoryzacyjna, która dostarczyła ponad 35 projektów inwestycyjnych
o wartości ponad 1 mld EUR oraz potencjalnym
zatrudnieniu dla ponad 8600 pracowników. Na kolejnym miejscu plasuje się sektor badawczo-rozwojowy, zarówno dla branży usługowej (głownie rozwoju oprogramowania), jak i produkcyjnej. PAIiIZ
zarejestrowała 15 projektów o wartość blisko 58 mln
EUR z miejscami pracy na poziomie ponad 1800.
W sektorach priorytetowych miejsce znalazły kolejno
branża lotnicza z 12 projektami oraz branża drzewna
z 9 projektami inwestycyjnymi.
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The status of projects serviced
by Polish Information
and Foreign Investment Agency
The number of the projects assisted by the
Foreign Investment Department at the Polish
Information and Foreign Investment Agency
remains steadily at a high level. At present
employees of the Department assist over
180 projects. Attributed capex amounts to
3,5 bn EUR and prospective jobs to be created
– 38 thousand. Since the beginning of 2014 the
Agency has finalized 41 projects. Their investment
value was 1,8 bn EUR, new jobs created thanks
to those investments shall amount to 7,400.

Amongst the investors who consider Poland
as a potential location, the lead is taken by
companies originating from the US. Total
number of US-based projects is 54. If decided
for Poland, they would bring over 8,400 new
jobs. Second place take investors from Germany
with 26 potential investment projects Worth
0,5 bn EUR and planned employment over
6,400. Third place belongs to the companies
from the UK. The cumulated investment
outlays of 12 projects from UK exceed
90 mn EUR and might contribute to another
1,900 new jobs in the Polish economy.

Next places on the list of most active investors
take: France with 11 projects, South Korea
(9 projects) and India (8 projects).

As far as industry sectors in terms of foreign
direct investment inflow are concerned,
business services projects lead the rank.
As much as 40 potential projects of estimated
capex of 33,5 mn EUR and 11,700 new jobs
could be created as a result of successful
implementation of those projects. The second
most popular sector is automotive industry
with 35 potential investment projects worth
1 bn EUR and 8,600 job places at stake.
Third place belongs to the R&D activities
in
services
projects
(mostly
software
development) as well as manufacturing.

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

Polish Information and Foreign Investment
Agency assists 15 projects, which capital
expenditures could reach 58 mn EUR and 1,800
new job places could be created as a result of positive investment decisions. The next places belonged
to the aviation (12 projects) and wood processing
(9 projects) industries.
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Szczecin dynamicznie
rozwijającym się ośrodkiem
innowacji i przedsiębiorczości
Szczecin, jako największe miasto w regionie zachodniopomorskim, jest obszarem, na którym skupiają
się różnorodne podmioty realizujące oraz wspomagające działania innowacyjne. Funkcjonują tu
najważniejsze szkoły wyższe regionu, a tym samym główne ośrodki naukowo-badawcze. Zlokalizowane
są także instytucje otoczenia biznesu, których celem jest promocja innowacyjności oraz wspieranie
rozwoju nowych przedsięwzięć. Największym atutem Szczecina są ludzie – dobrze wykształceni, pracowici
i ambitni. Wykształceni na szczecińskich uczelniach – osiągają sukces na całym świecie.
Innowacyjne programy na uczelniach

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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Realizowane przy współpracy z firmami projekty
mają na celu dostosowanie zdobytych w procesie
nauczania umiejętności studentów do potrzeb
i oczekiwań konkretnego pracodawcy. 23 czerwca
br. Samsung Electronics Polska zainicjował współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem
Technologicznym w Szczecinie, w zakresie wspólnej realizacji praktycznego kursu dokształcającego studentów pod nazwą Samsung LABO. Jest to
projekt o unikatowej formule trójstronnego porozumienia pomiędzy firmą, uczelnią oraz władzami
regionalnymi.

Inicjatywa, która właśnie wystartowała w Szczecinie, ukierunkowana jest na rozwijanie strategicznych kompetencji cyfrowych i budowanie
w kraju gospodarki opartej na wiedzy. Program
kursu pilotażowego, który ruszył wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2014/2015,
obejmuje zarówno praktyczne zagadnienia, dotyczące rozwiązań wykorzystujących najnowsze platformy oprogramowania (Android, Smart
TV), jak również cykl zajęć powiązanych z konkretnymi aspektami działalności biznesowej.
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Pięćdziesięciu studentów, którzy wezmą udział
w pilotażowych zajęciach, uzyska wiedzę z zakresu
przygotowywania biznes planu, prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania funduszy na
działalność i podstawowych rozliczeń księgowych.
Cały program kursu opracowywany jest wspólnie
przez ekspertów z firmy Samsung jak i Ośrodka
R&D firmy, przedstawicieli uczelni oraz zewnętrznych ekspertów pozyskanych do współpracy i prowadzenia wykładów. Po zakończeniu cyklu szkoleń
uczestnicy, którzy spełnią określone wymagania
formalne, oprócz certyfikatu firmowanego przez
Samsung Electronics, mają szansę otrzymać dofinansowanie na realizację szczególnie interesujących i rokujących projektów własnych. Wybranym
studentom zostaną również zaoferowane programy
stażowe łączące naukę na uczelni i praktyczne przyuczenie do zawodu pod okiem mentorów z ośrodków firmy Samsung w Polsce.
Samsung LABO to nie jedyna inicjatywa Samsung
Electronics związana ze współpracą z uczelniami
w regionie zachodniopomorskim. Równolegle na
Uniwersytecie Szczecińskim zainicjowana została
współpraca badawczo-rozwojowa w zakresie produktu SmartFridge.
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Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
stale poszukuje możliwości uatrakcyjnienia programów kształcenia oraz zbliżenia
zakresu kompetencji absolwentów do wymagań pracodawców. Jednym z partnerów
przemysłowych Wydziału jest Siemens
Sp. z o.o. Na podstawie porozumienia
powołana została Akademia Siemensa,
w ramach której realizowany jest program
szkoleniowy w zakresie sterowników
SIMATIC. Uczestnicy szkoleń – studenci
– będą mogą ubiegać się o certyfikat potwierdzający ich kompetencje i umiejętności praktyczne w tym obszarze.

Działalność Centrum Innowacji
Akademii Morskiej w Szczecinie

By sprawniej łączyć naukę i biznes, Akademia Morska powołała tzw. spółkę
celową: Centrum Innowacji Akademii
Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (100%
udziałów uczelni). Powstała ona w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rozwiązaniami naukowymi, jakie powstają
na jednej z najbardziej rozpoznawalnych
uczelni morskich na świecie.
Swoje działania spółka skupia wokół
sprzedaży wyników badań naukowych,
prac rozwojowych oraz w konsekwencji
wynalazków naukowców. Oferuje również możliwość skorzystania z zaplecza
badawczego oraz wysoko wykwalifikowanej kadry. Doradza również w zakresie powoływania spółek spin-off i -out.
Do możliwych form współpracy zalicza
się sprzedaż usług badawczych, licencji, praw, know-how, przystępowanie do

konsorcjów naukowo-przemysłowych
oraz zakładanie spółek docelowych. Centrum Innowacji może działać swobodnie
na rynku, współpracując także z innymi
zespołami naukowymi spoza AM.

Obecnie uczelnia posiada dwie spółki typu
spin-off: Diacoustic Systems Sp. z o.o.
oraz Sup4Nav Sp. z o.o. Pierwsza to wspólne
przedsięwzięcie Centrum Innowacji oraz
Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości,
która zainwestowała środki z Funduszu
Kapitału Zalążkowego POMERANUS
SEED. Partnerem biznesowym w przedsięwzięciu jest również inwestor prywatny
z Sieci Aniołów Biznesu AMBER. Twórcą
technologii jest dr hab. inż. Artur Bejger,
Prorektor ds. Nauki na Akademii Morskiej
w Szczecinie.
Diacoustic Systems planuje wprowadzenie na rynek urządzenia do diagnostyki
układów wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym. Innowacyjne produkty będą adresowane w szczególności
do armatorów i dystrybutorów sprzętu
diagnostycznego. Zastosowana innowacyjna metoda diagnostyczna ma przede
wszystkim zapewnić armatorom zachowanie sprawności układu napędowego
jednostek pływających i realne oszczędności.

Sup4Nav powstała w październiku 2013 r.
Głównym celem spółki jest wprowadzenie na międzynarodowy rynek żeglugi morskiej nawigacyjnego systemu
wspomagania decyzji NAVDEC. Jest to
pierwsze na świecie narzędzie nawigacyjne, które nie tylko realizuje funkcje

informacyjne, ale również wykonuje
zadania typowe dla systemów wspomagania podejmowania decyzji. System
NAVDEC przetwarza i integruje dane
nawigacyjne pochodzące z systemów informacyjnych, a następnie wypracowuje
gotowe propozycje manewru antykolizyjnego, które są również wyświetlane
w formie trajektorii na elektronicznej
mapie nawigacyjnej. Ponadto Centrum
Innowacji negocjuje sprzedaż kilku
wynalazków uczelni oraz pośredniczy
w kontaktach kadry z przemysłem morskim (wykonywanie usług oraz badań
na jego rzecz). Obecnie uczelnia realizuje 17 projektów. Są wśród nich projekty
inwestycyjne, międzynarodowe, szkoleniowe oraz dydaktyczne.

– Strategiczny rozwój Szczecina zależy
od dużych firm. Efektywna współpraca
na linii biznes-nauka jest więc niezbędna – tłumaczy Marek Kubik, dyrektor
Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu
w Urzędzie Miasta Szczecin. – Dla miasta
wielkie znaczenie ma tworzenie zasobów
ludzkich, bowiem to młodzież jest siłą napędową rozwoju regionu. Cieszy nas, że
mamy zdolnych studentów i absolwentów,
a szczecińskie uczelnie starają się wychwycić trendy i kierunki, w których podąża
branża innowacyjnych technologii i wyjść
im naprzeciw.

Niezwykle istotny jest dla nas fakt, że potencjał naszych uczelni dostrzegany jest
przez znaczące międzynarodowe firmy,
co jest chyba najlepszą rekomendacją
Szczecina jako lokalizacji dla potencjalnych inwestorów.
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Szczecin as a dynamically
developing center
for innovation
and entrepreneurship
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

Szczecin, as the largest city in the West Pomeranian region, is a place of presence
of various entities, who implement and support innovative activities. In Szczecin there
are the most significant higher education institutions of the region, as well as the main
scientific research centers. Moreover, business institutions, the purpose of which is to
promote innovation and support development of new undertakings, are located there.
However, it is actually people who constitute the most significant asset of Szczecin
– well-educated, hard-working and ambitious. Graduates of Szczecin’s higher education
institutions achieve success worldwide.
Innovative programs at universities

The projects implemented in cooperation with
companies aim to adjust the skills acquired during
studies to the needs and expectations of a given
employer. On the 23rd of June 2014 Samsung
Electronics Poland initiated cooperation with
the West Pomeranian University of Technology
in Szczecin regarding common implementation of
a practical course to gain supplementary education
named Samsung LABO. Samsung LABO is a project
characterized by an extraordinary formula of
a tripartite agreement between the company, the
university and the regional authorities. The initiative,
which has just commenced in Szczecin, is directed
towards the development of digital competencies
26
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and the national economy based on knowledge.
The program of the pilot course, which started
together with the beginning of the new academic year
2014/2015, included both practical issues related
to solutions using the latest software platform
(Android, Smart TV), as well as a series of classes
related to given aspects of business activities.
Fifty students, who will participate in the pilot
classes, will gain knowledge in the field of preparing
a business plan, running a business, business fund
acquisition and basic accounting calculations. The
whole program of the course has been developed by
Samsung specialists and the company’s R&D Center,
as well as the representatives of the university and
external experts acquired to cooperate and give

Investor
Activities of the Innovation Center of
the Maritime University of Szczecin

lectures. Having completed the series
of trainings, the participants, who will
fulfill certain formal requirements,
in addition to the certificate endorsed
by Samsung Electronics, have a chance
to receive a grant to implement
especially interesting and promising
projects of their own. Selected students
will be offered internship programs,
which combine studying at the
university and practical apprenticeship
under the guidance of mentors from
Samsung centers in Poland.
Samsung LABO is not the only initiative
of Samsung Electronics regarding the
cooperation with higher education
institutions in the West Pomeranian
region. Also, at the University of Szczecin
scientific-research cooperation was
initiated regarding the SmartFridge
product.
The Faculty of Electrical Engineering
at the West Pomeranian University
of Technology constantly seeks
possibilities to make the education
programs even more interesting and
to bring the competencies of the
graduates closer to the requirements
of employers. One of the industrial
partners of the Faculty is Siemens
Sp. z o.o.

On the basis of their agreement,
a Siemens Academy was established,
within the framework of which
a training program in the field of
SIMATIC drivers is implemented.
Participants of the trainings – students
– can apply for a certificate which
confirms their competencies and
practical skills in this field.

In order to make combining studies and
business easier, the Maritime University
appointed so called a special purpose
company: Innovation Center of the
Maritime University in Szczecin Sp. z o.o.
(100% shares belong to the university).
It was established in response to increasing
interest in scientific solutions which occur
at one of the most recognized maritime
universities worldwide.

Their activities are focused on scientific
research results, development works and
– as a consequence – scientific inventions.
They also offer the possibility to take
advantage of their scientific facilities and
highly qualified staff. Moreover, they
advise in the field of creating spin-off and
spin-out companies. The range of possible
forms of cooperation includes the sales
of scientific services, licenses, rights, knowhow, accession to scientific and industrial
consortia and setting up target companies.
The Innovation Center can freely operate
on the market, cooperating with other
scientific teams from outside the Maritime
University.
Currently the university has two spin-off
companies: Diacoustic Systems Sp. z o.o.
and Sup4Nav Sp. z o.o.. The first company is
a result of a joint venture of the Innovation
Center and the Polish Entrepreneurs
Foundation, which invested funds from
the POMERANUS SEED Seed Capital Fund.
Their business partner in the venture is also
a private investor from the AMBER Business
Angels Network (Sieć Aniołów Biznesu).
The technology was created by dr hab. inż.
Artur Bejger, a Deputy Rector for Science
at the Maritime University of Szczecin.

Diacoustic Systems plans to introduce
devices for the diagnosis of the injection
systems of compression ignition engines
to the market. Innovative products will
be addressed mostly to ship owners and
distributors of diagnostic equipment.
The innovative diagnostic method applied
in the devices has been developed mostly

to ensure ship owners maintain the
efficiency of the drive system of vessels, as
well as real savings.
Sup4Nav was established in October 2013.
The main purpose of the company is to
introduce to the international market
of maritime shipping a navigation system
to support decisions – NAVDEC. It is the
first navigation device in the world, which
not only implements the information
functions, but also executes tasks typical for
decision support systems. NAVDEC system
processes and integrates navigation
data coming from information systems,
and then develops ready proposals for
collision avoidance maneuvers, which are
also displayed in the form of a trajectory
on the electronic navigational chart.

Furthermore, the Innovation Center is
negotiating sales of several inventions
of the university and mediates in contacts
of the staff with the maritime industry
(providing services and research for
them).
Currently the university is in the process
of implementing seventeen projects. They
include investment projects, international
projects, training and educational projects.

– Strategic development of Szczecin depends
on large companies, therefore efficient
cooperation between business and science
is essential – explains Marek Kubik,
a director of the Investor Service and
Business Department in the Szczecin
City Hall. – For the city it is important to
create human resources, since it is young
people who constitute the driving force
of the development of the region. We are
glad that we have skillful students and
graduates. Higher education institutions
in Szczecin try to capture trends and
directions, towards which the innovative
technology industry aims, and meet them.
It is extremely important for us that
the potential of our higher education
institutions is noticed by large international
companies, which probably constitutes
the best recommendation for Szczecin
as a location for potential investors.
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Akademicka
jesień w Poznaniu!
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 uważany jest za największy ośrodek akademicki w Polsce. Liczba studentów z Polski i całego świata każdego roku sięga blisko 130 tysięcy. Co czwarta osoba,
którą spotkasz na ulicy to student! Corocznie poznańskie szkoły wyższe opuszcza
40 tys. absolwentów. Blisko 75% studiujących to przyjezdni, którzy świadomie
wybrali Poznań jako najlepszy ośrodek nauki i akademickiego życia.
Poznańskie uczelnie należą do najlepszych w kraju.
Studenci mają do wyboru 230 kierunków studiów
na 27 uczelniach, w tym 8 to szkoły państwowe.
Poznań oferuje nowoczesne centra dydaktyczne
i bogate programy wymiany zagranicznej, programy usprawniające wejście absolwentów na rynek
pracy, oraz wysokiej jakości nowoczesne kampusy
uczelniane.

Wśród firm ulokowanych w Poznaniu ogromne
znaczenie mają firmy z kapitałem zagranicznym,
dlatego Miasto stawia na promocje sektora nowoczesnych usług biznesowych poprzez szereg
28
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inicjatyw. Jeden tydzień w październiku należy do
szkolnictwa średniego. W tym czasie trwa Tydzień
SSC/BPO, czyli wydarzenie, które ma na celu popularyzację sektora BPO/SSC we współpracy
ze szkołami średnimi. Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z możliwościami, jakie daje branża
BPO/SSC, zachęcenie ich do wyboru perspektywicznego kierunku studiów oraz zmotywowanie
do nauki języków obcych. Projekt kierowany jest
do uczniów 2 ostatnich lat liceum oraz technikum
i dzieli się na dwa etapy – „drzwi otwarte” w firmach
oraz praktyczne warsztaty w szkołach, organizowane przez firmy. W tym roku firmy biorące udział
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sektorach, oczekiwanych przez władze miasta, a dla studentów – do podjęcia pracy. Program skierowany jest do
inwestorów realizujących w Poznaniu nowe inwestycje
o charakterze innowacyjnym w sektorze produkcyjnym
lub sektorze usług nowoczesnych (centrum usług wspólnych, centrum IT, centrum usług outsourcingowych lub
centrum R&D). W szczególności oczekujemy rozwoju
inwestycji w centra usług nowoczesnych, w których zatrudnienie mogą znaleźć absolwenci wyższych uczelni.
Program ma tym samym ułatwiać studentom poznańskich uczelni dostęp do ciekawych staży w nowoczesnych, międzynarodowych firmach.

Kandydaci muszą posiadać status studenta uczelni wyższej (w momencie składania wniosku i wypłaty stypendium), studiować na poznańskiej uczelni i mieć miejsce
zamieszkania w Poznaniu. Program będzie obowiązywał
od 1 stycznia 2015 r.

w projekcie to: Ciber, Bridgestone, Franklin Templeton Investments, Century Link, MAN, Kennametal oraz Egnyte.

W listopadzie skupiamy się na szkolnictwie wyższym
i absolwentach. 27 listopada tego roku po raz trzeci odbywa się WorkGate, czyli warsztaty dla studentów. Jest to
cykliczna impreza, która pozwala na regularną komunikację
pomiędzy firmami poszukującymi wartościowych pracowników w sektorze BPO/SSC, a studentami wchodzącymi na
rynek pracy. Miasto Poznań przyczynia się w ten sposób
do popularyzacji sektora BPO/SSC wśród studentów jako
potencjalnego miejsca pracy. Odbyły się już dwie edycje
WorkGate. W jedynym takim wydarzeniu w Polsce udział
biorą: Franklin Templeton Investments, Arvato Bertelsmann, Jeronimo Martins, IKEA, GlaxoSmithKlein, Wikia,
Carlsberg, Lorenz Snack-World, McKinsey&Company.
Oprócz wyżej wymienionych inicjatyw Poznań stosuje
inne zachęty dla młodych ludzi. Nową formą magnesu
będą fundowane od 2015 r. stypendia na staże u inwestorów. Program stypendiów na sfinansowanie staży
u pracodawców realizujących innowacyjne inwestycje na terenie Poznania uchwalony został przez Radę
Miasta. Stypendia mają stanowić zachętę dla inwestorów
do podejmowania w Poznaniu inwestycji w określonych

Formą przyciągania młodych ludzi do Poznania z innych miast jest coroczna edycja kampanii promocyjnej
ukazującej Poznań jako miasto przyjazne studentom
i silny ośrodek akademicki „Poznań przyciąga najlepszych”. W skierowanej do przyszłych studentów akcji
wygra osoba, która w formie, trwającego 30 sekund

27 listopada tego roku po raz
trzeci odbywa się WorkGate, czyli warsztaty dla studentów. Jest
to cykliczna impreza, która pozwala na regularną komunikację
pomiędzy firmami poszukującymi wartościowych pracowników
w sektorze BPO/SSC, a studentami
wchodzącymi na rynek pracy.

filmu najlepiej przedstawi własne zainteresowania
i umieści je na stronie www.poznanprzyciaganajlepszych.pl. Zwycięzca konkursu otrzyma pakiet nagród,
czyli „rok darmowego życia w Poznaniu” m.in. opłacone
mieszkanie, sieciowy bilet na komunikację miejską, czy
wejściówki do poznańskich teatrów i restauracji.
W roku akademickim stolica Wielkopolski tętni życiem.
Charakteru nadają jej właśnie licznie przybywający
do Poznania studenci.
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Academic
Autumn in Poznań!
Poznań is considered as the biggest academic centre in Poland. Each year, the number of students
from Poland and all over the world reaches almost 130,000. Every fourth person, that you will
meet on a street, is a student. Each year, 40,000 graduates leaves Poznań – based higher education
institutions. Almost 75% of students are visitors, who made an aware decision and chose Poznań
as the best science and academic life centre.

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
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Poznań-based higher education institutions are among
the best in the country. Students may choose from 230
faculties on 27 higher education institutions, including
8 public schools. Poznań offers modern didactic
centres and rich foreign exchange programmes,
programmes facilitating graduates transition to the
labour market and high quality modern campuses.

Among companies which are located in Poznań,
those with foreign capital are very important,
therefore the City focuses on promoting the
modern business services sector through a number
of initiatives. One week in October belongs to
secondary education. This is the week which holds
the SSC/BPO Week, thus the event, which aims at
popularisation of the BPO/SSC sector in cooperation
with secondary schools. The aim of the project is
to present the youth the possibilities which the
BPO/SSC sector offers, encourage them to choose
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a far-reaching faculty of studies and motivate them
to learn foreign languages. This project is addressed to
students of last two years of secondary and technical
schools and is divided into two stages – ‘open door’
in companies and practical workshops in schools,
which are organised by companies. This year the
following companies are participating in the project:
Ciber, Bridgestone, Franklin Templeton Investments,
Century Link, MAN, Kennametal and Egnyte.
In November we focus on higher education and
graduates. On 27 November this year, the third
edition of WorkGate, the workshops for students,
is held. This is a cyclical event, which allows for
regular communication between companies looking
for valuable employees in the BPO/SSC sector, and
students who enter the labour market. By this, the
City of Poznań contributes to popularisation of the
BPO/SSC sector among students as a potential place
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of work. Two editions of WorkGate have already taken
place. The only event of this type in Poland is participated
by: Franklin Templeton Investments, Arvato Bertelsmann,
Jeronimo Martins, IKEA, GlaxoSmithKlein, Wikia,
Carlsberg, Lorenz Snack-World, McKinsey&Company.
Apart from the above mentioned initiatives, Poznań
uses other incentives for young people. A new form of
magnet from 2015 will be scholarships for placements
with investors. The programme of scholarships
for financing of placements with employers who
execute innovative investments within the area
of Poznań was approved by the Poznań City Council.

On 27 November this year, the third
edition of WorkGate, the workshops
for students, is held. This is a cyclical event, which allows for regular
communication between companies
looking for valuable employees in
the BPO/SSC sector, and students
who enter the labour market.
The scholarships are to be the incentive for investors to
undertake investments in Poznań, in the field of specific
sectors expected by the authorities of the City, and for
students to start working. The programme is addressed
to investors, who execute new innovative investments
in the production or modern services sector in Poznań
(shared services centre, IT centre, outsourcing services
centre or R&D centre). We are particularly looking

for the development of investments in the centres of
modern services, which may provide jobs for graduates.
The programme’s goal is also to facilitate the students
of Poznań – based higher education institutions access
to interesting placements in modern, international
companies.

Candidates must have a status of higher education
institution student (at the time of applying and receiving
the scholarship), study at a higher education institution
in Poznań and have a place of residence in Poznań.
The programme starts on 1.01.2015.

The form of attracting young people from other cities to
Poznań is the annual edition of the promotional campaign,
which advertises Poznań as the student-friendly city and
a strong academic centre ‘Poznań attracts the best’. The
winner of this addressed to future students competition,
will be the person, who will best present their own
interests in a form of a 30 second movie and upload it
on the website www.poznanprzyciaganajlepszych.pl.
The winner of the competition will receive a package
of awards, such as ‘a year of gratuitous life in Poznań’, e.g.
paid apartment bills, ticket for public transport or passes
to theatres and restaurants in Poznań.
During the academic year the capital of Wielkopolska
is vibrant with life. Its character is being shaped
by numerous students who come to Poznań.
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Invest in Pomerania
– skuteczny sposób
na przyciąganie inwestorów

Autor:
Maria Muszyńska
Marketing & PR

Więcej informacji
www.
investinpomerania.pl

Blisko 400 obsłużonych projektów inwestycyjnych, 122 wizyty inwestorów w regionie,
37 zakończonych projektów inwestycyjnych i prawie 5500 zadeklarowanych nowych
miejsc pracy. Tak pokrótce kształtuje się bilans Invest in Pomerania, nowatorskiego systemu
obsługi inwestorów działającego zaledwie od 3 i pół roku na Pomorzu.
Invest in Pomerania to inicjatywa, która powstała
z potrzeby stworzenia w województwie pomorskim jednolitego systemu wspierania procesów
inwestycyjnych. Punktem wyjścia stała się Analiza
atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego, którą w 2010 r. na zlecenie Agencji Rozwoju
Pomorza S.A. przeprowadziło konsorcjum złożone
z firm PwC oraz Instytutu Badań nad Gospodarką
Rynkową. Pierwszym rezultatem było wskazanie
branż priorytetowych, kluczowych dla dalszego
rozwoju regionu (BPO/SSC, ICT, Logistyka, Motoryzacja, Chemia lekka i Energetyka). W następnej
kolejności został opracowany nowy sposób wsparcia inwestycji i promocji gospodarczej województwa pomorskiego.

W efekcie powstał unikalny system obsługi inwestorów, oparty na bliskiej współpracy pomiędzy
partnerami Invest in Pomerania. Inicjatywę tworzą Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, miasta: Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot,
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Słupska
Specjalna Strefa Ekonomiczna, InvestGDA oraz
Agencja Rozwoju Pomorza, która koordynuje jej
działania.
– Potrzeba chęci i odwagi do zmian. Nam w regionie ich nie zabrakło. Dzięki woli współpracy i zaangażowaniu wszystkich partnerów inicjatywy, dziś
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możemy mówić o sukcesie nowego systemu promocji
gospodarczej i obsługi inwestycji w województwie
oraz planować dalszy jego rozwój – mówi Marcin
Piątkowski, Dyrektor Invest in Pomerania.

Invest in Pomerania działa w oparciu o zasadę non-profit, oferując szerokie wsparcie podczas procesu inwestycyjnego, a także kompleksową opiekę
poinwestycyjną. Całość systemu opiera się na zasadzie One-Stop-Shop. Założeniem jest, aby inwestor zgłaszając się do Invest in Pomerania miał
pewność, że otrzyma wsparcie na każdym etapie
procesu inwestycyjnego.

– Inwestorzy rozpatrujący województwo pomorskie jako potencjalną lokalizację nowych projektów,
podkreślają, że najbardziej cenią sobie możliwość
pracy w systemie tzw. ONE-STOP-SHOP. Najlepszym
partnerem dla nich jest w tym przypadku Invest
in Pomerania – inicjatywa, która oprócz wspomnianego sposobu pracy – oferuje również project management dla poszczególnych inwestorów. Ponadto
Invest in Pomerania reprezentuje Trójmiasto, jak
i województwo, posiadając wiedzę o całym regionie. Niezwykle ważnym atutem podkreślanym przez
wszystkich, jest indywidualne podejście do każdego
inwestora i oferta skrojona na jego potrzeby. Kreatywność i pomysłowość Invest in Pomerania są znane
w całym kraju i owocują dużą liczbą projektów oraz
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(USA), Schibsted (Norwegia), Powel (Norwegia),
Jeppessen a Boeing Company (USA), PGS Software
(Polska), ThyssenKrupp (Niemcy). Inwestorzy zadeklarowali stworzenie blisko 5,5 tys. miejsc pracy.

zwiększoną rozpoznawalnością regionu poza granicami Polski – mówi Paweł Panczyj, Dyrektor Zarządzający ABSL.

Wśród firm zainteresowanych Pomorzem znaczącą grupę stanowiły firmy nordyckie (16%), polskie
(13%), amerykańskie (13%), niemieckie (7%),
brytyjskie (5%), chińskie (4%), a także z krajów
Beneluxu (po 2%). W ramach działalności członkowie inicjatywy zorganizowali 122 wizyty dla
inwestorów oraz uczestniczyli w 118 misjach gospodarczych, wydarzeniach targowych, seminariach
i konferencjach. Warto zauważyć, iż sprawdziły
się wcześniejsze analizy gospodarcze. Inwestorzy,
którzy wykazali zainteresowanie województwem
pomorskim, reprezentowali najczęściej sektory:
BPO/SSC, ICT, logistyczny, przetwórstwa przemysłowego i energetyczny.
O skuteczności i sukcesie Invest in Pomerania świadczą liczby: zakończono 37 projektów inwestycyjnych, przy czym 24 to projekty nowe, a 13 to reinwestycje. 23 projekty dotyczyły sektora BPO/SSC,
10 związanych było z sektorem ICT, a 4 z produkcją przemysłową. Inwestorami którzy rozpoczęli
lub rozwinęli swoją działalność na Pomorzu są
m.in.: Laureate International Unversities (USA),
Intel (USA), Geoban (Hiszpania), Sony Pictures
(USA), Thomson Reuters (USA), Mëtsa (Finlandia),
Bayer (Niemcy), Misys (USA), WNS (Indie), Transcom (USA), Acxiom (USA), PanLink (Szwecja),
Alteams (Finlandia), Kemira (Finlandia), Muszyński Meble (Norwegia), Saamp (Francja), Intergalactica (Polska), Ramme Tornsberg (Norwegia),
Powel AS (Norwegia), CCC (Austria), Sii (Francja), Connectis (Polska), Altersis (Francja), Epam

W odpowiedzi na oczekiwania firm związane z zapotrzebowaniem na dobrze wykwalifikowanych pracowników, partnerzy inicjatywy Invest in Pomerania
wspierają także liczne działania mające na celu zacieśnianie współpracy nauki i biznesu, owocujące coraz
szerszą ofertą edukacyjną z zakresu procesów obsługiwanych przez firmy z sektorów priorytetowych
województwa pomorskiego. Dobrym przykładem są
dwa nowe kierunki studiów II stopnia na Uniwersytecie Gdańskim. Pierwszy to Finanse w przedsiębiorstwach, kierunek akredytowany przez Association
of Chartered Certified Accountants (ACCA – międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości). Dzięki akredytacji,
studenci mogą zdobyć nie tylko tytuł magistra ekonomii, ale również uzyskać ceniony na całym świecie dyplom ACCA. Drugi to Aplikacje informatyczne
w biznesie, w którego tworzenie aktywnie zaangażowały się firmy z pomorskiego sektora ICT. Oba kierunki powstały przy wsparciu Invest in Pomerania.
Na poziomie uczelni wyższych powstał również
program BPO Education Center, przygotowujący
absolwentów różnych kierunków do podjęcia pracy w branży. Większość uczestników programu
może liczyć na zatrudnienie w największych centrach usług biznesowych w Trójmieście. Z kolei
program Edukacja przez praktykę był skierowany
do uczniów szkół średnich, a jego celem było przybliżenie uczniom realiów pracy w centrach usług
oraz firmach produkcyjnych, mających siedziby
w województwie pomorskim.

Działania Invest in Pomerania, nie są zatem jedynie czysto technicznym wsparciem dla inwestorów
w województwie pomorskim. W ofercie znajduje
się szeroki zakres działań wspierających procesy inwestycyjne, które kształtują zarówno rynek
pracy, jak i rynek nieruchomości oraz wpływają na przemiany gospodarcze Pomorza. Invest in
Pomerania jest dobrym przykładem efektywności i kompleksowości działań ukierunkowanych
na pozyskiwanie inwestycji. Obecnie prowadzone
są kolejne analizy, które pozwolą zaplanować
dalsze kierunki rozwoju województwa pomorskiego i działalności Invest in Pomerania.
no 6/2014 (November / December)
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Invest in Pomerania
– the effective way
to attract investors
Almost 400 investment inquiries, 122 site visits to the region, 37 investment projects
completed and nearly 5,500 new jobs declared. That’s Invest in Pomerania in brief – an
innovative investor support system that has been working in the region for 3 years only.

Author:
Maria Muszyńska
Marketing & PR

More information
www.
investinpomerania.pl

Invest in Pomerania was created to coordinate
the investment support processes in Pomerania.
The starting point was the Analysis of investment
attractiveness of the Pomeranian voivodeship,
commissioned by the Pomerania Development Agency in 2010 and conducted by a consortium of PwC
and the Institute for Market Economics. First, the
analysis indicated the priority sectors that are crucial
for the further development of the region (BPO/SSC,
ICT, Logistics, Automotive, Chemical and Energy). The
next step was the development of a new investment
support system and the economic promotion of
Pomerania.
The final result is a unique system of services for
investors, based on close cooperation between Invest
in Pomerania partners. The initiative is composed of
the Marshal’s Office of Pomerania, the cities: Gdansk,
Gdynia, Slupsk and Sopot, Pomeranian Special
Economic Zone, Slupsk Special Economic Zone,
InvestGDA and Pomerania Development Agency,
which coordinates the actions of the whole system.
– It takes willingness and courage to change. We found
it in our region. Thanks to the cooperation and the effort
made by all the members of the initiative, today we can
celebrate our success and talk on the future plans ha – says
Marcin Piątkowski, the director of Invest in Pomerania.

The initiative not only attracts new investments, but
also offers comprehensive after care services. And
it is free-off-charge. The entire system is based on
the One-Stop-Shop principle. The assumption is that
34
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the investor receives support at every stage of the
investment process.
– The investors considering Pomerania as a potential
location for new projects emphasize that they most
appreciate the opportunity to work in a system called
ONE-STOP-SHOP. In this case the best partner for
them is Invest in Pomerania. In addition, the initiative
represents Tri-City and the voivodeship – it provides
information on the whole region. The investors
particularly appreciate the individual support and
tailor-cut offers. The creativity and ingenuity of Invest
in Pomerania are well known in the whole country.
As a result, there is a large number of projects and
the international recognition of the region keeps
growing. increased awareness of the region outside
Polish borders – says Pawel Panczyj, Managing
Director of ABSL.

Among the companies interested in Pomerania region
there is a significant group of Nordic companies (16%),
Polish (13%), American (13%), British (5%), German
(7%), Chinese (4%) and from the Benelux countries
(2% each). So far the initiative has organized 122
visits for investors and participated in 118 missions,
conferences and trade fairs. It is worth mentioning
that the analysis of the investment attractiveness of the
region proved successful. Investors who have shown
interest in Pomerania represented the indicated sectors:
BPO/SSC, ICT, logistics, manufacturing and energy.
The effectiveness of Invest in Pomerania can be
easily illustrated with the numbers: 37 investment
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projects completed (24 new projects and 13 reinvestments).
23 projects were related to BPO/SSC, 10 were related to the ICT
sector and 4 to industrial production. The investors that have
started or developed its activities in Pomerania include: Laureate
International Unversities (USA), Intel (USA), Geoban (Spain), Sony
Pictures (USA), Thomson Reuters (USA), Mëtsa (Finland), Bayer
(Germany), Misys (USA), WNS (India), Transcom (USA), Acxiom
(USA), PanLink (Sweden), Alteams (Finland), Kemira (Finland),
Muszyński Furniture (Norway), Saamp (France), Intergalactic
(Poland), Ramme Tornsberg (Norway), Powel AS (Norway), CCC
(Austria), Sii (France), Connectis (Poland), Altresis (France),
EPAM (USA), Schibsted (Norway), Powel (Norway), Jeppessen by
Boeing (USA), PGS Software (Poland), ThyssenKrupp (Germany).
These investors declared to create almost 5,5 thousand jobs.
In response to the growing demand of companies for wellqualified employees, the partners of Invest in Pomerania support
a number of activities aimed at strengthening cooperation between
education and business, which results in broadening educational
offer relevant for companies from the region. The postgraduate
studies at the University of Gdansk might be a good example.
The first one is Corporate Accounting, certified by ACCA., which
enables students to be awarded with prestigous ACCA diploma.

The other postgraduate course is dedicated to students of ICT – IT
applications for business. It has been created in cooperation with
Pomeranian ICT companies. Both courses were strongly supported
by Invest in Pomerania.
Recently, the universities have introduced the innovative
BPO Education Center programme, which prepares graduates
to take on a job in the BPO sector. The vast majority of the
participants can count on a job in the biggest business
service centers in Tri-City. Another program, called Education
through practice was directed to high school students
and was designed to show what work in service centers
and manufacturing companies looks like.

The scope of Invest in Pomerania’ activities is not only aimed
at attracting FDI’s to the region. Much of the investment support
impacts labor and real-estate market, contributing to the economic
development of Pomerania. Invest in Pomerania constitutes
a good example of effectiveness and the complexity of the activities
focused on attracting foreign direct investments. At the moment,
the initiative is carrying out another analysis that will indicate
the directions of further development of Invest in Pomerania and
the region itself.
no 6/2014 (November / December)
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Wszyscy dla Lublina,
Lublin dla wszystkich!
W Lublinie zarejestrowanych jest niemal 3 tys. obcokrajowców z 87 krajów, posługujących się
75 językami – wynika z oficjalnych danych Ratusza. To jednak nie wszystko. Ponad 3 tys.
obcokrajowców studiuje na lokalnych uczelniach, a ich liczba rośnie z roku na rok. Co więcej, według
danych Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ponad 40% wszystkich odwiedzających
miasto w 2012 r. stanowili turyści zagraniczni. Coraz więcej firm z całego świata lokuje się w Lublinie
i jego Obszarze Metropolitalnym. Czy miasto jest na to gotowe?

Więcej informacji
Wydział Strategii
i Obsługi Inwestorów,
Urząd Miasta Lublin
www.lublin.eu

W

Lublin
dla
Wszystkich
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Punktem wyjścia jest – ponownie – Strategia
Rozwoju Lublina na lata 2013-2020, gdzie umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych
celów. Dokument ten zakłada stworzenie polityki zarządzania wielokulturowością, budowanie
dobrych relacji i współpracy z mniejszościami
narodowymi i etnicznymi oraz prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z wielokulturową
historią miasta, jego tożsamością i dziedzictwem.
Podkreśla on również konieczność przyciągania
studentów zagranicznych oraz istotę wymiany
międzynarodowej na lokalnych uniwersytetach.
– Dwie z czterech głównych osi strategii to „Przyjazność” i „Otwartość”. Początkowo ta druga miała
nosić tytuł „Umiędzynarodowienie”, ale uznaliśmy, że takie ujęcie będzie zbyt wąskie i tylko częściowo odzwierciedla założenia tej sekcji. Celem
jest tu uczynienie Lublina bardziej otwartym dla

odwiedzających oraz potencjalnych przyszłych
mieszkańców miasta z Polski i zagranicy, poprzez
prowadzenie różnorodnych działań, od wzmocnienia współpracy międzynarodowej z miastami partnerskimi, poszerzania świadomości kulturowej
mieszkańców, czy zbliżenia relacji z sąsiadującymi
gminami, po poprawę infrastruktury drogowej.
Wbrew pozorom, wszystkie te obszary są z sobą
powiązane. Ponadto, idea wielokulturowości i międzynarodowości przenika wszystkie części dokumentu – mówi Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta
Lublin, który koordynował pracę nad Strategią.

Choć można by przytoczyć wiele przykładów inicjatyw międzykulturowych podejmowanych na
poziomie Urzędu Miasta, jednej warto przyjrzeć
się bliżej. Chodzi o niedawno zakończony projekt
Lublin dla wszystkich, zrealizowany przez Urząd Miasta
Lublinie żyją osoby ze wszystkich kontynentów*
Lublin we współpracy ze szwajCieszymy się, że Lublin jest dla wszystkich | www.dlawszystkich.lublin.eu
carskim kantonem Neuchâtel,
przy
wsparciu
Szwajcarii
w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii
Europejskiej. – Dla Lublina
to okazja, aby uczyć się od mistrza. Liczba obcokrajowców
w naszym mieście dynamicznie
rośnie. Pojawia się coraz więcej obywateli krajów spoza Unii
Europejskiej, co wiąże się ze
*z wyjątkiem Antarktydy
skomplikowanymi procedurami
imigracyjnymi. Jednak problemem nie są tu same procedury,
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ale przede wszystkim kwestia integracji i włączenia tych ludzi
do społeczeństwa. Neuchâtel wypracowało w tym zakresie szereg dobrych praktyk – mówi Piotr Skrzypczak, koordynator
projektu z ramienia Urzędu Miasta Lublin. Jak wyjaśnia, celem
projektu jest stworzenie systemu zarządzania różnorodnością dla Lublina na podstawie doświadczeń i dobrych praktyk
liderów podejścia międzykulturowego w Europie, do których
należy partner projektu – Centrum na rzecz Spójności Międzynarodowej (Service de la Cohesion Multiculturelle, COSM)
w Neuchâtel, jednostka zajmująca się pracą na rzecz migrantów i grup mniejszościowych. Dzięki bliskiej współpracy
z takimi instytucjami, miasto wypracowuje system zarządzania różnorodnością kulturową, szyty na miarę Lublina.

Warto tu wspomnieć o kilku udanych inicjatywach powołanych do życia w ramach projektu. Jedną z nich jest stworzenie
tzw. Grupy Wsparcia Integracji, złożonej z przedstawicieli
instytucji i organizacji pracujących na rzecz grup mniejszościowych i migrantów. Grupa została powołana jako swego rodzaju ciało doradcze wspomagające władze miasta
w kształtowaniu i wdrażaniu partycypacyjnego systemu zarządzania różnorodnością dla Lublina. Inną cenną inicjatywą,
powołaną w ramach projektu, są kwartalne Spotkania Lubelskich Mniejszości. – To pierwszy krok do zaangażowania migrantów i przedstawicieli grup mniejszościowych w działania samorządu lokalnego. Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom staną się bardziej zauważalni w mieście i poczują się jego częścią.
To początek dialogu – mówi Anna Szadkowska-Ciężka,
główna specjalistka w Urzędzie Miasta Lublin.

Jednakże to akcja pod hasłem Twarze Lublina stała się najbardziej rozpoznawalnym działaniem w ramach projektu Lublin dla wszystkich. Ukraińska dziennikarka z Łucka,
Oksana Tsymbaliuk, od czerwca do sierpnia 2014 tworzyła wyjątkowy obraz mieszkańców miasta poprzez fotografie osób, które wybrały Lublin na miejsce swojego
zamieszkania. Rezultat tych prac można znaleźć na stronie
dlawszystkich.lublin.eu. Zdjęcia stały się podstawą do kampanii społecznej prowadzonej w lokalnej prasie, autobusach
miejskich i na nośnikach outdoorowych. – Celem działania
było uświadomienie mieszkańcom, jak różnorodny kulturowo
jest Lublin i jakie korzyści to z sobą niesie. Cieszymy się, że akcję
zrealizowała artystka z Ukrainy. To wzmocniło nasz przekaz
– mówi Anna Szadkowska-Ciężka.

Choć projekt Lublin dla wszystkich został już zakończony,
zespół projektowy kontynuuje podjęte inicjatywy. Co więcej, realizowane są kolejne, m.in. otwarcie Punktu Obsługi
Cudzoziemców w strukturach Biura Obsługi Mieszkańców
w Urzędzie Miasta we wrześniu 2014 r. Punkt był brakującym ogniwem i jego powstanie uważane jest za ogromny krok
w stronę podniesienia jakości obsługi obcokrajowców
w Lublinie. Wszystkie te działania przekładają się na szybszą
integrację cudzoziemców w mieście i dalszy przyrost ich liczby. Już dziś obserwuje się wzrost liczby działalności gospodarczych zakładanych przez obywateli państw trzecich, przybywa
zagranicznych specjalistów pracujących dla lokalnych przedsiębiorstw, a władze Miasta spodziewają się, że w 2018 r. liczba
studentów obcokrajowców osiągnie poziom 5 tysięcy.
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All 4 Lublin,
Lublin 4 all!
There are nearly 3,000 foreigners from 87 countries speaking 75 languages registered in the
official Lublin City residents' database. There's more to this, however. More than 3,000 foreign
students attend the local universities and the number is growing. According to the Lublin
Regional Tourist Organization, over 40% of all the visitors to the city in 2012 were foreigners.
There are more and more businesses from overseas settling down in Lublin and its Metropolitan
Area. Is the city ready?

More information
Strategy and
Investor Assistance
Department, Lublin
City Hall
www.lublin.eu
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The starting point is – again – the Lublin City
Development Strategy for years 2013-2020,
where going international is one of the most
important goals. The document stipulates the
creation of multicultural management policy,
forging good relations and cooperation with
national and ethnic minorities as well as carrying
out educational activities concerning the city’s
multicultural heritage, history and identity.
It also emphasizes the necessity to attract foreign
students and the importance of international
exchange at the local universities. – Two out of the
four main axes of the Strategy bear the name of
“Friendliness” and “Openness”. Initially, the latter
was supposed to be named “Internationalization”,
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however we decided this was too specific and
only partially reflected the rationale behind
this section. The goals here are to make Lublin
more open to visitors or future residents from
Poland and abroad by working in many fields,
from nurturing cooperation with partner cities,
strengthening cultural awareness of the residents
and working closely with the neighboring boroughs
to improving road infrastructure. Everything
is interconnected. The idea of multicultural
and international interweaves in all the sections of
the document – says Mariusz Sagan, Director
of Strategy and Investor Assistance Department
at the Lublin City Hall, who coordinated the works
on the Strategy.

Investor

Although there are many examples of intercultural
initiatives undertaken at the municipal level, there is
one which deserves elaborating on. It is the recently
completed project Lublin 4 All, carried out by the Lublin
City in partnership with Swiss canton Neuchâtel and
supported by a grant from Switzerland through the
Swiss contribution to the new European Union member
states. – For Lublin it is an opportunity to learn from the
master. The number of foreigners in our city is growing
rapidly. There are more and more people who are not EU
citizens which makes the immigration procedures more
challenging for them. It is however not only procedures,
it is also the problems of inclusion and
integration which have to be tackled.
Neuchâtel has good practices to share
in this respect – says Piotr Skrzypczak,
coordinator of the project on behalf of
the Lublin City Hall. As he explains,
the aim of this project is to build
a new system of cultural diversity
management for Lublin, based on
the experience and example of the
leaders in the intercultural approach
in Europe, one of whom is a close
partner of the project – Service de la
Cohesion Multiculturelle in Neuchâtel
(COSM), a unit dedicated to working
with minorities and migrants.
Through close cooperation with such
institutions, the city is developing a cultural diversity
management system tailored to its specific situation.

There are several successful initiatives carried out in the
course of the project. One of them is the creation of the
Integration Support Group composed of representatives
of institutions and organizations working with or for
minorities and migrants. The group has been been
united as an advisory body to assist the city authorities
in designing and building the Lublin’s participatory
system of diversity management. Another action taken
up within the project are the quarterly Meetings of
Lublin Minorities. – It is the initial step for engaging
migrants and minorities in local government’s initiatives
and hopefully increasing their participation and visibility
within the city. It is the beginning of a dialogue – says
Anna Szadkowska-Ciężka, senior specialist at Lublin
City Hall.

However, it is the Faces of Lublin which has become the
best known action within the Lublin 4 All project. From
June until the end of August 2014, Ukrainian journalist
and photographer from Luck, Oksana Tsymbaliuk, has
been creating a unique picture of Lublin through the
photographs of people who chose Lublin to become their
city of residence. The results of her work are published
on the website dlawszystkich.lublin.eu. Oksana’s pictures
have become the basis for a social awareness campaign
carried out in local newspapers, public transportation
system and citylights. – The aim of this action was
to remind Lublin citizens of its cultural diversity

and the advantages it brings. We are happy that it was
done by a Ukrainian-born photographer. This reinforces
our message – explains Anna Szadkowska-Ciężka.

Although the Lublin 4 All project is officially over, the
project team carries on the initiatives. What is more,
new ones are implemented, i.e. the Foreigners Contact
Point within the Residents’ Service Bureaux at the Lublin
City Hall in September 2014. Such place was a missing
link in Lublin and it is regarded as an enormous step
towards improving the quality of services for foreigners
in the city. All these undertakings translate into facilitating
their integration in the city and the continued growth
of their numbers. It has already been observed that the
number of start-ups set up by third countries’ residents
is increasing, so is the number of specialists from abroad
hired by the local companies, while the city expects
to reach the level of 5,000 foreign students by 2018.
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Łódź chce
zostać ziemią obiecaną
dla branży gamedev
Projekt – Łódzkie Centrum Gier
– zainicjonowany przez Urząd Miasta
Łódzi obejmuje trzy działania: uruchomienie Akademii Tworzenia Gier,
Gameinkubator Studios oraz Gameinkubator Capital.

W Polsce działa ponad 100 firm, które
zajmują się profesjonalną produkcją
gier. Ale na palcach jednej ręki można
policzyć produkcje, które przebiły
się do świadomości opinii publicznej
jako rynkowe hity. Ten stan można
zmienić.
Łódzkie Centrum Gier powinno, zgodnie z planem, w 2017 roku otworzyć swoje drzwi dla
pierwszych partnerów i ich projektów. Celem
ŁCG jest uczynienie z Miasta Łodzi największego w Polsce profesjonalnego ośrodka wspierającego rozwój branży produkcji gier, w którym
zarówno początkujące, jak i już funkcjonujące
firmy będą mogły uzyskać merytoryczne, technologiczne i finansowe wsparcie przy swoich
gamingowych projektach.
Współczesny gamedev wymaga interdyscyplinarnego podejścia i zaangażowania nie tylko
dostawców technologii, ale też programistów,
grafików, i wreszcie, scenarzystów, którzy
potrafią tworzyć nietuzinkową fabułę oraz
zapadające w pamięć postacie. Łódź jest miejscem, gdzie działają eksperci z wszystkich
wymienionych specjalizacji. Tutaj również działają uczelnie zarówno techniczne, jak i artystyczne.
40
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W ramach Łódzkiego Centrum Gier poczyniono
już konkretne działania. Politechnika Łódzka,
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Teatralna
i Telewizyjna, Akademia Sztuk Pięknych podpisały porozumienie w celu utworzenia interdyscyplinarnych studiów zawodowych – Akademi
Tworzenia Gier.
Firmy IBM i DELL zadeklarowały chęć wsparcia
procesu wyposażenia Gameinkubator Studios
w najnowocześniejszą technologię. Ośrodek,
który będzie pełnić funkcję inkubatora, umożliwi
m.in. tworzenie zaawansowanych programów,
projektowanie grafik w 3D i wykorzystanie tak
zaawansowanych rozwiązań jak choćby motion
capture.
– W Polsce mamy wiele zdolnych osób, które potrafią tworzyć ciekawe gry. Do tego są krynicą
kreatywnych pomysłów. Nie posiadają jednak ani
zaplecza technologicznego ani środków na rozwinięcie własnej działalności w branży gamedev.
Ten stan chcemy zmienić, udostępniając zarówno
inkubator, a twórcom najbardziej obiecujących
projektów odpowiedni kapitał – mówi Sebastian
Białek, koordynator Łódzkiego Centrum Gier.

Najciekawsze projekty będą bowiem finansowane z funduszu Gameinkubator Capital. Twórcy Łódzkiego Centrum Gier nie chcą jednak
zamykać się na współpracę z innymi potencjalnymi inwestorami.

Więcej informacji

Gry mogą być źródłem wielkich zysków. Ale
im większy projekt, tym więcej trzeba zainwestować w produkcję, dystrybucję i kampanię
marketingową. Choćby z tego powodu druga
edycja konferencji Łódź Game Summit, zaplanowana przez Urząd Miasta Łódź na listopad br.
z myślą o przyszłych beneficjentach Łódzkiego
Centrum Gier, skierowana jest nie tylko do producentów gier, ale też do podmiotów sektora
finansowego, które widzą w branży gamedev
nowy obszar inwestycyjny.

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

Dotąd oba światy – producenci gier i inwestorzy – funkcjonowały obok siebie, choć
i jedni i drudzy na współpracy mogliby wiele zyskać. Rynek gier rozwija się wszakże
w zawrotnym tempie. Ale beneficjentem boomu
na wirtualną rozrywkę są tylko nieliczni polscy
producenci. Ten stan jednak można zmienić. Pierwszym krokiem do tego jest poznanie
i zrozumienie potrzeb i oczekiwań obu światów.
Łódź Game Summit 2014 daje taką możliwość.
no 6/2014 (November / December)
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Lodz to become the new
promised land for gamedev

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

The Lodz Game Center project launched by the Lodz City Office assumes three
actions: opening the Game Writing Academy, Gameinkubator Studios and
Gameinkubator Capital.

There are more than 100 companies performing professional game production
services. However, productions that broke through to public awareness, becoming
bestsellers are only few. This has to change.

According to the plan, the Lodz Game Center should
open up to first partners and their projects in 2017.
The purpose of the LGS is to transform the City
of Lodz into Poland’s largest metropolis supporting
the game writing and production industry, in which
both fledgling and well-prospering companies will
obtain substantive, technological and financial
support with their gaming projects.
Modern gamedev requires an interdisciplinary
approach and involvement not only on the side
of technology providers, but also of programmers,
graphic designers and ultimately screenwriters

42
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who area able to come up with original plots and
memorable characters. Lodz is the place where
the representatives of all of the above mentioned
professions work and create. Lodz is also the place
where both technical and artistic schools provide
a theoretical background.

Specific actions have already been taken as part
of the Lodz Game Center. The Lodz University
of Technology, the Film School, the Academy
of Fine Arts signed a memorandum regarding
the foundation of vocational studies – the Game
Writing Academy.

Investor

IBM and DELL declared their support for the process
of equipping Gameinkubator Studios with state of the art
technology. This center that will serve as an incubator will
provide the conditions for creating advanced programs,
designing 3D graphics, and using these advanced solutions
for motion capture processes, for instance.
– In Poland, we have plenty of bright people who are able to create
interesting games. Plus, they are the source of interesting ideas.
They however don’t have the technological or financial resources
w to open their own gamedev businesses. We want to change
that by offering them an incubator, and a sufficient capital
– for the creators of the most promising projects – said Sebastian
Białek, the Lodz Game Center Coordinator.

The most interesting projects will be financed from the
Gameinkubator Capital fund. However, the creators associated
in the Lodz Game Center are also open to cooperation with
potential investors.

Games can be the source of great profits. However, the bigger
the project, the more you have to invest in production,
distribution and marketing campaign. For this and many
other reasons, the second edition of the Lodz Game Summit,
planned by the Lodz City Office on November, 2014 for
the future beneficiaries of the Lodz Game Center, is dedicated
not only to game programmers, but also to other entities from
the financial sector that consider gamedev an interesting
investment area.

Until now, these two worlds – game writers and investors
– have been functioning independently to one another, although
both could draw benefits from their cooperation. The gaming
market is rapidly developing. However, the beneficiaries
of the boom for virtual entertainment include only few Polish
producers. We however can change that. The first step is to learn
and understand the needs and expectations of both worlds.
The 2014 Lodz Game Summit will provide an ideal opportunity
for that.
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Bydgoskie uczelnie
wspierają branżę BPO
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

W 2008 roku Colliers International określił
Bydgoszcz mianem Wschodzącej Gwiazdy BPO.
Tytuł nie tylko potwierdzał nasze aspiracje, ale
również zobowiązywał do dalszego wysiłku.
Dlatego miasto od lat prowadzi politykę, mającą na
celu wspieranie rozwoju branży outsourcingowej
i tworzenie jak najlepszych warunków dla
działających w niej firm. Główna metropolia
województwa kujawsko-pomorskiego posiada
wiele atutów, docenianych przez krajowych
i międzynarodowych przedsiębiorców. Dobra
lokalizacja i dostępność transportowa, czy niskie
koszty pracy, to tylko niektóre z nich.

Nie mniejsze znaczenie dla rozwoju branży ma dostępność odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Bydgoszcz
może się pochwalić dużym potencjałem w tym zakresie: cztery publiczne szkoły wyższe i osiem uczelni
niepublicznych stanowi solidny fundament, na którym
działające w mieście firmy mogą budować swoje zasoby
ludzkie. W roku akademickim 2012/2013 studiowało
tutaj ponad 40 tys. żaków, a mury uczelni opuściło około 12 tys. absolwentów. W październiku kolejne rzesze
studentów zapełniły sale wykładowe. Zapytaliśmy więc
przedstawicieli czołowych bydgoskich uczelni, co mają
do zaoferowania, przedstawicielom branży BPO oraz
młodym ludziom, chcącym związać swoją karierę zawodową z tym właśnie sektorem gospodarki.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Dr inż. Tomasz
Marciniak

– Prodziekan
ds. Współpracy
z gospodarką,
Wydział
Telekomunikacji,
Informatyki i
Elektrotechniki
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Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest
wieloprofilową uczelnią kształcącą inżynierów,
jedyną w regionie integrującą nauki rolnicze
i techniczne. W ciągu 60 lat mury uczelni opuściło
ponad 45 000 absolwentów. Obecnie na siedmiu
wydziałach kształci się około 10 000 studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
oraz doktoranckich i podyplomowych. Konsekwentnie realizowany jest proces kształcenia
nowoczesnych kadr inżynieryjno-technicznych
poprzez uruchamianie nowych potrzebnych regionowi kierunków studiów. Przykładem może
być uruchomienie w 2013 r. kierunku energetyka i w 2014 r. kierunku informatyka stosowana,
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co było odpowiedzią na oczekiwania firm z branży
BPO/SSC obecnych w regionie. Inną formą wsparcia tej branży są licznie organizowane kursy oraz
studia podyplomowe. Ostatnią taką inicjatywą są
uruchomione we współpracy z firmą ATOS studia
podyplomowe, na których część zajęć prowadzonych jest przez pracowników tej firmy. Inną formą współpracy z lokalnymi firmami są praktyki
wakacyjne, pozwalające przyszłym absolwentom
na zapoznanie się z działalnością lokalnych firm.
Uniwersytet wraz z instytucjami otoczenia gospodarczego wspiera wszelkie inicjatywy lokalnych
przedsiębiorców IT poprzez uczestnictwo w klastrach informatycznych.

Investor

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego od lat współpracuje z firmami outsourcingowymi w Bydgoszczy.
Uniwersytet posiada szeroką ofertę kierunków
studiów dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość
z branżą outsourcingu. Nasi studenci i absolwenci
od lat pracują w firmach takich jak ATOS, SDL czy
Alcatel Lucent. Pracują w nich nie tylko absolwenci
informatyki, ale także fizyki i matematyki.
Zapewniamy dla branży outsourcingowej nie
tylko specjalistów inżynierów, ale także lingwistów. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
kształci filologów angielskich, rosyjskich, lingwistów znających dwa języki obce i co należy

podkreślić, jako jedyna uczelnia w Bydgoszczy
kształci germanistów, tak potrzebnych na lokalnym rynku pracy. Nie oznacza to jednak, że
tylko studenci filologii obcych znają kilka
języków. Studenci pozostałych kierunków
mają obowiązkowe zajęcia z języków obcych,
a wśród nich są m.in. nauka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i włoskiego.
UKW ściśle współpracuje z firmą ATOS, która prowadzi na terenie uczelni liczne szkolenia, a nasi
absolwenci są silnym wsparciem kadrowym firmy
a także jej ambasadorami. Wspólnie z firmą SDL
współtworzymy SDL University programme.

Piotr Kwiatkowski
– Doradca Rektora
ds. Marketingu
i Promocji

Wyższa Szkoła Bankowa
Uczelnie wyższe mają w obecnych czasach duże
wyzwanie. Dziś nie wystarczy istnieć na rynku
edukacyjnym. Misją szkoły wyższej, powinno być
przede wszystkim, właściwe przygotowanie studentów do rynku pracy. Wyższa Szkoła Bankowa
od lat konsekwentnie realizuje ten cel m.in. poprzez współpracę z biznesem, badanie losów i satysfakcji studentów oraz rozwój oferty edukacyjnej
w oparciu o istniejące potrzeby rynku pracy. Wśród
kierunków kształcenia posiadamy m.in. finanse
i rachunkowość oraz zarządzanie, które doskonalimy uzupełniając je o nowe specjalności np. controlling i strategie finansowe przedsiębiorstwa oraz
systemy informatyczne w finansach, rachunkowości

czy zarządzaniu. Proponujemy również studia
podyplomowe na kierunku zarządzanie projektami, które uzyskały akredytację IPMA Polska i są
prowadzone pod patronatem działu zarządzania
projektami firmy ATOS.

Możliwość pozyskania wartościowych absolwentów przez pracodawców i ich przygotowanie przez
uczelnię wyższą, muszą istnieć we wzajemnej
symbiozie. W celu rozwoju relacji z pracodawcami
przygotowujemy i rozwijamy szereg możliwości
współpracy. Ten praktyczny wymiar kształcenia,
potwierdzają badania absolwentów oraz ogólnopolskie wyróżnienia.

mgr
Anna Kocikowska

– Kanclerz Wyższej
Szkoły Bankowej
w Toruniu,
Wydział Finansów
i Zarządzania
w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki
Wyższa Szkoła Gospodarki działa w oparciu o koncepcję uniwersytetu przedsiębiorczości, w modelu
organizacji uczącej się. Misja uczelni realizowana
jest poprzez szeroką ofertę studiów na poziomie inżynierskim oraz magisterskim, a także bogatą ofertę
szkoleń i studiów podyplomowych. Uczelnia od wielu
lat kształci studentów informatyki kładąc szczególny
nacisk na ich praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Oferta studiów, zwłaszcza w zakresie
oferowanych specjalizacji została opracowana na
drodze współpracy z obecnymi w Bydgoszczy firmami z branży IT. Głównymi obszarami są technologie

sieciowe oraz programowanie, włączając w to również programowanie urządzeń mobilnych. Dużym
zainteresowaniem cieszą się również studia podyplomowe i kursy specjalistyczne. Uczelnia oferuje
certyfikowane szkolenia CISCO CCNA oraz CCNP oraz
studia podyplomowe w zakresie programowania
urządzeń mobilnych. Uczelnia pozostaje w ścisłym
kontakcie z firmami IT działającymi w Bydgoszczy,
analizuje uwagi przekazywane przez pracodawców
i na ich podstawie modyfikuje plany studiów, aby
zapewnić oczekiwane przez pracodawców efekty
kształcenia.

dr Włodzimierz
Masierak,

– Dyrektor IdeaLab
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Bydgoszcz universities
support the BPO sector
More information
Bydgoszcz Regional
Development Agency
Ltd.
Ul. Mennica 6
85 – 112 Bydgoszcz
Poland

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

In 2008 Colliers International described the City
of Bydgoszcz as a Rising Start of the BPO sector.
This honourable title is not only confirmed by our
aspirations, but also obliges the City to further
enhance our efforts. That is why, for years, the City
has been pursuing a policy aimed at supporting the
development of the outsourcing industry and creating
the best conditions for the companies operating
in the region. The main metropolis of the KuyavianPomeranian Voivodeship has many strengths valued
by national and international entrepreneurs. Good
location and the availability of transportation links
or low labour costs are just a few of them.

What is also important for the industry is the
availability of qualified staff. Bydgoszcz boasts great
potential in this regard: four public universities and
eight private universities provide a solid foundation
on which the companies can build their assets.
In the academic year of 2012/2013 more than
40,000 young people were studying and ca. 12,000
graduated these universities. In October this year,
even more students were welcomed in the walls of
our schools. Therefore, we asked the representatives
of the leading universities in Bydgoszcz what their
schools have to offer to the representatives of the
BPO sector and young people wishing to pursue their
career within this particular sector of economy.

University of Technology and Life Sciences

Tomasz Marciniak,
Ph.D. – Vice Dean

for Cooperation
with Industry,
Faculty of
Telecommunications,
Computer Science
and Electrical
Engineering
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University of Technology and Life Sciences is
a multi-profile university for future engineers and
the only university in the region which integrates
agricultural science and technology. Within the
last 60 years it has produced more than 45,000
graduates. Currently, approximately 10,000 students
attend 7 different faculties in full-time and part-time
doctoral and postgraduate courses. The University
is consistently implementing a process of educating
modern engineering-technological personnel by
launching new courses which respond to the demand
of the regional market. A good example is the
launch of the energetics faculty in 2013 and applied
computer science course in 2014 in order to meet the
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expectations of regional companies working in the
BPO/SSC sector. Another form of support provided
to the sector are frequently organised courses
and postgraduate studies. A recent initiative has
been a launch of a postgraduate course realised in
cooperation with ATOS company. A part of lectures
and workshops is being conducted by the employees
of ATOS. Another form of cooperation with local
businesses are summer internships which allow
future graduates to become acquainted with the
activity of local companies. The University, together
with economic environment institutions, supports all
initiatives of local IT entrepreneurs by participating
in cluster computing.

Investor

Kazimierz Wielki University
The Kazimierz Wielki University has been cooperating
with outsourcing companies in Bydgoszcz for
many years. The University offers a wide range of
specialisations for those who associate their future with
the outsourcing industry. Our students and graduates,
IT specialists, physicists and mathematicians, have
been working for such companies as ATOS, SDL
or Alcatel Lucent for a number of years.

The University provides the outsourcing industry not
only with specialist engineers, but also with linguists
studying at such specialisations as English and Russian
philology or linguistics with two foreign languages.
What is worth noting, the Kazimierz Wielki University

is the only one in the region that offers German
linguistic studies which are in a high demand at the
moment. This does not mean that only linguist can
pride themselves on being fluent in more than one
foreign language. Other students learn such languages
as English, German, French, Russian and Italian.
The Kazimierz Wielki University cooperates with
ATOS – a company which organises numerous
training sessions with the help from the University.
Our graduates are our best ambassadors and
valuable assets for the company. Together with
SDL, the University co-creates SDL University
programme.

Piotr Kwiatkowski

– Advisor to the
Rector of Marketing
and Promotion

School of Banking
Nowadays, academic institutions are forced to face
a great challenge. Today, it is not enough to be present
on the education market. The mission of the college
ought to be, above all, to prepare its students to enter
the job market. For many years, WSB School of Banking
has consequently been realizing this aim through the
development of cooperation with business institutions,
research of students’ lots and satisfaction, as well
as the development of educational offer on the basis
of the job market’s existing needs. Among the courses
found in our offer, finance and accounting together
with management are continuously being improved
through new specializations, such as controlling,

corporate financial strategies and IT systems in finance,
accounting and management. We also recommend
postgraduate studies on project management, which
have received IPMA Polska accreditation and are
conducted under the auspice of ATOS IT Services.

The opportunity to acquire alumni who are highly
valued by the employers, and their preparation during
their studies ought to exist in symbiotic relationship.
To expand the relation with employers, we prepare
and develop the variety of cooperation possibilities.
This practical aspect of education is supported by
the alumni research and national awards.

Anna Kocikowska,
MA – Chancellor

of Torun School of
Banking, Faculty
of Finance and
Management in
Bydgoszcz

University of Economy in Bydgoszcz
The University of Economy in Bydgoszcz realises
its activity based on the concept of a university of
entrepreneurship, a model of a learning organisation.
The mission of the University is reflected in a wide
range of engineering and master’s degree faculties,
as well as in a wide selection of trainings and
postgraduate studies. For many years, the University
has been educating students in computer science,
putting an emphasis on their practical preparation
to allow them to find themselves well in their future
profession. The range of courses has been prepared
in cooperation with local IT companies. The main

areas are network technologies and programming,
including
mobile
application
development.
As postgraduate and specialist courses are becoming
more and more popular, the University has prepared
an offer in a form of certified CISCO CCNA and CCNP
trainings as well as postgraduate mobile application
development studies. The University works in
close cooperation with IT companies operating
in Bydgoszcz, analyses observations coming from
the business sector and, based on this input,
modifies the school curricula in order to meet
the educational needs of employers.

Włodzimierz
Masierak, Ph.D. –

IdeaLab Director
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Radom
– doskonałe miejsce
dla outsourcingu
Bliska odległość do Warszawy – zaledwie godzina
jazdy nową, dwupasmową drogą ekspresową S7
i 98 km do międzynarodowego lotniska im. Fryderyka
Chopina w Warszawie, niskie koszty prowadzenia
działalności biznesowej oraz duża liczba młodych,
wykształconych ludzi sprawiają, że Radom jest
idealnym miejscem dla sektora outsourcingu.
W odpowiedzi na dynamiczny rozwój branży, miasto
posiada już w swojej ofercie pierwsze biurowce
klasy A, a w przygotowaniu są kolejne atrakcyjne
powierzchnie biurowe.
Radom Office Park

Więcej informacji
Biuro Obsługi
Inwestora
Urząd Miejski
w Radomiu

ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom
+48 48 36 20 358
m.kucharski@
umradom.pl

www.radom.pl

Radom Office Park składa się z dwóch nowoczesnych budynków biurowych klasy A o łącznej
powierzchni użytkowej ponad 10 000 m2, zlokalizowanych w ścisłym centrum Radomia. Jest
to kolejna część Centrum Słonecznego – wielofunkcyjnego projektu AIG/Lincoln Polska, w skład
którego wchodzą istniejące już Galeria Słoneczna,
Aquapark Radom oraz Osiedle Słoneczne wraz
z otaczającymi je terenami zielonymi, ścieżkami
rowerowymi i spacerowymi oraz amfiteatrem.
Radom Office Park został zaprojektowany z myślą
o potrzebach przedsiębiorców, głównie z sektora
nowoczesnych usług biznesowych (Business Process Outsourcing – BPO) oraz usług wspólnych
(Shared Services Center – SSC).

Przy projektowaniu budynków zastosowano nowoczesne rozwiązania zapewniające funkcjonalne
48
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Radom Office Park
i efektywne wykorzystanie powierzchni biurowej. Optymalne metraże pięter dają najemcom
szerokie możliwości aranżacji biur w zależności
od branży i specyfiki działalności firmy. Specyfikacja techniczna klasy A zapewnia rozwiązania
charakterystyczne dla nowoczesnych biurowców,
m.in. podwieszane sufity i podniesione podłogi,
otwierane moduły okienne, system inteligentnego

Investor
sterowania budynkiem (BMS) oraz klimatyzację
i wentylację z możliwością indywidualnego regulowania temperatury.

Do grona najemców Radom Office Park należą
takie firmy jak bank PKO BP, PGNiG, Randstad,
Provident oraz ASSG.

TG Office Park

TG Office Park to dwukondygnacyjny budynek
o łącznej powierzchni użytkowej blisko 5000 m2,
zlokalizowany blisko centrum Radomia. Biurowiec
w części stanowi zrewitalizowaną hutę szkła, co
nadaje temu miejscu szczególnego uroku. Dodatkowo, ponad 1200 m² otaczającej zieleni i lokali-

procesy wymagają większego zastosowania specjalistycznej wiedzy, jak usługi informatyczne,
księgowo-kadrowe czy prace projektowe. Zastosowane materiały oraz układ architektoniczny wraz
z infrastrukturą techniczną pozwalają śmiało zaliczyć obiekt do co najmniej klasy B biurowców.

Biurowiec Naczelnej Organizacji Technicznej

Projekt biurowca zakłada powstanie ponad
12 000 m² powierzchni użytkowej, usytuowanej
w ścisłym centrum miasta, nieopodal kompleksu
Radom Office Park. Dzięki swojej charakterystycznej bryle, ten wielokondygnacyjny budynek z pewnością będzie stanowić wizytówkę miasta. Projekt
zakłada układ architektoniczny powierzchni biuro-

TG Office Park

zacja blisko centrum, a zarazem w spokojnej części
miasta są dodatkowymi atutami TG Office Park.
Umiejscowienie budynku zapewnia łatwą możliwość dojazdu oraz bardzo dobry dostęp do środków komunikacji miejskiej, a jednocześnie szybką
relokację do dróg wylotowych z miasta. Lokalizacja ta powinna stać się obiektem zainteresowania
szczególnie tych firm z sektora BPO/SSC, których

wych typu open space, dzięki czemu sprosta oczekiwaniom inwestorów o najwyższych wymaganiach,
stawianych tego tupu obiektom. Planowany standard budowy obiektu, a także wykończenie jego
wnętrz wraz z bogatym wyposażeniem technicznym, pozwoli łatwo pozyskać najemców, szczególnie
z branży BPO/SSC. Wszystkie planowane parametry biurowca oraz jego lokalizacja sprawiają, że bezwzględnie można go zaliczyć do klasy A budynków
biurowych. Projekt ten przełoży się w najbliższej
przyszłości na większą dostępność i uatrakcyjnienie opcji lokalizacji dla firm poszukujących umiarkowanych kosztów operacyjnych przy pozyskaniu
dobrze wykształconego zespołu pracowników.
Już wstępne rozmowy z potencjalnymi najemcami
dają podstawy by planować szybkie zapełnienie
powierzchni biurowych tego obiektu.
no 6/2014 (November / December)
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Radom
– the perfect place
for outsourcing

Chief Technical Organization Office Building
50
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Close proximity to Warsaw as well as to Warsaw’s Chopin International
Airport - only 1 hour’s drive via the new 4-lane S7 expressway, low cost
of running the business and a highly educated workforce, makes Radom
an ideal location for BPO/SSC operations. In response to the dynamic
development of the industry, the city already offers class A office buildings,
and more are attractive office space will come soon.
Radom Office Park

Radom Office Park delivers approximately 10,000
sq m of new, Class A office space. The buildings
are located in the very heart of Radom city,
within the “Centrum Słoneczne” master-planned
urban development, which includes “Galeria
Słoneczna” shopping mall, Aquapark Radom,
“Osiedle Słoneczne” residential project and Park
Słoneczny with bike and walking paths and an
amphitheater.

Radom Office Park was designed with the specific
office needs of modern entrepreneurs in mind,
especially those from the BPO/SSC industry.
Radom Office Park implements the latest
architectural solutions, ensuring functional and
effective use of the office space, internal common
areas and external green space. The 1,700 sq m
floor plate of each floor offers tenants flexible
office space arrangement possibilities.

A Class-A technical specification delivers
modern office buildings solutions, such as
suspended ceilings and raised floorings
with 3-meter clear height, operable window
modules, intelligent building management
system (BMS) as well as air-conditioning and
ventilation with individual zones temperature
regulation.
The major tenants in Radom Office Park are:
Bank PKO BO – the biggest Polish bank, PGNiG
– the largest Polish oil and gas exploration and
production company, Randstad – international
HR agency, ASSG – outsourcing company and
Provident – short term loans provider.

TG Office Park

TG Office Park is a two-storey building with
a total usable area of almost 5,000 sq m, located

near the center of Radom. Office Building in part
is revitalized glassworks which gives the place
a special charm. In addition, over 1,200 sq m
of the surrounding greenery and the location
close to downtown, yet in a quiet part of the
city are additional advantages of TG Office Park.
The location of the building provides an easy
access and very good connection to means
of public transportation as well as the fast
relocation to roads leaving the city. This location
should especially be the object of interest those
companies of BPO/SSC sector, whose processes
require greater use of expertise, such as IT
services, accounting-staff or design work. The
materials and architectural layout with technical
infrastructure allows this property to be classified
as a class B office building at least.

Chief Technical
Building

Organization

More information
Investor Relations
Department
City of Radom

ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom
+48 48 36 20 358
m.kucharski@
umradom.pl

www.radom.pl

Office

The project involves the construction of an office
building of over 12,000 sq m of usable space,
located in the city center, near Radom Office
Park complex. Thanks to its distinctive shape,
this multi-storey building will certainly become
one of the landmarks of Radom. The project
will have the architectural layout of open space,
making it suitable for investors with the highest
demands. Planned standard construction of
the facility, as well as its interiors, along with
the wealth of technical equipment, will easily
attract the tenants, especially of the BPO/SSC
sector. All planned parameters of the building
and its location classifies it as class A office
building. In the immediate future this project will
result in higher availability of and better choice
of open space locations for companies looking for
moderate operating costs of a well-trained team of
employees. Preliminary discussions with potential
tenants already suggest that the building will
easily rent its space once its available.
no 6/2014 (November / December)
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Piła – miasto otwarte na wyzwania
– wywiad z Piotrem Głowskim,
Prezydentem Miasta Piły
fot. R. Judycki

Więcej informacji
Urząd Miasta Piły
Plac Staszica 10
64-920 Piła

INWEST-PARK
Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła

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

biuro@
inwestpark.pila.pl
www.pila.pl
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Outsourcing&More: Każdy, kto w ostatnim
czasie miał okazję odwiedzić Piłę wie, jak bardzo
miasto się zmienia. Budowanie inteligentnych
rozwiązań, współpraca z mieszkańcami, nowa sieć
komunikacyjna, której zadaniem jest usprawnienie
ruchu w mieście, zagospodarowane tereny zielone,
powstanie podstrefy Piła – Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, rozpoczęcie działalności InwestParku, Inkubatora Przedsiębiorczości, otwieranie się
na nowe rynki i branże ... Jak to się robi?
Piotr Głowski: Od pierwszego dnia pracy, wraz z zespołem pracujemy zgodnie
z założeniem, że nadszedł czas na nowe
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odważne projekty, prowadzące do pojawienia się nowych inwestycji umożliwiających
znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy, by młodzi ludzie mieli nie tylko szansę na
zatrudnienie, lecz znajdowali w Pile także ciekawe możliwości spędzania wolnego czasu
i realizacji pasji. Wiemy, że wszystkie te działania muszą być realizowanie na skalę miasta
– lidera subregionalnego. Tyko wtedy będziemy
mogli być dla okolicznych mieszkańców prawdziwą stolicą Północnej Wielkopolski, gdzie będzie można skorzystać z usług i innych propozycji – handlu, kultury i sportu, których nie oferuje
ich aktualne miejsce zamieszkania.

Investor

O&M: Wśród priorytetów znalazły się: utworzenie
w Pile specjalnej strefy ekonomicznej, utworzenie
i budowa Inwest-Parku, zagospodarowanie centrum
miasta, rewitalizacja dworca PKP, uruchomienie
lotniska jako okna regionu na świat, zagospodarowanie bulwarów nad rzeką, Parku na Wyspie i Zalewu Koszyckiego, przygotowanie terenów pod nowe
inwestycje i ściągnięcie do Piły nowych inwestorów.
PG: Wiedzieliśmy, że aby tego wszystkiego dokonać
niezbędne będzie nowe otwarcie i jeszcze głębsza
współpraca z wieloma partnerami: samorządem
wojewódzkim, ministerstwami, przedstawicielami
innych państw w Polsce, instytucjami otoczenia
biznesu, przedsiębiorcami, sąsiednimi gminami
i powiatami, a także samymi mieszkańcami.
O&M: Jaki jest pomysł na sprowadzanie do Piły
nowych inwestycji – szczególnie produkcyjnych
i centrów usług?

PG: Stworzyliśmy zespół, któremu przewodzi Zastępca
Prezydenta Miasta Beata Dudzińska. W jego skład weszli
przedstawiciele kilku wydziałów Urzędu Miasta Piły:
Architektury, Rozwoju i Funduszy Europejskich,
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, a później także
przedstawiciele Inwest-Parku. Ostatni podmiot koordynuje działalność miasta na rzecz przedsiębiorców,
wspierając ich, zarówno w procesach inwestycyjnych,
promując ofertę Piły w kraju i za granicą, jak i otwierając
później inkubator przedsiębiorczości.
Rozumiejąc uwarunkowania sprzyjające rozwojowi
(przedsiębiorczości), za priorytet stawiamy m.in.
zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dając tym samym możliwość na nowe inwestycje,
a z drugiej strony dostosowujemy je do zmieniających się czasów. Dodatkowo uzbrajamy działki
budowlane w niezbędne media. Nie można zapomnieć o utworzeniu podstrefy Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Poszukujemy z sukcesem
nowych inwestorów. Jesteśmy obecni na najważniejszych spotkaniach branżowych w kraju i za
granicą. Do Piły zapraszamy zagraniczne delegacje
gospodarcze, nasze firmy uczestniczą w spotkaniach
studialnych z firmami poszukującymi dostawców
lub kooperantów. Skutki dobrej współpracy z biznesem są widoczne nie tylko w statystykach Urzędu
Pracy (według danych PUP na sierpień 2014 r. stopa
bezrobocia rejestrowanego dla Piły wynosi obecnie ok. 7%), ale przede wszystkim w różnorodności
ofert pracy, m. in. kierowanych do ludzi młodych,
posiadających wyspecjalizowaną wiedzę.

A co o naszych
działaniach sądzą inni?
Anna Oszczepalińska,
Dyrektor Centrum Operacji
Pracowniczych Grupy PZU

– Od początku tworzenia Centrum Operacji Pracowniczych Grupy PZU władze Piły wspierały nas, pomagając w zorganizowaniu otwarcia centrum. W tym
mieście rzeczywiście czuje się troskę władz miasta
o rozwój biznesu.
Marek Huzarewicz,
Prezes Zarządu Philips Lighting Poland

– Philips obecny jest w Pile od ponad 20 lat – przede
wszystkim ze względu na produkcję oświetlenia konwencjonalnego oraz elektroniki oświetleniowej.
W 2012 roku Philips ulokował tu także nowe kompetencje – centrum obsługujące pracowników z wielu
krajów Europy w zakresie płac i administracji oraz
spraw pracowniczych, stając się tym samym jedną
z pięciu tego rodzaju placówek, jakie koncern
otworzył na świecie.
O wyborze lokalizacji nowego centrum, oprócz wieloletniej obecności w Pile, zdecydowało sąsiedztwo
wielu wyższych uczelni zlokalizowanych zarówno
w mieście, a także w niedalekim Poznaniu, które
zapewniają dostęp do dobrze wykształconych
pracowników teraz i w przyszłości.
Marcin Wachowski,
IT Director, Quad/Graphics

– Firma Quad/Graphics od lat jest związana z Piłą
w związku z prowadzeniem działalności poligraficznej. Proces konsolidacji tych operacji do Wyszkowa
nie objął części działów IT. Udana współpraca oraz
bardzo dobre relacje z amerykańskim właścicielem, zaowocowały rozwojem obszarów IT w Pile,
wspierających operacje Quad/Graphics na całym
świecie. Na dzień dzisiejszy posiadamy już 70 specjalistów IT i plany dalszego rozwoju.
Wierzymy, że jesteśmy w stanie znaleźć w Pile i jej
okolicach potrzebne zasoby oraz z powodzeniem
prowadzić te operacje w pilskim środowisku ze
wsparciem lokalnych instytucji, samorządu i uczelni.
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Piła – the City ready
for challenges – interview
with Piotr Głowski,
Mayor of Piła
More information
Piła City Hall
Plac Staszica 10
64-920 Piła

INWEST-PARK
Sp. z o.o.
Dąbrowskiego 8
street
64-920 Piła

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

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

Outsourcing&More: Anyone who recently had the
opportunity to visit Piła knows that the city is changing
a lot. Building intelligent solutions, cooperation with
inhabitants, new communication system for the city
traffic improvement, development of green areas,
Pomeranian Special Economic Zone – Subzone Piła,
Inwest-Park, Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
(Business Incubator of Piła), opening to the new
markets and industries … These are only few from
numerous activities led by the city recently. How is it all
done?
Piotr Głowski: From the very beginning together
with specially established team of professionals we
work according to the assumptions that it is the best
time for new, brave projects, which will initiate new
investments as well as interesting and well-paid jobs
for young people in order to give them the chance not
only to get employed, but also to give them interesting
possibilities in terms of leisure and realisation
of passions in Piła.

We know that all of these activities must be realized
on the scale of the city – the sub-regional leader.
This is the only way we can be a real capital of the
North Greater Poland Region for the inhabitants
of neighbouring towns. Therefore, they will be able
to use services and other propositions from trade,
culture and sports area, that are not served by their
current place of residence.
O&M: The priorities include: creation of Special
Economic Zone – Subzone Piła, creation and
construction of Inwest-Park, development of the city
centre, revitalization of the railway station, opening the
airport in Piła as a new worldwide perspective for the
region, development of the riverside nearby the “Island”
Park area and Koszyce Reservoir, preparation of the
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fot. D. Strugała
lands in order to be ready for new investments and
attract new investors to Piła.
PG: We know that in order to make our plans real,
new openness will be necessary together with
new and reliable cooperation with many partners:
regional self-government, ministries, representatives
of other countries in Poland, business environment,
entrepreneurs, neighbouring municipalities, counties
and the most important – residents of our city.
O&M: What is the idea for bringing to Piła new
investments – in particular manufacturing and service
centres?

PG: We have created a team led by Beata Dudzińska,
Deputy Mayor of Piła. It consists of representatives of
several city departments: Architecture, Development
and European Funds, Municipal Urban Office,
including representatives from Inwest-Park as well.

Inwest-Park coordinates the activities of the city for
entrepreneurs by supporting them in investment
processes, promoting the offer of Piła in the country
and abroad and developing Business Incubator
in Piła.

Investor
Understanding the conditions conducive to the
entrepreneurship development as a priority, we
focus on changes in the local spacial development
plan in order to give the opportunity for new
investments. On the other hand, we adapt the local
spacial development plan to the changing times.
In addition, we equip plots with the necessary
technical infrastructure.
It is worth remembering about Subzone Piła of the
Pomeranian Special Economic Zone. We are looking

for new investors and these activities very often
end up with success. We are present at major trade
meetings organised in the country and abroad. We
invite foreign delegations to Piła. Our companies
participate in meetings with companies seeking
suppliers or subcontractors. The effects of good
cooperation with business are visible not only in
the statistics of Labour Office (unemployment rate
in Piła is currently approx. 7%), but mainly in the
diversity of jobs for young people with specialized
knowledge.

fot. D. Strugała

fot. D. Strugała

What do companies think about Piła?
Anna Oszczepalińska, Director of the Employee
Operation Centre PZU GROUP

From the beginning of founding of the PZU Group’s
Employee Operation Centre the authorities of Piła
have supported us, helping with the arrangement
of the Centre’s opening. In this city the concern of
local authorities is really visible, especially in the field
of business development.
Marek Huzarewicz, Philips Lighting Poland Director
PHILIPS LIGHTING POLAND S.A.
Philips has been present in Piła for over 20 years – mainly
due to the production of conventional and electronics’
lighting. In 2012 Philips located new competence sphere
– centre that supports staff from many European countries
in terms of salary, administration and personnel matters,
thus becoming one out of five companies that so far
has been opened all over the world.

Apart from long-term presence in Piła, a new location
of the centre was decided to be placed in relation to close
vicinity of many universities situated in Piła and in the
nearby Poznań, which provide access to well-educated
and highly qualified workforce now and in the future.
Marcin Wachowski, IT Director Quad/Graphics QUAD
GRAPHICS

Quad/Graphics company has a long-term association with
Piła due to the printing business. Successful cooperation
and very good relations with an American owner resulted
in the development of IT areas in Piła, which support
Quad/Graphics' operations worldwide. For the time being,
we already have 70 IT professionals and promising plans
for further development. We believe that we are able to find
necessary resources in Piła and its surroundings, as well
as successfully conduct these operations in the city of Piła
with the support of local institutions, local government
and all universities.
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Rzeszów
– Miasto przyjazne
dla inwestorów
Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”
Więcej informacji
Biuro Obsługi
Inwestora Urzędu
Miasta Rzeszowa
ul. 3-Maja 7
35-030 Rzeszów

tel. 17 875 47 43
tel. 17 875 47 65

e-mail:
boi@erzeszow.pl
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Rzeszów to największe miasto południowo-wschodniej Polski, stolica województwa podkarpackiego oraz centrum Rzeszowskiego Obszaru Metropolitarnego. Siedziba władz samorządowych
i wojewódzkich, instytucji rządowych oraz sądowniczych. Stanowi centrum ekonomiczne,
akademickie, kulturalne i rekreacyjne południowo-wschodniej Polski. Pełni funkcję ważnego
ośrodka przemysłu lotniczego, informatycznego, chemicznego, handlowego, budowlanego
i usługowego. Jest dynamicznie rozwijającym się miastem młodych i przedsiębiorczych ludzi.
W Rzeszowie krzyżują się trakty drogowe: autostrada A-4, zapewniająca dogodne połączenie sieci dróg
Europy Zachodniej z Ukrainą, w ramach III Korytarza
Paneuropejskiego oraz międzynarodowa trasa E-40
Drezno – Kijów. Drogi krajowe nr 9 i 19, umożliwiają
najkrótsze połączenie krajów skandynawskich i nadbałtyckich z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Przez Rzeszów przebiega magistrala kolejowa
E-30 z Zachodu na Wschód o międzynarodowym
znaczeniu gospodarczym. Dużym atutem Rzeszowa
jest Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka,
dysponujący drugim w Polsce pod względem długości pasem startowym. Lotnisko wykonuje usługi
przewozowe cargo, w ramach których obsługiwane
są największe na świecie samoloty.

W mieście działa ponad 22 tys. przedsiębiorstw,
obsługiwanych przez ponad 800 instytucji finansowych i okołobiznesowych. Głównymi gałęziami
przemysłu Rzeszowa są: lotnictwo, informatyka
i elektronika. W mieście rozwija się również przemysł
chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, elektromaszynowy oraz przemysł związany z odnawialnymi
źródłami energii. Dzięki korzystnemu położeniu województwa podkarpackiego Rzeszów stał się ponadto
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centrum handlowym, hurtowym i magazynowym
dla przedsiębiorców z Ukrainy, Słowacji, Węgier
i Rumunii. Miasto posiada jedną z najlepiej rozwiniętych sieci handlowych w Polsce. Największy pracodawca Rzeszowa WSK „PZL-Rzeszów”, producent
silników lotniczych, to awangarda technologicznego
rozwoju regionu. Głównym udziałowcem przedsiębiorstwa jest od kilku lat United Technologies Corporation, światowy potentat w produkcji wyrobów dla
przemysłu lotniczego, energetycznego oraz budowlanego, dostawca silników do samolotów odrzutowych.
Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza” powołana w 2004 r.
skupia obecnie ponad 112 przedsiębiorstw i ośrodków badawczych z regionu południowo-wschodniej
Polski. Przedsiębiorstwa te dostarczają 90% polskiej
produkcji w przemyśle lotniczym. W Rzeszowie swoją
główną siedzibę ma Asseco Poland SA – największa
firma informatyczna w Polsce i jedna z największych
w Europie. Inne znaczące firmy Rzeszowa to: ALIMA-GERBER S.A., produkująca soki i odżywki dla
dzieci i niemowląt, która jest obecnie częścią grupy
Nestlé oraz producenci farmaceutyków: ICN-Polfa
RZESZÓW S.A. – działająca w korporacji VALEANT
oraz SANOFI-AVENTIS.
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Ważnymi przedsiębiorstwami są: ZELMER, działający w grupie
BOSCH – producent sprzętu gospodarstwa domowego, a także
największy producent folii MARMA POLSKIE FOLIE, czy firma
POLIMARKY, specjalizująca się w przetwórstwie chemicznym
oraz D.A. GLASS – europejski lider chemicznej obróbki szkła.

W celu stworzenia dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, w Rzeszowie zostały utworzone trzy
podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej „Euro-Park Mielec”.
Specjalna podstrefa „Rzeszów-Dworzysko”, obejmuje tereny dzielnicy Rzeszów-Przybyszówka oraz gmin: Świlcza i Głogów Małopolski z docelowym obszarem funkcjonalnym 450 ha. W strefie tej
inwestuje już holenderska firma logistyczna Raben. W podstrefie
zlokalizowanej na terenach WSK-Rzeszów powstało inżynieryjne centrum badawczo-rozwojowe Pratt & Whitney Aeropower
Rzeszów (dawniej Hamilton Sundstrand). W zakładzie produkowane są silniki lotnicze i podzespoły dla takich firm jak: Airbus,
Boeing i Embraer. Kompleks inżynieryjno-produkcyjny Pratt &
Whitney Aeropower Rzeszów obejmuje również centrum napraw
produktów dostarczanych do ponad 200 linii lotniczych na świecie.

Celem wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych
utworzony został Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS. Przykładem zainteresowania inwestowaniem
w obrębie Parku jest firma MTU AeroEngines Polska, wiodący producent silników lotniczych i podzespołów napędowych
dla lotnictwa cywilnego, który otworzył zakład produkcyjny
oraz centrum badawczo-rozwojowe. Kolejni inwestorzy to:
Borg Warner Turbo Systems – światowy potentat w produkcji
turbosprężarek, Goodrich Aerospace Poland Sp. z o. o. – producent części do samolotów, oferujący swoje usługi producentom silników, liniom lotniczym oraz wojsku, firma VAC AERO
Sp. z o. o. – specjalizująca się w działalności usługowej w zakresie lotniczych procesów specjalnych, OPTeam S.A. – doświadczony producent oprogramowania i systemów informatycznych, Heli-One – firma serwisująca helikoptery, McBraida
– producent wysokoprecyzyjnych elementów do silników lotniczych oraz innych komponentów dla przemysłu lotniczego.

lotniczej, informatycznej, elektromaszynowej, biotechnologicznej i chemicznej. Rzeszów jest siedzibą wielu klastrów,
takich jak: wymieniona wcześniej „Dolina Lotnicza”, „Informatyka Podkarpacka”, „Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej”,
klaster „Poligen” skupiający instytucje zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Miasto Rzeszów tworząc korzystną
atmosferę do inwestowania, stosuje system ulg podatkowych.
Przedsiębiorca, który zdecyduje się na inwestycję w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, może liczyć na wysokie zwolnienia
w podatku dochodowym.

Prawdziwym bogactwem Rzeszowa są młodzi ludzie. Rzeszów to
jeden z największych ośrodków akademickich w Polsce (ponad
60 tys. studentów na 60 kierunkach). Według ostatnich badań
Eurostatu, Rzeszów jest liderem w Europie pod względem
liczby studentów, bowiem na 1000 mieszkańców przypada
ich aż 353. Rzeszowskie uczelnie zapewniają wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową oraz nowoczesną bazę lokalową.
Politechnika Rzeszowska kształci na kierunku lotnictwo
i kosmonautyka. Uniwersytet Rzeszowski oferuje innowacyjne
kierunki kształcenia, m. in. w Centrum Innowacji i Transferu
Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz w Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii.
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
to druga w Europie i jedyna w Polsce uczelnia oferująca anglojęzyczne studia na kierunku zarządzanie ruchem lotniskowym. W należącym do niej Centrum Edukacji Międzynarodowej
funkcjonuje Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Rzeczywistości Wirtualnej. Szkoły średnie i uczelnie wyższe współpracują
z największymi zakładami pracy, m. in. WSK Rzeszów, UTC
Aerospace Systems, MTU, Borg Warner, Asseco Poland, IDEO,
Mercedes, czy Volkswagen. Dzięki tej współpracy powstają centra praktycznego kształcenia młodzieży. W specjalistycznych
raportach Rzeszów jest określany jako miasto, które ma wysoką
dostępność wykwalifikowanych pracowników.

W ramach PPN-T został utworzony Inkubator Technologiczny,
którego zadaniem jest tworzenie miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw,
ze szczególnym uwzględnieniem wysokich technologii z branży
Uniwersytet Rzeszowski
– Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii
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Rzeszów
– friendly for investors
More information
Investor Relations
Department
City of Rzeszow
ul. 3-Maja 7
35-030 Rzeszów

tel. +48 17 875 47 43
tel. +48 17 875 47 65
e-mail:
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Rzeszów – the largest city of the south-eastern Poland, a capital of Podkarpackie voivodeship
and the centre of Rzeszów Metropolitan Area. It is the seat of self-government and province
authorities, government and legal institutions. The city is an economic, scientific, cultural
and leisure centre for south-east Poland. It is an important focal point for such industries
as: aviation, IT, chemical, trade, construction and service. It is a dynamically developing city
of young and entrepreneurial people.

Several important tracks intersect in Rzeszów: the
international A-4 motorway, ensuring a convenient
link between the European road system and
Ukraine, as part of the 3rd Pan European Corridor
and an international E-40 Route from Dresden
to Kiev. Domestic routes numbers 9 and 19 provide
the shortest connection between Scandinavian
and Baltic countries and Middle-Eastern Europe.
Also the main West-East rail route E-30, which is of
international economic significance, runs through
Rzeszów. One of Rzeszów’s most important assets
is the International „Rzeszów-Jasionka” Airport, with
the second longest runway in Poland. The airport
also has a transit service Cargo, and is able to service
the biggest planes in the world.
The city has more than 22,000 businesses, supported
by over 800 financial and business-related
institutions. The main industrial sectors of Rzeszów
are: aviation, computer science and electronics. The
city is also developing chemical, pharmaceutical,
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food processing, electrical machinery and related
to renewable energy industries. Thanks to the
favorable location of Podkarpackie voivodeship,
Rzeszów has become a shopping, wholesale and
storage center for enterprises based in Ukraine,
Slovakia, Hungary and Romania. The city has one of
the most developed commercial networks in Poland.
The largest employer of Rzeszów, WSK „PZL-Rzeszów”,
a manufacturer of aircraft engines, is the vanguard of
the technological development of the region. The main
shareholder of the company for several years has been
United Technologies Corporation, a global leader in the
manufacture of products for aerospace, energy and
construction, and a supplier of engines for jet aircraft.

„Aviation Valley” Association, established in 2004,
brings together over 112 companies and research
centers in south-eastern Poland. These companies
provide 90% of the Polish production in the aerospace
industry. Asseco Poland S.A. – the largest company
in Poland and one of the largest in Europe, has its

Investor
headquarters in Rzeszów. Other major companies in Rzeszów
are: ALIMA-GERBER S.A; which produces juices and supplements
for children and infants, and is now part of the Nestlé group,
and pharmaceutical manufacturers: ICN-Polfa RZESZÓW S.A.
– acting in the corporation VALEANT and SANOFI-AVENTIS. Other
important companies are: ZELMER, operating in a BOSCH group
- producer of household appliances, the largest producer of films
MARMA POLSKIE FOLIE, POLIMARKY – a company specializing
in chemical processing, as well as D.A. GLASS – European leader
in chemical treatment of glass.

In order to create favorable conditions for economic activity
in Rzeszów, three sub-zones of special economic zone „EuroPark Mielec” have been formed. A special subzone „Rzeszów-Dworzysko” includes land area of Rzeszow-Przybyszówka
and municipalities: Świlcza and Głogów Małopolski with the
target application area of 450 hectares. Dutch logistics company
Raben is already investing in this zone. An engineering research
and development center Pratt & Whitney Aeropower Rzeszów
(formerly Hamilton Sundstrand) was established in the sub-zone
located on WSK-Rzeszów. The plant produces aircraft engines and
components for companies such as Airbus, Boeing and Embraer.
The engineering and manufacturing complex Pratt & Whitney
Aeropower Rzeszów also includes repair center of products
supplied to over 200 airlines all over the world.

Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS
has been created with the main purpose of the implementation
of the innovative technological solutions. An example of interest
in investing within the Park is MTU AeroEngines Poland,
a leading manufacturer of aircraft engines and drive components
for general aviation, which opened a production plant and
research and development center. Other investors include: Borg
Warner Turbo Systems – a world leader in the manufacture of
turbochargers, Goodrich Aerospace Poland Ltd. – manufacturer
of aircraft components, offering their services to engine
manufacturers, airlines and military, VAC AERO Ltd. – a company
specializing in service activities in the field of aviation special
processes, OPTeam S.A. – an experienced manufacturer of
software and information systems, Heli-One – a company which
services helicopters, McBraida – manufacturer of high precision
components for aircraft engines and other components for

the aerospace industry. Technology Incubator was created
as part of the PPN-T. Its task is to create places for economic
activity for small and medium-sized enterprises, with particular
emphasis on advanced aerospace technology, information
technology, electrical, engineering, biotechnology and chemical
industries. Rzeszów is home to seceral clusters, such as
the previously mentioned „Aviation Valley”, „Podkarpackie
Information Technology”, „Podkarpackie Cluster of Renewable
Energy„, cluster „POLIGEN” that brings together institutions
involved in the processing of plastics. While creating a favorable
atmosphere for investment, city Rzeszów uses a system
of tax credits. An entrepreneur who decides to invest in Special
Economic Zone can count on a high income tax exemption.
The true wealth of the city are young people. Rzeszów is one
of the biggest university centers in Poland (more than
60 thousands students at 60 directions). According to the latest
Eurostat research, the city is a European leader for the number
of students. There are 353 students per 1,000 inhabitants.
Rzeszów Universities provide highly qualified scientific personnel
and modern facilities. Rzeszów University of Technology
educates in the fields of aviation and cosmonautics. Rzeszów
University offers innovative study directions, among others
in the Innovation and Technical-Natural Knowledge Transfer
Center and the Centre fo r Microelectronics and Nanotechnology.

University of Information Technology and Management
in Rzeszów is the second school in Europe and the only school
in Poland, which offers English language studies in aviation
management. Its International Education Centre possesses
Image and Virtual Reality Processing Laboratory. High schools
and universities cooperate with the largest companies, among
others: WSK Rzeszów, UTC Aerospace Systems, MTU, Borg
Warner, Asseco Poland, IDEO, Mercedes, Volkswagen. Thanks
to this cooperation centers of practical education were created
for the youth. In specialist reports Rzeszów is described as the
city that has high availability of qualified employees.
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Częstochowa
– miasto dwóch stref
Ponad 70 ha terenów inwestycyjnych, które weszły do dwóch specjalnych stref
ekonomicznych – mieleckiej i katowickiej – sprawiają, że Częstochowa staje się coraz
bardziej atrakcyjna dla inwestorów. Miasto z mocną historyczną marką, tworzy dobry
klimat do prowadzenia biznesu, poprawia infrastrukturę i komfort życia.
Więcej informacji
Centrum Obsługi
Inwestora
Wydział Funduszy
Europejskich
i Rozwoju
Urząd Miasta
Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 3707 212
coi@czestochowa.
um.gov.pl

info@czestochowa.
um.gov.pl

www.czestochowa.pl

Świetne położenie, przygotowane tereny inwestycyjne, dobre skomunikowanie (które będzie jeszcze
lepsze dzięki budowie kolejnego odcinka autostrady A1) – to oczywiste atuty miasta, będącego stolicą
subregionu północnego Województwa Śląskiego.

Częstochowa sukcesywnie poprawia swoją infrastrukturę drogową, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu do stref aktywności gospodarczej,
połączeń tranzytowych i międzydzielnicowych.
Na początku października br. zakończona została
budowa bezkolizyjnego skrzyżowania DK-1 z DK46 (jedno z najruchliwszych skrzyżowań w Polsce),
obecnie finalizowana jest gruntowna przebudowa
i rozbudowa miejskiego węzła DK-1 z DK-91 (obie
inwestycje dofinansowane są ze środków unijnych;
w sumie w minionym okresie programowania Częstochowa zrealizowała ponad 100 projektów z funduszy
UE). Miasto walczy już o zapewnienie finansowania
kolejnych kluczowych inwestycji ze środków unijnych
w nowym okresie programowania na lata 2014-2020.
Jednocześnie sukcesywnie tworzy kolejne miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, uwalniając
nowe grunty pod miejskie i prywatne inwestycje,
budownictwo, usługi.
Z inwestycji ostatnich kilku lat warto wymienić np.
budowę nowej linii tramwajowej, hali sportowej
„Częstochowa” na ponad 7 tys. miejsc, drogowego
Korytarza Północnego, rozbudowę i modernizację
Filharmonii Częstochowskiej, realizację programów
budowy boisk wielofunkcyjnych czy ogólnodostępnych placów rekreacji ruchowej.

Zewnętrznym inwestorom Częstochowa oferuje ulgi
w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców:
inwestujących, zatrudniających nowych pracowników
60
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i wprowadzających nowe technologie. Jako rozwinięty
ośrodek akademicki i edukacyjny ma przygotowane
i wykwalifikowane kadry, przy czym średnie koszty
pracy są tu niewątpliwie niższe niż np. w aglomeracji
śląskiej.
Subregion częstochowski od kilku lat znajduje się na
wysokich miejscach rankingów atrakcyjności inwestycyjnej, a ambicją samej Częstochowy jest pozycja
jednego z liderów sektora usług i branży automotive
w Polsce.

Jako jedno z niewielu miast w Polsce – Częstochowa
posiada też aktualny międzynarodowy rating
finansowy (Fitch Rating na poziomie BBB) – z perspektywą stabilną, co jest dowodem wiarygodności
finansowej miasta i gwarancją jego możliwości
rozwojowych.

Włączenie w 2014 r. do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec 34,4 hektarów pohutniczych
terenów należących do Agencji Rozwoju Przemysłu
(w rejonie ul. Korfantego i Koksowej), a także
poszerzenie dotychczasowych terenów Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Częstochowie
o 36 hektarów gruntów w obszarach Skorki
i Kusięcka (działki Miasta i Skarbu Państwa), daje
miastu „świętej wieży”* kolejne atuty, a przedsiębiorcom – perspektywy na korzystne ulokowanie swoich
przedsięwzięć.

Oprócz gwarantowanych w strefie zwolnień z podatku dochodowego od działalności prowadzonej na terenie strefy, Częstochowa oferuje m.in.: wspomniane
zwolnienia z podatku od nieruchomości, atrakcyjne
i uzbrojone grunty inwestycyjne z infrastrukturą
techniczną, bardzo dobrą lokalizację i konkurencyjne
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koszty prowadzenia działalności (m.in. w zakresie cen gruntów,
kosztów pracy, wynajmu hal, powierzchni biurowych, mieszkań),
pełne wsparcie prawne i organizacyjne przy realizacji inwestycji
ze strony zarządów stref ekonomicznych, Urzędu Miasta i Agencji Rozwoju Regionalnego, a także przejrzystą procedurę zakupu
gruntów dedykowaną konkretnej inwestycji.
Doświadczenia związane z dotychczasowym funkcjonowaniem
terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Częstochowie – zagospodarowanych już kilka lub kilkanaście lat temu – pokazują, że inwestycje w strefie są dla firm zdecydowanie opłacalne, a jednocześnie nakręcają koniunkturę dla „okołobiznesowych”
inwestycji miejskich i ożywiają całą lokalną gospodarkę.

Wsparcie przedsiębiorców to jeden z podstawowych priorytetów obecnych władz miasta, o czym świadczy chociażby
przyjęcie przez samorząd, stworzonego wspólnie ze środowiskiem gospodarczym, „Programu wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata
2013-2018”. Wiele działań na rzecz biznesu jest już w mieście
realizowanych: np. w Częstochowie funkcjonują preferencyjne
stawki czynszów w miejskich lokalach użytkowych dla osób
rozpoczynających działalność gospodarczą, miasto może też
obniżyć stawkę czynszu w przypadku spadku obrotów. Szeroko wykorzystywane są instrumenty Funduszu Pracy w ramach
programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
przedsiębiorców wspiera także Agencja Rozwoju Regionalnego, oferując pożyczki, dotacje i doradztwo dla osób zakładających firmy.
Certyfikat ISO i liczne wyróżnienia (m.in. Najwyższa Jakość
– QI-services i QI-order), które uzyskał Urząd Miasta Częstochowy,

poświadczają prawidłowość i sprawność stosowania procedur
administracyjnych oraz procesów zarządczych, a zewnętrzne badania satysfakcji interesantów pokazują, że blisko 92%
ankietowanych wysoko lub raczej wysoko ocenia pracę
Urzędu Miasta Częstochowy.
Miasto oferuje wiele atrakcji wielkomiejskiego życia – biorąc pod
uwagę jakość kultury, rozrywki i sportu – bez uciążliwości życia
w wielkim mieście, czasochłonnych dojazdów czy wysokich kosztów życia.

W trosce o zdrowie i kondycję mieszkańców władze Częstochowy wprowadziły liczne programy zdrowotne i profilaktyczne
finansowane z budżetu miasta, jak choćby szczepienia dzieci
przeciwko pneumokokom i grypie, rehabilitację seniorów czy –
realizowany już trzeci rok – pionierski program dofinansowania
zabiegów in vitro. Miasto chce rozwijać nadal ekonomię społeczną i profilować szkolnictwo zawodowe pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy.
Częstochowa to mocna marka. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych w świecie polskich miast, a jednocześnie – według
ogólnopolskich sondaży – jedno z miejsc w Polsce najbardziej
godnych zaufania. Siła historycznej i duchowej tradycji związanej
z obecnością słynnego klasztoru na Jasnej Górze zobowiązuje, ale
Częstochowa to miasto z „otwartą głową”, które chce się dynamicznie rozwijać wykorzystując swoje obecne atuty związane
z położeniem, coraz lepszą infrastrukturą, klimatem gospodarczym, jakością usług publicznych.
*Miasto świętej wieży – tak nazywa Częstochowę, swoje rodzinne
miasto, Muniek Staszczyk w piosence T.LOVE „King”.
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Inwestor

Częstochowa
– a city where two zones meet

Over 70 hectares of investment areas included in two special economic zones – those
of Mielec and Katowice – make Częstochowa ever more attractive to investors. The city,
well known for its heritage, creates great opportunities for business, improves its
infrastructure and the comforts of city life.
More information
Investor Service
Center Department
of European Funds
and Development
City Hall of
Częstochowa
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 3707 212
coi@czestochowa.
um.gov.pl

info@czestochowa.
um.gov.pl

www.czestochowa.pl
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Ideal location, readily available investment areas,
and easy access (which will be made even easier
thanks to the new section of the A1 motorway)
– these are some of the most obvious assets of
Częstochowa – the capital of the northern subregion
of the Silesian Voivodeship.
Częstochowa keeps improving its road
infrastructure, placing particular emphasis on the
access to business areas, transit and interdistrict
connections. At the beginning of October 2014,
the DK-1/DK-46 interchange (one of the busiest
junctions in Poland) was completed, and we are
now finalizing a thorough alteration and extension
of the DK-1/DK-91 junction (both projects are cofinanced by the EU; during the last programming
period, Częstochowa completed a total of over 100
projects co-financed by the EU). The municipal
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authorities are already soliciting EU funds for
further key investments for the new 2014-2020
programming period. At the same time, more and
more local spatial development plans are created,
thus releasing new areas for municipal and private
investment, construction, or services.
Our recent investments include, for example,
a new tramline, the “Częstochowa” sports arena
for over 7 thousand spectators, the “Northern
Corridor” road connection, extension and
modernization of the Częstochowa Philharmonic
Hall, construction of new multi-use playing fields
and free-access physical recreation facilities.
External investors are offered property tax
allowances for entrepreneurs who invest their
funds, provide new employment opportunities,

Investor

Our experience in terms of the currently functioning
areas included in the Katowice Special Economic Zone
in Częstochowa shows that investments within the zone
are without any doubt profitable, improve the economic
situation of business-related City investments and boost
the entire local economy.

Business support is one of the basic priorities of the current
City authorities, which is evidenced by the “2013-2018
Programme for supporting entrepreneurship and creation
of new jobs in Częstochowa”, developed in cooperation with
business circles, and adopted by the local government.

and implement new technologies. Being a well-established
academic and educational center, Częstochowa offers wellprepared and qualified workforce, while the costs of labor
are, without any doubt, lower than, for example, within
the Silesian Agglomeration.

The Częstochowa Subregion has been highly ranked in terms
of investment attractiveness. Our ambition is to be one of the
Polish leaders in the area of services and automotive industry.
As one of few cities in Poland, Częstochowa has a current
international credit rating (Fitch Ratings’ BBB) with a “stable”
perspective, which proves the financial reliability of the city
and guarantees its development capabilities.

Częstochowa gained even more assets thanks to the 2014
inclusion of 34.4 hectares of post-steelworks area owned by the
Industrial Development Agency (in the area of ul. Korfantego
and ul. Koksowa) into the Euro-Park Mielec Special Economic
Zone, and extension of the previous section of the Katowice
Special Economic Zone in Częstochowa by 36 hectares of land
in the areas of Skorki and Kusięcka (owned by the City and
by the State Treasury). This provides yet another great
opportunity for investors to locate their business.
Apart from the income tax allowances granted to businesses
located within the special economic zones, Częstochowa
offers, among other things, the already mentioned property
tax allowance, attractive, developed investment areas with
technical infrastructure, great location and competitive
conditions for running business (e.g., land prices, costs
of labor, rental of production plants, office space or
flats), comprehensive legal and organizational support
by the management of the special economic zones, City
authorities, and the Regional Development Agency, as well
as a transparent procedure of land purchase dedicated
to specific investments.

Numerous business-related projects are already underway,
e.g., preferential rent in city-owned commercial premises
for first-time business owners, subject to reduction
in the case of decreased turnover. Labor Fund instruments
are commonly used in projects of the Poviat Job Centers.
Businesses can also count on the support of the Regional
Development Agency, which offers loans, subsidies, and
advice to those who decide to open their own business.

The ISO certificate, as well as numerous other distinctions
(such as QI-services and QI-order) awarded to the
Częstochowa City Hall confirm the correctness and efficiency
of application of administrative procedures and management
processes, while externally conducted customer satisfaction
surveys show that nearly 92% of the respondents
find the services provided by the Częstochowa City
Hall “very good” or “rather good”. Częstochowa offers
many attractions of big city life in terms of the quality
of cultural, entertainment, or sports facilities, without the
nuisance of huge cities, such as time-consuming commuting
or high costs of living.

Having in mind the health and good condition of our residents,
the City authorities have implemented numerous health and
prevention projects subsidized from the City budget, such
as pneumococcal and flu vaccination, physical therapy for
senior residents, or the pioneering programme of co-financing
IVF procedures – currently in its 3rd year of operation. We wish
to keep developing the social economy and profiling vocational
education for the needs of the local job market.

Częstochowa is a good brand. It is one of the best recognized
Polish cities worldwide, and – according to Polish surveys
– one of the most trustworthy locations in Poland.
The power of the historical and spiritual tradition closely
related to the famous Jasna Góra Monastery is a commitment,
but Czestochowa is an open-minded community, whose
purpose is its dynamic growth thanks to the assets offered
by its location, ever better infrastructure, economic
environment, and the quality of public services.
no 6/2014 (November / December)
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Jak pozyskać
i utrzymać
pracownika

Agnieszka Walter
Country General
Manager

Kelly Services Poland
Sp. Z o.o.

+48 22 606 25 00
Fax +48 22 606 25 02
a.walter@
kellyservices.pl

www.kellyservices.pl

Wyzwaniem jest nie tylko pozyskanie, ale co najważniejsze – utrzymanie pracownika na dłużej
w organizacji, szczególnie kiedy jego stanowisko jest
kluczowe w firmie, a on sam jest prawdziwym talentem. Rotacja pracowników generuje wysokie koszty,
powoduje też spadek motywacji do pracy pozostałej części zespołu. Budowanie stabilnego zespołu
złożonego z doświadczonych specjalistów w swoich
dziedzinach jest celem każdej dojrzałej firmy.

Najnowsze wyniki globalnego badania Kelly Global
Worforce Index (KGWI™) pokazują charakter procesu poszukiwania pracy z perspektywy współczesnego kandydata.
Wielu pracowników przestaje być zaangażowanymi w swoją pracę i to stawia poważne wyzwanie
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w identyfikowaniu i przyciąganiu wartościowych
talentów. Część potencjalnych kandydatów otwarcie poszukuje pracy, ale jest też całkiem spora grupa tych, którzy są bardziej ukryci, poruszając się
po rynku pracy. W świecie opartym na możliwościach komunikacji cyfrowej, stało się łatwiejsze dla
przedsiębiorstw, aby identyfikować tych ukrytych
kandydatów i nawiązywać z nimi kontakt dotyczący
pracy i kariery.
Dotarcie do kandydata jest tylko pierwszym etapem
procesu rekrutacyjnego. Badanie pokazuje również
szerszy zakres czynników, szczególnie tych niefinansowych, które pracownicy analizują podczas podejmowania decyzji o przyjęciu pracy dla konkretnego
pracodawcy. Czynniki te mogą przesunąć równowagę w uzyskaniu najlepszych dostępnych talentów.

Report

Odkryć „ukryte talenty”
Rynek jest bardzo zmienny, szczególnie w krajach rozwijających się. Zadanie pozyskania najlepszych pracowników na
dane stanowisko często jest trudne, a może być dodatkowo
utrudnione ze względu na kłopoty z identyfikacją możliwie
jak najlepszych kandydatów w szerokim zakresie źródeł.
Dodatkowo wiemy, że oprócz osób aktywnie poszukujących
pracy, jest znaczna część, która pozostaje bierna i niewidoczna.
Najbardziej interesującym jest fakt, że to właśnie ci nieaktywni kandydaci angażują się w szereg komunikatów dotyczących pracy i społeczności oraz czynią znaczny wysiłek,
który prowadzi do identyfikacji niezliczonych sposobów ich
zainteresowania. Eksplozja cyfrowej komunikacji i mediów
społecznościowych oznacza, że istnieje obecnie wiele sposobów, dzięki którym kandydaci mogą wskazać swoją potrzebę
zmiany w karierze lub pracy.
Angażowanie niezaangażowanych

Obecnie pracownicy wykazują „wycofywanie się” z czynnej
identyfikacji z pracodawcą, co może wpływać na ich wydajność i produktywność w miejscu pracy, ale dla pracodawców jest to też okazja, żeby pozyskać potencjalne talenty.
Globalnie jedna trzecia (31%) respondentów przyznaje, że są
całkowicie zaangażowani w swoją pracę, porównując do roku
2010, kiedy czuło się tak 43% respondentów. Jest wysoce
prawdopodobne, że ten spadkowy trend utrzyma się.

W Polsce jedna trzecia (33%) odpowiadających pracowników czuje się zaangażowanych w pracę. Polscy pracownicy
identyfikują się mniej ze swoimi pracodawcami, niż Duńczycy
(45%), Norwegowie (42%) czy Rosjanie (37%). Jest to wyzwanie nie tylko dla Dyrektorów Zarządzających czy Managerów Działów HR. Cały zespół pracuje na sukces poprzez
budowanie marki, utrzymywanie przyjaznego środowiska
pracy, miłej atmosfery w pracy, będących częścią kultury
organizacyjnej firmy. Każdy z tych czynników może przyczyniać się do wzrostu bądź spadku zaangażowania pracowników w ich pracę.
Poczucie zaangażowania nierzadko jest połączone z poczuciem bycia docenianym w pracy. Globalnie, 41% pracowników czuje się docenionymi, przy czym jest to spadek w stosunku do 45% w 2013 roku i 44% w roku 2012. W Polsce,
40% czuje się docenionymi przez pracodawców, co trzeci
przyznał, że czuje się mniej lojalny wobec swojego pracodawcy, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Co więcej, blisko
dwie trzecie (63%) respondentów zadeklarowało plany poszukiwania pracy w nadchodzącym roku, a 58% często myśli
o porzuceniu pracy. Ponad połowa natomiast (58%) deklaruje
poszukiwanie nowych możliwości, nawet jeśli są zadowoleni

ze swojej obecnej pracy, a aż dwie trzecie z nich (66%) zamierza aktywnie szukać pracy co najmniej raz w tygodniu. Oznacza to, że utrzymanie pracownika staje się coraz trudniejsze.

Istotne czynniki wpływające na podejmowanie decyzji
o przyjęciu oferty pracy
Angażowanie w treści aktywnych i pasywnych kandydatów
jest ważnym elementem w każdym procesie poszukiwania talentów. Ale istnieje szereg innych czynników, które mogą okazać się atrakcyjne i priorytetowe przy wyborze miejsca pracy.

W badaniu KGWITM podjęto próbę identyfikacji tych kluczowych czynników, które w ocenie pracowników i kandydatów
stają się ważne, w celu określenia prawdopodobieństwa wybrania tego, a nie innego pracodawcy. Korzyści finansowe wciąż
mają decydujące znaczenie, ale nie są jedynymi, które wchodzą
w grę i mogą być zrekompensowane przez szereg innych profitów niefinansowych. Kiedy respondenci zostali zapytani

W Polsce, 40% czuje się docenionymi przez
pracodawców, co trzeci przyznał, że czuje się
mniej lojalny wobec swojego pracodawcy,
w porównaniu z rokiem ubiegłym.

o to, co najbardziej wpływa na ich decyzję, by zaakceptować konkretną ofertę pracy pośród innych, wyróżnili kilka
kluczowych kwestii. Nie jest zaskoczeniem z pewnością, że
korzyści finansowe przyciągają najbardziej. Aż 84% pracowników globalnie odpowiedziało, że właśnie wynagrodzenie i pochodne wynagrodzenia są decydujące o przyjęciu danej oferty
pracy. Jednakże, w sumie blisko dwie trzecie (64%) wskazuje,
że równowaga między życiem zawodowym będzie również
w jakimś stopniu determinować ich decyzję.
W sumie, 62% respondentów wskazuje, że możliwość rozwoju ma wpływ na decyzję o zatrudnieniu, podczas, gdy dla 58%
programy szkoleniowe i/lub rozwojowe są kluczowym czynnikiem, który może determinować ich wybór. Interesujące
jest też, że czynniki mające najmniejsze znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu, to: wartość firmy jako takiej,
nietypowe formy benefitów, a nawet szanse, jakie firma daje
w globalnym wymiarze, czy nastawienie firmy na społeczną
odpowiedzialność biznesu.

Warto spojrzeć na porównanie czterech najważniejszych
czynników i będących kluczowymi w regionach EMEA i APAC.
Wynagrodzenie oraz benefity są wyżej cenione w regionie
APAC (86%) niż w regionie EMEA (80%). Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym również ma większe
znaczenie dla pracowników regionu APAC (74%) niż pracowników regionu EMEA (59%). Pracownicy w regionie APAC
bardziej też cenią możliwość rozwoju (62%) niż pracownicy
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regionu EMEA (57%). Również programy rozwoju w regionie APAC są bardziej atrakcyjne przy wybieraniu oferty pracy (64%) niż w regionie EMEA (51%).

Porównując pracowników ze względu na wykonywaną profesję, różnie kształtują się czynniki determinujące ich wybory konkretnych ofert pracy. Kwestie finansowe są najważniejsze dla specjalistów IT, aż 87% wskazało je jako istotne.
Równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym, jako
ważną, specjaliści IT oraz przedstawiciele Nauki wybierali
częściej, niż przedstawiciele innych profesji. Szansa rozwoju jest mało atrakcyjna dla pracowników Edukacji (53%),
w przeciwieństwie do naukowców (68%) oraz osób związanych z IT. Podobna tendencja występuje, jeśli chodzi o programy szkoleniowo-rozwojowe. Nieco ponad połowa (52%)
ceni ją, jako ważną, przy wyborze miejsca pracy, wśród pracowników IT dwie trzecie (66%) a wśród Naukowców 61%.
Co ciekawe, ponad połowa (55%) badanych wspomniało, że
możliwość pracy z kolegami, od których mogliby się uczyć,
może wpłynąć na ich decyzję o wyborze miejsca pracy, co
sugeruje znaczenie wzajemnego uczenia się.

Kiedy spojrzymy na to, czego kandydaci w Polsce oczekują
od nowego pracodawcy, okazuje się, że 85% jest motywowanych wynagrodzeniem i innymi świadczeniami finansowymi. Jednak wielu z nich ma silne ambicje rozwoju kariery. Szkolenia i rozwój są ważne dla 70% respondentów,
a możliwości awansu jest kluczowa dla ponad dwóch trzecich (68%). Przedstawiciele pokolenia Y są szczególnie
zachęceni szkoleniami – trzy czwarte z nich (75%), podaje je jako priorytet. Aż 70% ceni wartość równowagi
68
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pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Młodzi ludzie są bardziej
skupieni się na rozwoju umiejętności niż ich starsi koledzy.
Jednakże, nie przestają też doceniać obszaru prywatnego.
Media społecznościowe i networking

Media społecznościowe są dzisiaj integralną częścią procesów decyzyjnych związanych z karierą i pracą. Korzystanie z nich przy podejmowaniu decyzji zawodowych i tych
związanych z zatrudnieniem jest silnie różnicowane regionalnie. Około jedna trzecia (34%) respondentów na całym
świecie wspiera się mediami społecznościowymi w podejmowaniu decyzji zawodowych, przy czym są istotne różnice
w regionach EMEA i APAC. Polska jest liderem w regionie
EMEA, ponad połowa (52%) respondentów korzysta z mediów społecznościowych pod kątem pracy. W Danii 51%,
Holandii 49%, a na Węgrzech 46%. Wydaje się jednak,
że odsetek użytkowników mediów społecznościowych
w ciągu trzech ostatnich lat spada z 41% w roku 2012
i 39% w roku 2013 do 34% w 2014 roku. Spadek ten jest
bardziej dynamiczny w regionie EMEA niż w regionie APAC.

Kelly Global Workforce Index (KGWI) jest cyklicznym
badaniem realizowanym co roku, ukazującym opinie na
temat pracy i miejsca pracy. Blisko 230 tys. respondentów
z regionów Ameryki Północnej i Południowej, EMEA i APAC
wzięło udział w ostatniej edycji.
Łącznie 31 krajów wzięło udział w badaniu, wykorzystując
kwestionariusze w 20 różnych językach. Wyniki są analizowane ze względu w odniesieniu do pokoleń pracowników,
czy też kluczowych sektorów rynku, w jakich pracują.
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How to acquire
and maintain employee
It is increasingly challenging not only to attract, but
above all – to retain employee for longer, especially when
it comes to the key job position and a talented potential
employee. Staff turnover generates high costs and often
leads to decreased motivation within the team. Building
a stable team of experienced professionals in their field
is the goal of every mature company.

The latest results of our global research Kelly Global
Workforce Index (KGWI™), show the nature of the
contemporary job search process from a candidate’s
perspective.
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Many employees have become disengaged from their
work and this is adding to the challenge of identifying
and enticing quality talent. Some candidates are openly
looking for work, however there are large numbers who
are more covert in the way they approach the employment
market. In the world based on new opportunities for digital
communication, it has become easier for enterprises to
identify these hidden candidates and to connect with them
in conversations about work and careers.
To find a candidate is only the first step of recruitment
process. The survey also looks at a wider range of factors

Report

especially non-financial, that employees analyze during
making job decision and which for employers, can shift
the balance in securing the best available talent.
Uncovering Hidden Talent

The market is changing, especially in developing countries.
The task of securing top talent for any given position
is often too difficult and can be hampered by the troubles
with identifying the best possible candidates from a wide
range of sources. What we know is that in addition to those
who actively search for work, there is a significant portion
that remains passive and ‘hidden’.

What is the most interesting, these inactive jobseekers
engage in a range of communications relating to work and
community, and considerable effort goes into identifying the
myriad ways their interest can be harnessed. The explosion
of digital communications and social media means that
there are now numerous ways that candidates can indicate
their need for change of career or job offer.
Engaging the Disengaged

Current workforce is showing signs of ‘disengagement’
from employers, which can have implications for workplace
performance and productivity, but also is the way that
employers connect with prospective talent. Globally, just
over a third (31%) are ‘totally committed’ to their employer
compared to 43% in 2010. This declining trend is likely
to stay at the same level. In Poland 33% of employees feel
committed to their jobs. Polish employees are less identified
with their employers than employees in Denmark (45%),
Norway (42%) and Russia (37%).
There is a challenge not only for Managing Directors or
HR managers. The whole team works together towards
one goal: brand building, keeping friendly workforce, kind
atmosphere, and other components of the organizational
culture. Each of these factors can be a contributor for an
increased or decreased commitment to the job. Frequently,
the sense of commitment is associated with being
appreciated. Globally, 41% of employees feel valued at work,
representing a significant decline from 45% in 2013 and
44% in 2012.
40% of employees in Poland feel valued by their employers,
with a third feeling less loyal to their employers compared
with last year. What is more 63% respondents declared
a plan to look for a job in the year ahead, with 58% frequently
thinking about quitting. Around 58% of respondents are
looking for new opportunities, even when they are happy
in their jobs, and of these, as many as two thirds (66%) will

actively look for a job at least once a week. This means that
it becomes more and more difficult to retain an employee.
Critical Factors in the Employment Decision

The process of engaging active and passive jobseekers
through multi channel communications comprises a major
element in any quest for talent. But there are a range
of further considerations which can prove compelling
to candidates in securing work.

The KGWI sought to identify these key factors that stand
out in the minds of employees and candidates and which
become important for them in determining the likelihood
of one employer over another. Financial benefits are pivotal
but they are not the only factors that come into play, and
they can be outweighed by a range of non-financial benefits.
When respondents are asked about the main influence
of their decision to accept one position over another, there

40% of employees in Poland feel valued by
their employers, with a third feeling less loyal
to their employers compared with last year.

are key elements that stand out. Naturally, financial benefits
are the prime consideration, with 84% of workers globally
saying that these drive their decision to accept a given job.
However, a total of 64% indicates that work-life balance
would sway their decision.
In total, 62% of respondents mention that opportunities for
advancement would influence their employment decision,
while 58% say training and/ or development programs
are the key factor that would influence their choice. Also
interesting are the factors least likely to sway an employment
decision – considerations such as corporate goodwill, nontraditional perks or benefits, global opportunities, and equal
opportunity or diversity considerations. Looking at the top
four factors, there are some key comparisons across the APAC
and EMEA regions. Those in APAC (86%) rate salary and
benefits slightly higher than those in EMEA (80%). Worklife balance is significantly more important in APAC (74%)
than in EMEA (59%). Workers in APAC (62%) are more likely
to be influenced by advancement opportunities than those
in EMEA (57%), while training and development programs
are more important in APAC (64%) than in EMEA (51%).

Across a range of Professional/Technical occupation, the
significance of some of the key factors in employment
selection comes into sharper focus. The issue of Salary/
benefits/financial incentives is selected most frequently as
the main aspect by all the selected Professional/Technical
no 6/2014 (November / December)
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occupations, with IT (87%) being the highest. In regard
to Work/life balance, significantly more IT and Science
professionals selected this than other selected
occupations. Opportunities for advancement have low
appeal in Education (53%) as opposed to Science (68%)
and IT (65%). Likewise, training and development have
low appeal in Education (52%) but considerably higher
in IT (66%) and Science (61%).
Interestingly, more than half (55%) of those polled
mentioned that the opportunity to work with colleagues
from whom they could learn would help to influence their
employment decision, suggesting the importance of peer
learning.

When we look at what candidates look for in a new
employer in Poland, 85% are motivated by salary and
benefits; however many do have strong ambitions for
career progression, with training and development being
as important for 70% and opportunities for advancement
are key for 68%. Gen Y was particularly keen on training,
with 75% stating this element as a priority. As many
as 70% value work/life balance. Young people are more
concentrated on their skills development than their older
colleagues. However, they do not stop to appreciate their
private side.
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Social Media and Career Networking
Social media is an integral part of career decisions
and job selection. But the use of social media in career
and employment decisions is highly dependent on region.
While approximately one-third (34%) of respondents
globally rely on social media in their job and career
decisions, this varies markedly across the EMEA and APAC
regions. Poland is a leader in EMEA (52%), with Denmark
(51%), Netherlands (49%) and Hungary with 46%.
The trend in the use of social media network for career
employment decisions appears to have tapered off in the
past three years.

Globally the number using their social media networks
for employment and career decisions has fallen from 41%
in 2012 to 39% in 2013 and 34% in 2014. Furthermore,
the current decrease is more significant in EMEA than in
APAC. Kelly Global Workforce Index (KGWI) is an annual
global survey revealing opinions about work and the
workplace. Almost 230,000 people across the Americas,
EMEA and APAC regions responded to the 2014 survey.
A total of 31 countries participated in the survey,
utilizing 20 different languages. Results span workplace
generations, as well as key industries and occupations.

Chartered Institute of
Management Accountants

Develop a worlD-class
workforce

Chartered Institute of
Management Accountants

New CIMA Certificate in Shared Services
equip your talent with the key skills needed
for global success. Developed for practitioners,
by practitioners, this qualification sets a new
global benchmark, providing knowledge of
the leading tools and techniques within
multi-functional services.
BENEFITS TO YOUR ORGANISATION
• Ensure globally consistent training
across geographies
• Develop world-class talent by improving skills
in performance and management methods,
governance and control frameworks
• Engage and retain the best talent for
the future
• Boost efficiency and effectiveness through
improved capabilities.

Find out more about the CIMA Certificate in Shared Services by visiting:
www.cimaglobal.com/sharedservices
Or contact us directly:
Daniel Idźkowski, Business Development Manager CEE
Daniel.Idzkowski@cimaglobal.com
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Strategie sourcingowe
i aktywność outsourcingowa
w Niemczech
– wywiad z Dr. Jakobem Rehäuser, Michaelem Maicher
i Maltem Köster z Ardour Consulting Group GmbH

Dr. Jakob Rehäuser

Michael Maicher

Malte Köster
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Outsourcing&More: 1 października mieliśmy
okazję wysłuchać Państwa prezentacji podczas
ITO BPO Forum w Berlinie, gdzie relacjonowaliście Państwo wyniki badania rynkowego
Sourcing Pulse Check 2014. To już drugie tego typu
badanie przeprowadzone przez Państwa firmę
– jakie najistotniejsze różnice wyłoniły się
pomiędzy wynikami z roku 2013 a 2014?

Ardour Consulting Group (ACG): W tegorocznym sondażu 141 przedsiębiorstw podało
szczegóły swoich strategii sourcingowych
i aktualnej działalności outsourcingowej.
Zanotowaliśmy zatem 32% wzrost uczestnictwa w porównaniu z zeszłym rokiem. Sytuacja
ekonomiczna firm polepszyła się w porównaniu z zeszłym rokiem, a co ciekawe, trend
ten idzie w parze ze spadkiem w akceptacji
outsourcingu wśród kierownictwa najwyższego
i średniego szczebla. Najprawdopodobniej ma
to związek z mniejszą presją kosztową, która
zazwyczaj popycha przedsiębiorstwa w stronę
outsourcingu.
W odpowiedziach odnajdujemy także odzwierciedlenie najnowszych wydarzeń geopolitycznych, w wyniku których firmy oddalają się
od Rosji, wybierając za partnerów inne państwa
Europy Wschodniej. W ogólnym ujęciu zauważamy pozytywne oznaki rozwojowe, wskazujące
na dalszy rozwój rynku outsourcingu, głównie
w ramach nowych usług, takich jak SaaS (oprogramowanie jako usługa) i IaaS (infrastruktura
jako usługa).
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OM: Outsourcing staje się coraz bardziej popularny na całym świecie. W jakim stopniu
przedsiębiorstwa niemieckie zadowolone są
z działalności dostawców usług?

ACG: Wśród firm objętych badaniem, 31% wykazało ogólne zadowolenie, a 17% uznało usługi
swoich dostawców za „bardzo zadawalające”. Jest
to motywujący wynik, szczególnie biorąc pod
uwagę fakt, że wartości te wzrosły od zeszłego
roku. Oznacza to jednak także, że około połowa firm nie nawiązała jeszcze zadawalających
stosunków outsourcingowych. Wiele przedsiębiorstw nie uzyskało jak dotąd doświadczenia
i umiejętności koniecznych do założenia silnego
systemu zarządzania dostawcami i monitorowania wyników. Byłby to pierwszy krok w kierunku
polepszenia satysfakcji z usług dostawców.

OM: Outsourcing, czy posiadanie własnych
zależnych jednostek – jaka jest obecna sytuacja
i jak może się ona zmienić w najbliższej przyszłości?

ACG: Na rynku, który został poddany naszym
badaniom, około jedna czwarta firm prowadziła
własne zależne centra IT. Połowę z nich stanowiły centra w modelu onshoringu, natomiast druga
połowa znajdowała się poza granicami Niemiec.
W ogólnym ujęciu spółki globalne opierają się
na globalnych modelach dostawczych korzystając z centrów w modelu offshoringu, podczas gdy
średniej wielkości przedsiębiorstwa zakładają
swoje zakłady w pobliskich krajach, takich jak
Hiszpania, Turcja lub kraje Europy Wschodniej.

Industry

W związku ze znacznym ryzykiem i inwestycjami
związanymi z budową centrów zależnych, w szczególności zlokalizowanych za granicą, na taką misję
decydują się głównie większe przedsiębiorstwa. Jeżeli
jednak operacja ta kończy się sukcesem, centrum takie
może okazać się strategiczną inwestycją, zapewniającą wysokiej jakości usługi przy rozsądnych kosztach,
z dodaną korzyścią, jaką jest zatrzymanie know-how
wewnątrz firmy. W ubiegłym roku, wspieraliśmy
Daimler AG w zakładaniu bliźniaczych centrów zależnych w Indiach i w Turcji i spodziewamy się, że również inne duże korporacje podążą za ich przykładem.

OM: Na podstawie Państwa analizy – czy mogą Państwo podać kryteria stosowane przez firmy wybierające
miejsca ulokowania usług w modelu nearshoringu i offshoringu? Czy jedynym decydującym kryterium są koszty?

ACG: Podczas podejmowania decyzji o skorzystaniu
z outsourcingu, niższe koszty i większa elastyczność stanowią główne siły napędowe. Jednak kiedy stajemy przed
wyborem określonego miejsca, koszty spadają na trzecie miejsce, a głównymi kryteriami stają się dostępność
wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu IT
i personelu z wymaganą znajomością języków obcych.
Innymi kluczowymi czynnikami są: system prawny państwa i stabilność polityczna.

OM: Gdyby miał Pan określić, jakiego rodzaju przedsiębiorstwa, mające siedziby w Niemczech, w najbliższym
czasie zwiększą outsourcing – czy będą to duże, średnie
czy może małe przedsiębiorstwa i dlaczego?

ACG: Nasza analiza wykazała wyraźny trend: im większe
przedsiębiorstwo, tym bardziej angażuje się w outsourcing.
Wynik ten został potwierdzony w tegorocznym sondażu,
kiedy zapytaliśmy firmy, czy planują zwiększyć skalę działań
outsourcingowych w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Spodziewamy się jednak, że dojrzewający dostawcy usług i łatwe

w użyciu usługi, takie jak SaaS i IaaS, również obniżą próg
dla małych i średnich przedsiębiorstw.

OM: Podsumowując – czy jest jakaś rada, którą mogliby
Państwo udzielić dostawcom usług w modelu nearshoringu i offshoringu, która pomoże im w kształtowaniu
udanej współpracy z niemieckimi firmami?

ACG: W porównaniu z innymi państwami, kultura biznesowa w Niemczech jest bardziej restrykcyjna i sformalizowana. Aby zatem zawrzeć jakąkolwiek transakcję,
należy dobrze zapoznać się z niemiecką kulturą biznesową. Oznacza to także konieczność dysponowania personelem obsługującym klientów, który posługuje się językiem
niemieckim. Ponadto, Niemcy najczęściej nie podejmują
się ryzyka podpisania umowy regulowanej przez prawo
innego państwa, a zatem konieczne jest posiadanie osoby
prawnej w Niemczech, wspartej oświadczeniem o przejęciu odpowiedzialności wystawionym przez jednostkę
dominującą. Wreszcie bezwzględnie najlepszym dowodem możliwości danego przedsiębiorstwa są pomyślne
referencje. Jeżeli zatem dana firma może wykazać jeden
udany projekt zrealizowany z niemieckim klientem, może
się to okazać dużym plusem we współpracy z następnym
dostawcą usług.
OM: Gdzie udostępnią Państwo pełny raport z badań?

ACG: Pełny raport z badań dostępny będzie w Niemczech
od 26 października. Można go będzie zamówić za cenę
499€ od czasopisma Computer Woche (https://shop.
computerwoche.de/portal/sourcing-pulse-check-2014pdf-download-direkt-im-shop-4211) lub bezpośrednio
od Ardour Consulting Group przesyłając e-mail na
adres kontakt@ardour.de. Angielska wersja dostępna
będzie bezpośrednio u Ardour Consulting Group
od początku listopada.
OM: Dziękuję za rozmowę.
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Sourcing strategies
and outsourcing activities
in Germany
– interview with Dr. Jakob Rehäuser, Michael Maicher
and Malte Köster from Ardour Consulting Group GmbH

Dr. Jakob Rehäuser

Michael Maicher

Outsourcing&More: On October 1st we had the
chance to listen to your presentation at ITO BPO
Forum in Berlin, where you were presenting the
results of the Sourcing Pulse Check 2014 Market
Study. This was already the second study you have
run – what were the most significant differences
between the 2013 and 2014 results?

Ardour Consulting Group (ACG): In this year’s
survey, 141 companies reported in detail about their
sourcing strategy and their current outsourcing
activities. This is a 32% increase in participation
since last year. On average, the companies’ economic
situation has improved compared to last year and
interestingly this goes together with a decrease
in outsourcing acceptance in the top and middle
management.
Presumably resulting from less cost pressure
pushing companies to outsource. We also find the
recent geopolitical developments reflected in the
responses, with companies moving away from
Russia to other Eastern European countries. Overall,
we see a positive development, indicating that the
outsourcing market will continue to grow, especially
in new service areas such as SaaS and IaaS.
OM: Globally outsourcing is becoming more and
more popular. How satisfied are German companies
with the performance of services suppliers?

Malte Köster

76

ACG: From the companies we surveyed, 31%
were satisfied and 17% even reported to be
“very satisfied” with their suppliers. This is an
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encouraging result, especially considering that the
number has increased since last year. However,
it also means that about half of the companies
have not yet established satisfactory outsourcing
relationships. Many companies have not yet gained
the experience and skill to set up a strong vendor
management and performance monitoring.
That would be the first step towards improving
the satisfaction with the suppliers’ performance.
OM: Using outsourcing or having own captive
centers – what is the status now and how may this
change in the nearest future?

ACG: In the market we have analyzed, about one
fourth of companies operated their own IT captive
centers. Half of those being onshore captive centers
and half located outside Germany. Generally, global
companies set up global delivery models with
offshore centers, while medium sized companies
set up their facilities in nearshore destinations, such
as Spain, Turkey, or Eastern European countries.
Because of the significant risk and investment
of building a captive center, especially if located
in a foreign country, mostly large enterprises
embark on this mission. However, if successful,
a captive center can be a strategic investment,
ensuring high quality services at reasonable costs
with the added advantage of keeping know how
in-house. Last year, we supported Daimler AG
in setting up its twin captive centers in India
and Turkey, and we expect that other large
companies will follow this example.

Industry

OM: Based on your analysis what are the criteria considered by companies when selecting near- or offshoring
destinations? Is cost that only matters?
ACG: Generally, when deciding whether to outsource
or not, reducing costs and increasing flexibility are
the main driving forces. But once it comes to selecting
a particular destination, costs only rank third, with
the most important factors being the availability
of highly skilled IT specialists and personnel with
the required language skills. Other important factors
are the country’s legal system and political stability.

OM: If you were to define what kind of Germany located
companies are going to increase outsourcing which
would that be – large, medium or rather small and why?
ACG: Our analysis shows a clear trend: the larger
the companies, the more they engage in outsourcing.
This result was validated in this year’s survey, when we
asked companies whether they had plans to increase
their outsourcing volume in the next 12 months.
However, we can expect that maturing service providers
and easy-to-use services such as SaaS and IaaS will also
lower the threshold for small and medium companies.

OM: Summing up – is there any advice you could give
to near- or offshoring service providers to be successful
in co-operation with German companies?

ACG: Compared to other countries, German business
culture is more strict and formalized and you need
to be familiar with German business culture to close
a deal. This also means, that German speaking staff
in customer facing positions is a must. Moreover,
Germans usually will not take the risk of signing
a contract under foreign law, so you need to have a legal
entity in Germany, backed up by a letter of responsibility
from the parent company. Finally, the best proof of your
capability is always a successful reference. So, if you
can demonstrate one successful project with a German
client, maybe in collaboration with another service
provider that will be a big plus.
OM: And your full report will be available on?

ACG: The full report will be available in German
from October 26 on. It can be ordered for 499€
from the Computer Woche magazine (https://shop.
computerwoche.de/portal/sourcing-pulse-check2014-pdf-download-direkt-im-shop-4211) or directly
from Ardour Consulting Group by sending an email
to kontakt@ardour.de. The English version will be
available directly from Ardour Consulting Group from
beginning of November on.
OM: Thank you very much.
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Polski rynek biurowy
gotowy na dynamiczny
rozwój sektora usług
dla biznesu
Dynamiczny rozwój sektora usług dla biznesu przekłada się na zapotrzebowanie firm z tej branży
na powierzchnie biurowe. Udział sektora w powierzchni zajętej przez najemców w poszczególnych
miastach kształtuje się na poziomie ok. 55% w Krakowie, 44% w Łodzi, czy 41% we Wrocławiu.
Żaden inny kraj w Europie Środkowo-Wschodniej nie oferuje tylu ile Polska zróżnicowanych lokalizacji dopasowanych do potrzeb i wymogów najemców z sektora usług dla biznesu.
Więcej informacji
More information
www.jll.com

Międzynarodowa firma doradcza JLL przygotowała analizę „Polska: Rynek biurowy dla sektora
nowoczesnych usług dla biznesu”. Materiał
poświęcony jest możliwościom rozwoju, jakie
stwarza polski rynek firmom z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, w kontekście dostępu
do wysokiej jakości powierzchni biurowej.
W ciągu ostatnich kilku lat Polska stała się
liderem pod względem wielkości zatrudnienia
w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu
w Europie Środkowo-Wschodniej i ważnym
punktem na globalnej mapie usług, ze względu
na takie atuty, jak m.in. dostęp do kadr znających
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języki obce, stabilność gospodarcza, położenie czy
rozwinięta infrastruktura. Według najnowszego
raportu Gartnera, który zmierzył atrakcyjność
inwestycyjną krajów z regionu EMEA, Polska jest
najmocniejszą spośród 13 przeanalizowanych
lokalizacji.

Z danych ABSL wynika, że same centra usług dla
biznesu z kapitałem zagranicznym zatrudniają
ponad 128 000 osób. Zatrudnienie w sektorze
wzrastało w ostatnich latach o 10-20% rocznie
i tendencja ta utrzyma się w 2014 r. Nowe
projekty i rozwój już działających w Polsce
jednostek przyspieszą wzrost w najbliższych

Industry

latach, co jest dowodem nie tylko na
profesjonalizację i ciągłe podnoszenie
jakości usług, ale również rosnące
zaufanie inwestorów. Co więcej,
firmy z sektora usług dla biznesu
postrzegają nasz kraj jako lokalizację
pod
projekty
długoterminowe
oraz miejsce, w którym mogą się
dynamicznie rozwijać i rozszerzać
portfolio swoich usług, również o te,
wymagające zaawansowanej wiedzy.

Marek Grodziński, Wiceprezes
ABSL, Dyrektor Europejskiej Sieci
Centrów BPO Capgemini, informuje:
Na przestrzeni ostatniej dekady sektor
w Polsce osiągnął dojrzałość, co oznacza,
że firmy mogą tu relokować usługi
o dowolnym charakterze. Co więcej,
firmy już w Polsce obecne posiadają
zasoby oraz wiedzę, które pozwalają
zarządzać praktycznie każdym, nawet
najbardziej zaawansowanym i złożonym procesem biznesowym. Przez 10
lat nabyliśmy kompetencje, dzięki którym polscy specjaliści kierują dziś strategicznymi operacjami biznesowymi
i są liderami międzynarodowych projektów z takich obszarów, jak finanse,

transformacje biznesowe, zakupy czy
IT. Globalne marki doceniają specjalizację Polski i dlatego chętnie wybierają
nasz kraj, jako lokalizację dla swoich
inwestycji, a także decydują się na
rozwinięcie istniejących już centrów.
Z danych ABSL wynika, że w Polsce
działa ponad 470 centrów z kapitałem
zagranicznym. Według badań Everest
Group (luty 2014) oznacza to, że
w naszym kraju znajduje się aż 44%
wszystkich centrów zlokalizowanych
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Liczba ta będzie systematycznie rosnąć.
Jakub Sylwestrowicz, Dyrektor
Działu Reprezentacji Najemcy JLL,
informuje: Dynamiczny rozwój sektora
usług dla biznesu przekłada się na
zapotrzebowanie firm z tej branży
na powierzchnie biurowe. W efekcie
sektor usług dla biznesu pozostaje
głównym motorem rozwoju rynków
biurowych, szczególnie poza Warszawą.
W samym tylko w 2013 r. zagraniczne
firmy z tej branży wynajęły poza
Warszawą ok. 200 000 m2 biur. Udział
sektora usług w powierzchni zajętej

przez najemców w poszczególnych
miastach kształtuje się na poziomie
55% w Krakowie, 44% w Łodzi, czy
41% we Wrocławiu.
Rynek nieruchomości biurowych
– szereg ciekawych opcji najmu dla
firm z sektora usług dla biznesu
Anna Bartoszewicz-Wnuk, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL, informuje: Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się
rynków w Europie. Podaż na poziomie
7,1 mln m2 plasuje nas na pierwszym
miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej. Opcje doboru lokali biurowych
są szerokie, rozpoczynając od tych
w Warszawie, poprzez Kraków, Wrocław,
Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź,
Szczecin i Lublin, kończąc na dużo
mniejszych ośrodkach biurowych.
Żaden inny kraj w regionie nie zachęca
tyloma zróżnicowanymi lokalizacjami
dopasowanymi do potrzeb i wymogów
najemców z sektora nowoczesnych
usług dla biznesu, a więc zapewniającymi bezpieczeństwo operacji,
elastyczność i wydajność.
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Rynek biurowy w liczbach
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Czynsze
najmu w krótko i średnioterminowej
Obecnie, w Polsce powstaje ok.
perspektywie. Co więcej, zarówno lokalni
1 180 000 m2 biur. Firmy poszukujące
Najwyższe czynsze transakcyjne za
jak i międzynarodowi deweloperzy
powierzchni na wynajem, mogą brać pod
najlepsze lokalizacje w głównych
są
świadomi,
że
tylko
odpowiedni
uwagę JLL
zarówno tę, która jest aktualnie
JLL
aglomeracjach poza Warszawą, wastandard ich inwestycji, &23<5,*+7-21(6/$1*/$6$//(,3
jak
również
wolna w istniejących budynkach
,1&$OOULJKWVUHVHUYHG1RSDUWRIWKLV
Mateusz Polkowski
hają się między 11 a 15 EUR za m2
dogodna
lokalizacja, SXEOLFDWLRQPD\EHUHSURGXFHGRUWUDQVPLWWHGLQDQ\
przyciągają
(ponad$QQD0â\QLHF
850 000 m2 w Polsce, z czego
IRUPRUE\DQ\PHDQVZLWKRXWSULRUZULWWHQ FRQVHQWRI
+HDGRI2IILFH$JHQF\
-RQHV/DQJ/D6DOOH,WLVEDVHGRQPDWHULDOWKDWZH
najemców
reprezentujących
firmy
68% przypada
na Warszawę, 8%$VVRFLDWH'LUHFWRU
na
miesięcznie.
Na nowych rynkach biuEHOLHYHWREHUHOLDEOH:KLOVWHYHU\HIIRUWKDVEHHQ
5HVHDUFK &RQVXOWDQF\
DQG7HQDQW5HSUHVHQWDWLRQ
PDGHWRHQVXUHLWVDFFXUDF\ZHFDQQRWRIIHU DQ\
z
sektora
nowoczesnych
usług.
Większość
Trójmiasto
oraz
6,5%
na
Wrocław)
rowych
(w
Białymstoku, Bydgoszczy,
ZDUUDQW\WKDWLWFRQWDLQVQRIDFWXDOHUURUV
XO.UyOHZVND
XO.UyOHZVND
:HZRXOGOLNHWREHWROGRIDQ\VXFKHUURUVLQRUGHUWR
budynków
biurowych
w
Polsce
to
oraz 00-:DUV]DZD
tę dostępną w biurowcach
Kielcach,
Olsztynie,
Opolu, Radomiu,
FRUUHFWWKHP
00-:DUV]DZD
2
budynki
klasy
A,
które
oferują
efektywny
znajdujących
się
budowie
(895
000
m
Rzeszowie
czy
Toruniu)
są one jeszcze
7HO
7HO
PDWHXV]SRONRZVNL#HXMOOFRP
DQQDPO\QLHF#HXMOOFRP
podział powierzchni oraz dowolność
bardziej atrakcyjne i utrzymują się na
rozlokowanych
pomiędzy Warszawą
aranżacyjną. Dzięki nim ekspansja lub
poziomie 8 do 13 EUR za m2miesięcznie.
a rynkami regionalnymi).
reorganizacja biura staje się bardzo
W następstwie wysokiej aktywności
wygodna dla najemcy, w minimalnym
budowlanej można spodziewać się, że
– Utrzymująca się wysoka aktywność
stopniu wpływając na bieżące operacje
w niektórych miastach w Polsce czynsze
budowlana to kolejny sygnał dla
firmy, dodaje Jakub Sylwestrowicz.
pozostaną w tendencji spadkowej.
najemców o poszerzającej się ofercie
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Poland’s office market
well-prepared for dynamic
growth of business
services sector
The dynamic growth of the business services sector translates into the industry’s demand
for office space. Business services tenants’ share of occupied office space is 55% in Kraków,
44% in Łódź and 41% in Wrocław.
Apart from Poland, no other country in the CEE is able to offer so many potential office locations
for the business services sector.
JLL, International advisory company, have prepared
the analysis “Poland: Offices for modern business
services”. The paper examines the development
opportunities in Poland for the business services sector,
especially in the field of access to high quality office
space.
In the last few years, Poland has become the leader in terms
of employment in the business services sector in Central

and Eastern Europe (CEE) and an important location on
the global business services map, thanks to a combination
of features including a large pool of highly-qualified and
experienced employees with good knowledge of foreign
languages, economic stability, strategic location and
a developed infrastructure. According to the latest Gartner
research on investment attractiveness of the EMEA region's
countries, Poland is the strongest of the thirteen locations
analysed.
no 6/2014 (November / December)
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Office Market in numbers

According to ABSL, business services
centres with foreign capital employ
over 128,000 people. Employment
in the modern business services
sector in Poland has grown in recent
years by 10-20% per annum and is
expected to continue at the same pace
in 2014. New investments, as well
as re-investment in existing centres
will unquestionably help to promote
this growth. This not only proves the
quality of the services delivered but
also of investors’ confidence. Moreover,
such companies regard Poland as
a long-term investment destination
82
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in which they may settle, expand their
portfolio in the field of services based
on knowledge, and continuously evolve
their businesses.

Marek Grodziński, ABSL Vice
President, Vice President, Head of
European BPO Delivery Centers and
board member of Capgemini Poland,
commented: Over the last ten years,
the business services sector in Poland
has achieved maturity. This means that
companies can relocate any type of
services here. Moreover, organizations
already present in Poland have the

knowledge and resources that enable
them to manage virtually any business
processes, even the most complex
ones. For the past decade, we have
acquired competencies thanks to which
Polish specialists manage strategic
business operations and are leaders of
international projects in areas including
finance,
business
transformation,
procurement and IT. Global brands
appreciate Poland’s specialization,
which is why they are eager to choose
the country as a destination for new
investment or decide to further develop
centers already established here.

Industry
According to ABSL, over 470 business
centres with foreign capital operate
in our country. Moreover, Poland has
44% of all sourcing centres in CEE
(Everest Group, Feb. 2014) and this
share will increase shortly due to the
fact that new investments, as well as
re-investment in existing centres, will
further help to promote this growth.

Jakub Sylwestrowicz, Head of
Tenant Representation, JLL, said:
The dynamic growth of the business
services sector easily translates into
the sector’s demand for office space.
As a result, this industry is the key
driver of development of office markets,
especially outside Warsaw. In 2013,
foreign companies from the business
services sector leased approximately
200,000 sq m of office space outside
Warsaw. Now the business services
tenants share in occupied office space is
55% in Kraków, 44% in Łódź and 41%
in Wrocław.

account vacant space in existing
buildings (more than 850,000 sq m
in Poland, of which 68% can be found
in Warsaw, followed by Tri-City – 8%
and Wrocław 6.5%) as well as available
space in buildings currently under
construction (895,000 sq m evenly
distributed between Warsaw and other
major office markets in Poland).

The high level of construction activity
indicates that more quality space will
come onto the market in the short
to medium term. Importantly, both
international and domestic developers
are well aware of the specific space
requirements that the modern business
services sector demands. Most office
buildings in Poland meet A-Class
standard and offer flexible layouts and
effective floor plans meaning expansion
or internal re-arrangement can be

performed efficiently. This makes
the expansion or reorganisation of
an office more convenient and easier
for tenants, minimizing the impact
on the company’s current operations,
Jakub Sylwestrowicz added.
Rents

Headline rents for prime quality
buildings in established office markets
outside Warsaw range between€11
and €15 per sq m a month. In new
or emerging locations (Białystok,
Bydgoszcz, Kielce, Olsztyn, Opole,
Radom, Rzeszów and Toruń), rents are
even more attractive, ranging between
€8 and €13/sq m/month. The high
level of construction activity may
result in further downward trends
on certain markets.

Real estate market- wide range of
office locations for potential tenants
Anna Bartoszewicz-Wnuk, Head
of Research and Consultancy, JLL,
commented: Poland’s office market
is one of the most dynamic and
quickly developing markets in Europe.
With 7.1 million sq m of modern office
stock, it is also the largest in the
entire Central and Eastern Europe
region. Crucially, Poland offers
a wide range of office locations for
potential tenants, from Warsaw and
the other major cities of Kraków,
Wrocław, Tri-City, Katowice, Poznań,
Łódź, Szczecin and Lublin, to smaller
office markets. No other country in
Central and Eastern Europe is able
to offer so many potential locations
to the business services sector which
seeks flexibility and efficiency of office
space and security of operations.
Currently, 1,180,000 sq m of office
space is under construction across
Poland. Companies which are looking
for office space should take into
no 6/2014 (November / December)
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Business Garden Poznań

Malta House

Powierzchnia nieruchomości – 80 000 m2

Powierzchnia nieruchomości – 14 700 m2

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-c ertification, ensure the comfort of everyday work and reduce the maintenance costs. Opening
of the first stage of the project, e ncompassing 42,000
sqm. of leasable space, is planned at the beginning
of 2015. Business Garden Poznan is being developed
by Vastint.

Beyond all doubts, location is one of the main advantages
of Malta House. The building is located next to the beautiful
Malta lake, and tenants will have easy access to the
main roads, and numerous bus lines. Malta House also
offers close proximity to many public utilities, shops,
restaurants, cafés, hotels and services. The office space
in the building was designed by Pentagram Architekci
in line with Skanska’s green building philosophy. Offices
can be easily divided into zones that are teamwork
oriented or suited for individual work, as well as into
distinct representative and leisure areas.

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 Vastint.

ul. Bułgarska, Poznań

www.businessgarden.pl
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Nie ulega wątpliwości, że jedną z głównych zalet budynku
Malta House jest jego lokalizacja. Budynek jest umiejscowiony
przy pięknym jeziorze Malta, w pobliżu głównych arterii miasta
– dzięki temu użytkownicy biurowca będą mieli łatwy dostęp
do komunikacji miejskiej. W bliskim sąsiedztwie Malta House
znajdują się także liczne sklepy, restauracje, kawiarnie, hotele
oraz miejsca użyteczności publicznej. Przestrzeń biurowa
w budynku została zaprojektowana przez firmę Pentagram
Architekci, zgodnie z zieloną filozofią Skanska. Istnieje
możliwość łatwego podzielenia biur na strefy dostosowane
do pracy indywidualnej i zespołowej, jak również części
reprezentacyjne oraz wypoczynkowe.

ul. Arcybiskupa A. Baraniaka, Poznań
www.skanska.pl/maltahouse
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JPBC Business Center

University Business Park

Powierzchnia nieruchomości – 6200 m2
ul. Jana Pawła II nr 17, Lublin
www.jpbc.pl

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

Silesia Business Park

Radom Office Park

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

Powierzchnia nieruchomości – 10 000 m2
ul. Malczewskiego 24e, Radom
www.radomofficepark.pl

Promuj swoją
nieruchomość!
SkyRes Warszawska

Skontaktuj się z działem reklamy:
reklama@outsourcingandmore.pl

ul. Warszawska 18, Rzeszów
Powierzchnia nieruchomości – 25 648 m2
www.developres.pl/inwestycje

no 6/2014 (November / December)
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Szukamy Gwiazd
Outsourcingu
Zgodnie z zapowiedziami, wystartowała druga edycja
Konkursu Outsourcing Stars.

Tytuły i statuetki gwiazd outsourcingu roku 2014 będą przyznawane aż w 12 kategoriach. W każdej kategorii są brane pod uwagę
wskaźniki wzrostu działalności operacyjnej zarówno w obszarze
zatrudnienia, jak i obsługiwanych kontraktów. Czasu jest niewiele,
gdyż zgłoszenia można składać tylko do dnia 03.12.2014. Ogłoszenie wyników i prezentacja Laureatów Konkursu nastąpi na Wielkiej Gali Outsourcing Stars 2014, która będzie miała miejsce w dniu
13 stycznia 2015 roku, w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.
Uroczysta Gala to wyjątkowe wydarzenie, w którym udział
weźmie ponad 200 osób, w tym – obok Laureatów i przedstawicieli branży – także przedstawiciele rządu, samorządów,
świata nauki, biznesu i mediów.

Laureaci Konkursu będą mogli w nieograniczony sposób posługiwać się tytułem Outsourcing Star 2014,
86
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potwierdzającym ich kompetencje i doświadczenie w zakresie świadczenia usług outsourcingowych. Laureaci, a także
pozostali uczestnicy Konkursu, którzy w rzetelny sposób
przedstawią informacje o swojej działalności, będą także
wpisani na listę dostawców usług rekomendowanych przez
OutsourcingPortal oraz Fundację Pro Progressio.
Outsourcing Stars to jedyne w Polsce niekomercyjne wydarzenie w obiektywny sposób prezentujące najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwa świadczące usługi outsourcingowe i instytucje ich bezpośredniego otoczenia biznesowego.
Organizatorzy Konkursu przewidują także wyróżnienia dla
polskich miast czynnie wspierających rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Konkurs i Gala, organizowane przez Fundację Pro Progressio,
zostały objęte Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W gronie sponsorów tego

Industry

www.outsourcingstars.pl

wydarzenia są już takie organizacje jak
CBRE oraz RIPOSTA, a wśród patronów medialnych – OutsourcingPortal,
Outsourcing&More, callcenternews.pl,
klinikacallcenter.pl, nowawarszawa.pl.

Aby wziąć udział w Konkursie
należy do dnia 3 grudnia 2014
wypełnić w poprawny sposób
formularz na stronie internetowej Outsourcing Stars, a następnie
– w pierwszych dniach stycznia
2015 – uzupełnić dane o wyniki
roku
2014.
Tylko
kompletne
zgłoszenia będą brane pod uwagę i tylko organizacje, które
w pełni i terminowo przekażą dane będą mogły ubiegać się
o statuetkę Outsourcing Star 2014.

Podczas Gali Outsourcing Stars Polska
Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zaprezentuje najnowszy
raport o rozwoju sektora Business
Support Services w Polsce, podsumowujący rozwój branży na przestrzeni
ostatniego dziesięciolecia.
Na
szczególną
uwagę
będzie
również niewątpliwie zasługiwało

podsumowanie branżowe roku 2014,
przygotowane na podstawie dorocznej
analizy przez Fundację Pro Progressio,
obejmujące większość dziedzin outsourcingu – BPO, kadry-płace, zarządzanie flotami, call i contact center,
outsourcing sił sprzedaży i inne usługi.
Zapraszamy do udziału w Konkursie
oraz Gali Outsourcing Stars 2014!

no 6/2014 (November / December)
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In Search
of Outsourcing Stars
As announced, the second edition of the Outsourcing
Stars Contest is now underway.

The 2014 Outsourcing Stars titles and statuettes
will be awarded in 12 categories. In each category, the
operating activity growth ratios in both employment
as well as the number of contracts that were serviced
will be taken into account. There is not much time, as
entries can only be submitted until December 3rd, 2014.
The announcement of the results and the presentation
of the Contest Winners will take place at the 2014
Great Outsourcing Stars Gala, which will take place
January 13, 2015 in the Primate’s Palace in Warsaw.
The official Gala will be an exceptional event, with
more than 200 participants, including, aside from the
winners and industry representatives, representatives
from the government, local governments, scientific
communities, businesses, and the media.

Contest winners will have unlimited permition to use of
the title of Outsourcing Star 2014, confirming
their qualifications and experience in regard to
providing outsourcing services. The Winners, as
well as the remaining Contest participants that will
provide reliable information about their businesses,
will also be entered onto the list of service providers
recommended by OutsourcingPortal and Pro Progressio
Foundation.

Outsourcing Stars is the only non-commercial event
in Poland that objectively presents the fastest growing
businesses that provide outsourcing services and
the institutions in their direct business environment.
The organisers of the Contest are also planning awards
for Polish cities that actively support the development of
the modern business services sector.
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The Contest and the Gala, which are organised
by the Pro Progressio Foundation, will take place
under the Honorary Patronage of the Minister
of Economy, Mr Janusz Piechociński, as well as the Polish
Information and Foreign Investment Agency.
The sponsors of this event also include such organisations as CBRE and RIPOSTA, while the media
sponsors include OutsourcingPortal, Outsourcing&More,
callcenternews.pl, klinikacallcenter.pl, and nowa
warszawa.pl.

In order to participate in the Contest, the Aplication
form available on the Outsourcing Stars website must
be correctly filled out and submitted by December
3rd, 2014, after which, in the first few days of January
2015, the data regarding the results for 2014 should
be supplemented. Only complete data will be taken
into account, and only those organisations, that fully
and timely submit their information will be able
to compete for an Outsourcing Star 2014 statuette.
During the Outsourcing Stars Gala, the Polish
Information and Foreign Investment Agency will
present the newest report regarding the development
of the Business Support Services sector in Poland,
summarising the development of the industry over
the last decade.

The industry summary for 2014, prepared on the basis
of an annual analysis by the Pro Progressio Foundation
and covering most of the areas of outsourcing such
as BPO, HR, payroll, fleet management, call and contact
centre, sales staff outsourcing, and other services will
also deserve special attention.
We invite you to participate in the Contest and
in the 2014 Outsourcing Stars Gala!

www.outsourcingstars.pl
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Startuje pierwsza w Polsce
kampania wizerunkowa
sektora usług dla biznesu
1 października ruszył projekt „Get Real” – pierwsza branżowa kampania wizerunkowa w Polsce oraz jedna z nielicznych
tego typu na świecie. To wspólna inicjatywa ABSL oraz czołowych pracodawców z sektora nowoczesnych usług dla
biznesu, zatrudniającego obecnie w Polsce 130 000 pracowników. Zamiast ze sobą rywalizować, pracodawcy chcą ukazać
kandydatom realne możliwości rozwoju kariery w centrach biznesowych ulokowanych nad Wisłą, stających się jednym
z kluczowych motorów rozwoju polskiej gospodarki.

Więcej informacji
More information
www.absl.pl

Pracodawcy podkreślają, że sukces sektora nowoczesnych usług biznesowych nie zawsze przekłada się na jego pozytywny i wyraźny wizerunek
w oczach opinii publicznej. To właśnie z tego względu powołana została inicjatywa „Get Real” – pierwsza branżowa kampania wizerunkowa realizowana
w Polsce oraz jedna z nielicznych tego typu inicjatyw
na świecie. Nawiązując do hasła kampanii, jej organizatorzy chcą ukazać realny obraz sektora usług
biznesowych i prawdziwe szanse rozwoju kariery,
jakie on daje.
– Centra ulokowane w Polsce odpowiadają m.in. za
zaawansowane projekty finansowe, kadrowe czy logistyczne dużych zagranicznych spółek. W 92% centrów
w ostatnich latach wzrósł stopień zaawansowania prowadzonych procesów. Dzięki „Get Real” chcemy pokazać, jak wielkie możliwości rozwoju kariery stwarzają
nowoczesne usługi i operacje biznesowe – mówi Piotr
Dziwok, Wiceprezes ABSL.
Razem po sukces
Unikalność „Get Real” wynika z faktu, że nie stanowi
inicjatywy wyłącznie jednej organizacji czy pracodawcy, ale czołowych podmiotów sektora nowoczesnych usług biznesowych. W ogólnopolski projekt,
koordynowany przez ABSL, zaangażowały się znane
marki: Accenture, Capgemini, HP, Infosys, Luxoft
i Shell. Oprócz nich, w skali regionalnej, „Get Real”
wspierają Ericpol, Euroclear, Fujitsu, IBM, Lundbeck, Nordea oraz UBS – należący do czołowych pracodawców z sektora.
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– Dzięki sukcesywnym działaniom realizowanym od pięciu
lat przez ABSL, stanowimy jeden z najbardziej zintegrowanych i świadomych swoich potrzeb sektorów w Polsce.
To właśnie dlatego ruszamy z pierwszym w Polsce projektem promocji sektora, który będzie stanowił wsparcie nie
tylko dla jednego pracodawcy czy uczestników „Get Real”,
ale dla wizerunku całej branży. Naszym wspólnym priorytetem jest budowa powszechnej świadomości, dotyczącej
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możliwości rozwoju zawodowego w nowoczesnych
usługach biznesowych przez zdolnych Polaków
na różnych etapach kariery – przekonuje Piotr
Dziwok.

językiem, czym jest ten sektor, w jakich specjalizacjach można się w nim rozwijać, a także jak
dołączyć do grona jego pracowników.

To właśnie dlatego projekt został zaplanowany
z myślą o trzech grupach docelowych: studentach i absolwentach, specjalistach z 3-5 latami
doświadczenia zawodowego oraz ekspertach
z wieloletnią ekspertyzą biznesową. Dla każdej
z nich powstały dedykowane materiały, podkreślające zalety pracy w sektorze nowoczesnych
usług biznesowych odpowiadające aspiracjom
jej członków. Opowiadają one przystępnym

Kampania „Get Real”, docelowo zakładająca
działania ogólnopolskie oraz w 7 ośrodkach
regionalnych, została podzielona na dwa etapy.
Pierwsza faza, obejmuje m.in. uruchomienie
strony Getreal.pl, promocję na portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych.
1 października ruszyła także pilotażowa regionalna kampania outdoorowa w Krakowie.

Pierwsza taka kampania

The first image campaign of the business
service sector in Poland launched
The project “Get Real”, the first industry image campaign in Poland, one of the few such campaigns in the world, started on
October 1st. It is a joint initiative of ABSL and leading sector employers. The companies participating do not wish to compete
with one another, but to show candidates real opportunities of boosting their career in business centers located in Poland,
which are becoming a key driving force of the Polish economy.
The employers stress that the success of the business service sector
does not always translate into its positive and coherent image in the
eyes of the public. This was the reason for starting the “Get Real”
initiative, the first industry image campaign in Poland and one of the
few such initiatives in the world. Following the slogan of the campaign,
the organizers present a real image of the business service sector and
the true professional opportunities it generates.
– Centers located in Poland are responsible, among others, for advanced
financial, HR and logistics projects of large international companies.
Last year, 92% of centers have increased the complexity of handled
processes. Through “Get Real” we create an opportunity to show that
business services and business operations provide immense possibilities
for boosting your career – says Piotr Dziwok, Vice President ABSL.
Successful together

What is unique about “Get Real” is the fact that this is not an initiative
of only one organization or employer, but a joint project of leading
representatives of the business service sector. The campaign,
coordinated by ABSL, involves on a national level a number of wellknown brands, such as: Accenture, Capgemini, HP, Infosys, Luxoft
and Shell. Additionally, on the regional level, campaign partners are
Ericpol, Euroclear, Fujitsu, IBM, Lundbeck, Nordea and UBS, some
of the key employers in the sector.

– The actions undertaken by ABSL for the last five years make us
one of the most integrated and self-aware sectors in Poland. This is why
we are launching the first sector promotion project, which will support
not merely one employer, or even the participants of “Get Real”, but the
image of the whole industry. Our joint priority is creating a common
awareness of career opportunities in business services, available for
talented Polish candidates at various stages of their professional life
– says Piotr Dziwok.

Consequently, the project is addressed to three target groups: students
and graduates, specialists with 3-5 years of experience, as well
as experts with long-term business expertise. Each of the groups
is provided with dedicated materials emphasizing the advantages
of working in the business service sector relevant to the aspirations
of this group. In an accessible way they explain what the sector is,
what development opportunities it offers, and what the recruitment
process looks like.
The first campaign of its kind

Aiming for the presence on the national level as well as in 7 regional
cities, the campaign “Get Real” was divided into two stages. The first
stage comprises, i.a., launching the Getreal.pl website, as well as
promotion on online portals and in social media. The pilot regional
outdoor campaign in Cracow was launched on October 1st.
no 6/2014 (November / December)
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CIMA wprowadza Certificate
in Shared Services – globalny
certyfikat dedykowany pracownikom
sektora usług dla biznesu

Instytut
Rachunkowości
Zarządczej
Chartered Institute
of Management
Accountants
(CIMA)

Pierwszy na świecie certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie
usług wspólnych, akredytowany przez światową organizację certyfikującą
do 100 godzin, a egzamin można zdawać
profesjonalistów.
na żądanie w pięciu tysiącach centrów
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku, Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), największa na
świecie organizacja zrzeszająca specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, zaprezentowała 8 października nowy
certyfikat z zakresu usług wspólnych.
Kurs, prowadzący do zdobycia tego certyfikatu, rozwija umiejętności potrzebne
specjalistom pracującym w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Dzięki nowemu certyfikatowi pracodawcy
mogą przyciągać, rozwijać i utrzymywać
w firmie najzdolniejszych pracowników.
Uczestnicy szkolenia zyskują wiedzę dotyczącą najlepszych praktyk, w tym informacje dotyczące zasad, narzędzi i technik
stosowanych w centrach usług wspólnych
oraz skutecznego nimi zarządzania i kontroli. Certyfikat Shared Services porządkuje również wiedzę w kluczowych dziedzinach związanych z działaniem centrów
usług wspólnych (finanse, IT, zasoby ludzkie, zamówienia i łańcuch dostaw).
Certyfikat a rynek polski

W całej Europie Środkowo-Wschodniej
Polska jest liderem pod względem liczby
inwestycji oraz zatrudnienia w sektorze
usług outsourcingowych. Certyfikat może
zatem okazać się szczególnie przydatny
w dalszym rozwoju branży w naszym kraju.
– Jeszcze do niedawna w Polsce realizowane
były przede wszystkim proste procesy finansowe, lecz obecnie, w związku ze zdobytym
doświadczeniem, przyciągamy także te coraz
bardziej zaawansowane – komentuje Jakub
Bejnarowicz, Country Manager CIMA,
Polska. – Jako lokalny patriota chciałbym,
aby jak najwięcej zaawansowanych procesów
przechodziło do Polski, a sektor rósł w siłę – to
jest dobre dla polskiej gospodarki, a także dla
rozwoju kompetencji pracowników – dodaje.
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procesów. W tym celu niezbędne będzie
podnoszenie kwalifikacji pracowników
tego sektora. Kurs CIMA przewidziany jest
dla osób znajdujących się zarówno na początkowym (specjaliści) i bardziej zaawansowanym etapie rozwoju zawodowego
(managerowie). – Należy jednak wyraźnie
oddzielić grupę docelową samej kwalifikacji
CIMA od pracowników, do których adresowany jest certyfikat Shared Services. W nowym kursie może wziąć udział właściwie
każdy pracownik z branży – jego poziom
można przyrównać do poziomu Certificate in Business Accounting, który wchodzi
w skład dyplomu CIMA. Pełna kwalifikacja
i uzyskanie statusu członka CIMA wiąże się
już jednak z dużo większym wysiłkiem i koniecznością udokumentowania doświadczenia zawodowego z zakresu rachunkowości
zarządczej – wyjaśnia Bejnarowicz.

komputerowych Pearson VUE na świecie,
w tym w 39 zlokalizowanych w całej
Polsce.

Podczas opracowywania programu kursu
Instytut CIMA współpracował z takimi firmami jak: Genpact, NHS (Narodowa Służba
Zdrowia Wielkiej Brytanii), PepsiCo,
Ford, Network Rail czy Shell. – Decyzja
o podjęciu prac nad stworzeniem nowego
certyfikatu zapadła ponad dwa lata temu
w odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców oczekiwania, co do kwalifikacji
pracowników sektora usług wspólnych
– tłumaczy Jakub Bejnarowicz – Poza
praktykami biznesu konsultowaliśmy się
także z profesorami uczelni wyższych,
którzy zajmują się procesami outsourcingowymi. Współtworzyli oni program
i pomogli wypracować właściwy proces
nauczania oraz sprawdzania kompetencji
– dodaje.

Zapotrzebowanie na powstały niedawno
certyfikat skomentował także pracownik
PepsiCo, światowego lidera w produkcji artykułów spożywczych i napojów:
– W ostatnich latach zauważamy rozwój
w zakresie ścieżek kariery oraz kształcenia umiejętności wymaganych w usługach
wspólnych, ponieważ nasze firmy wymagają od nas coraz więcej, a struktury zarządcze wraz z technologiami ciągle ewoluują.
Ten certyfikat będzie cennym narzędziem
dla osób planujących przyspieszenie kariery w obrębie centrów usług wspólnych
i w finansach, gdyż daje on możliwość wykształcenia adekwatnych i praktycznych
umiejętności ocenianych w spójny sposób
na całym świecie i akredytowanych przez
wiodącą organizację dla profesjonalistów
– tłumaczył Gary Critchley, Finance &
Shared Services Leader.

Odpowiedź na potrzeby pracodawców

Szkolenie obejmuje naukę poprzez poznawanie tekstów specjalistycznych oraz
moduły e-learningowe. Takie rozwiązanie
daje pracownikom i pracodawcom maksymalną elastyczność, a przy tym jest dostępne przez 365 dni w roku. Pełny kurs trwa

Jedną z firm, która uczestniczyła w tworzeniu nowego certyfikatu jest koncern
petrochemiczny Royal Dutch Shell, zatrudniający około 93 tys. pracowników.
Zakończenie prac nad certyfikatem Shared Services skomentował George Connell, VP Strategy – Finance Operations:
– Jestem niezmiernie zadowolony z tego, że
CIMA wprowadziła certyfikat przeznaczony
specjalnie dla sektora nowoczesnych usług
biznesowych – stanowi to potwierdzenie
rosnącego znaczenia tego sektora.
Certyfikat będzie szczególnie przydatny
naszym pracownikom, a przy tym pomoże
nam przyciągnąć do firmy kolejne pokolenie
specjalistów. Pomoże także pracownikom
w praktycznym stosowaniu wiedzy i doświadczenia dzięki dobrze uporządkowanej
treści kursu.

Pracodawcy mogą rejestrować swoich pracowników na kursy już od połowy listopada 2014 r. Pierwsze egzaminy odbędą się
w styczniu 2015 r.

Industry

CIMA launches global
Certificate in Shared Services
The first qualification in shared services accredited by a global professional body.
In response to growing market demand,
the Chartered Institute of Management
Accountants (CIMA) – the world’s largest
professional body of management
accountants – has recently launched
a new qualification for shared services
employers.

The qualification develops the skills and
broader knowledge of shared services
centre professionals, to help employers
attract, develop and retain talent.
Candidates undertaking the training
will gain knowledge of shared service
best practices, including principles, tools
and techniques, along with effective
governance and controls. The certificate
also provides grounding in the key shared
services functions of Finance, IT, HR and
Procurement.
Certificate and the Polish market

Across the entire Central and Eastern
Europe, Poland is the leader in terms
of investments and the number of
personnel employed in the outsourcing
services sector. On the national level
Certificate in Shared Services may prove
to be a significant stimulus to further
development of the industry. – Until
recently, Poland has been a place of
handling simple financial processes. Right
now, thanks to the experience we gained,
we are attracting more and more advanced
types of these processes – comments
Jakub Bejnarowicz, CIMA’s Country
Manager for Poland. – I’m a Polish patriot
and I would like to see the growth
of the shared services sector driven by
the greatest possible influx of advanced
processes to Poland. This is good for the
country’s economy and instrumental
for enhancing skills of Polish employees
– adds Mr Bejnarowicz.

Development of the sector necessitates
changes which, when implemented, will

enable Polish organisations to handle
even most advanced business processes.
To achieve this people employed in the
outsourcing industry will need to develop
their professional competencies. The
course is designed for both entry-level
shared services personnel (specialists)
and higher-level employees (managers).
– However, we need to draw a distinct
line between the target group of the CIMA
qualification itself and those for whom
Shared Services Certificate has been
designed. The new course is available for
virtually all people working in the sector. Its
level is comparable with that of Certificate
in Business Accounting, a part of the CIMA
qualification. The full qualification and
CIMA membership requires a significantly
more substantial effort and a record of
professional experience in management
accounting – explains Jakub Bejnarowicz.
Addressing employers’ needs

In developing the certificate’s content
CIMA was working in close partnership
with such organisations as Genpact, NHS,
PepsiCo, Ford, Network Rail or Shell.
– A decision to develop the new certificate
was taken more than two years ago
in response to employers’ expectations
regarding the skills of shared services sector
employees – explains Mr Bejnarowicz.
He adds: Apart from business practitioners,
we have been consulting members
of the academia professionally dealing
with outsourcing processes. They have
contributed to the development of the
programme and helped us to design
the proper teaching and assessment
procedures.
The certificate will be studied through
an approach consisting of a study text
and e-learning modules, which gives
maximum flexibility to the employee and
employer, and is available online 365 days
of the year.. The full course takes up to

100 hours. Students may take an exam on
demand in any of five thousand Pearson
VUE computerised test centres located
around the world, including 39 facilities
in Poland.

Royal Dutch Shell, a petrochemical
concern employing a workforce of more
than 93,000 is one of the companies
that took part in the development of the
new certificate. George Connell, VP
Strategy – Finance Operations, Royal
Dutch Shell, commented on the launch
of Shared Services Certificate. – I am
delighted that CIMA has introduced this
certificate specifically for shared services
recognising the growing importance
of the shared services sector. This will be
particularly useful and relevant to our
employees and will help attract the next
generation of employees to our team.
The certificate will allow colleagues to apply
their practical learnings and experience
to a well structured study framework.
The growing need for the recently created
certificate was also noted by an executive
of PepsiCo, a global leader in food and
beverages manufacturing. – Career paths
and the skills needed in a shared-service
organisation have developed in recent
years as our businesses demand more
from us and technologies and governance
structures continue to evolve. This
certificate will be valuable for individuals
planning to accelerate their career within
shared services centres and more broadly
in finance by offering an opportunity
to build relevant and practical skills that
are assessed consistently across the world and
accredited by a leading global professional
body – explained Gary Critchley, PepsiCo’s
Finance & Shared Services Leader.
Employers will be able to enroll their
personnel for courses starting from
mid-November 2014. Students will take
first exams in January 2015.
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Niemieckie
podejście
do outsourcingu
– Wiktor Doktór rozmawia ze Stephanem Fricke,
Prezesem Niemieckiego Stowarzyszenia Outsourcingu
Wiktor Doktór: 1 października w Berlinie Deutscher
Outsourcing Verband zorganizowała pierwszą edycję ITO
BPO Forum. Jaki był główny cel tej imprezy?

Stephan Fricke: Niemiecki rynek usług ITO i BPO ma
pewną specyfikę i zagraniczni dostawcy ITO i BPO czasami mają trudności z opracowaniem właściwej strategii
wejścia na ich rynki lub rozwoju rynku. Dlatego, naszą
intencją było stworzenie możliwości, aby obie strony:
przedstawiciele branży niemieckiej i przedstawiciele zagranicznych dostawców ITO/BPO oraz sieci branżowych
mogli się spotkać, przedstawić swoje doświadczenia, działania i plany związane z rynkiem niemieckim i porozmawiać o nich. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się stworzyć
atmosferę, która nie tylko stymuluje decydentów do realizacji ich strategii, ale również tworzy nowe szanse biznesowe dla uczestniczących przedstawicieli i organizatorów.

Oczywiście, nie mieliśmy całkowitej pewności, w jakim stopniu
uda nam się osiągnąć ten cel, ale na szczęście z opinii zwrotnych, jakie otrzymaliśmy, wynika, że była to doskonała okazja
do rozwinięcia i realizacji interesów obu stron: uczestników
niemieckich i przedstawicieli rynków zagranicznych. Innym
celem związanym z tą imprezą było pokazanie przykładów
docelowych rozwiązań, poprzez prezentację studiów przypadków konkretnych projektów, analiz rynku i rozwiązań, które są
dowodem dojrzałości i potencjału średniej wielkości dostawców,
np. z różnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, ale również
z rynków wschodzących.
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WD: Wśród delegatów byli przedstawiciele wielu krajów
i różnych dostawców usług. Kto był obecny na Forum?

SF: Zaprosiliśmy przedstawicieli z ponad 20 krajów
i w imprezie uczestniczyli przedstawiciele takich państw,
jak: Albania, Armenia, Białoruś, Bułgaria, Niemcy, Indie,
Kosowo, Macedonia, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja,
Szwecja, Szwajcaria, Tunezja, Ukraina i Wietnam. Uczestnicy pochodzili z organizacji nabywców, niemieckich
i zagranicznych organizacji dostawców i firm konsultacyjnych, kancelarii prawnych, stowarzyszeń branżowych,
mediów, klastrów branżowych i organizacji rządowych.
W imprezie uczestniczyli przedstawiciele, zarówno małych
jak i średnich firm, łącznie z CapGemini, Accenture,
Cognizant i Robert Bosch. Uważam, że był to doskonały
mix uczestników, reprezentujących różnorodne szanse
współpracy organizacji niemieckich z dostawcami zagranicznymi, co dało również uczestniczącym przedstawicielom dostawców zagranicznych możliwość porównania
swoich modeli biznesowych, warunków i szans.
WD: Jednym z celów Forum było przedstawienie charakterystyki rynku niemieckiego. Co powinni dostawcy usług
z bliskich i dalekich krajów wziąć pod uwagę rozpoczynając
oferowanie swoich usług firmom niemieckim?

SF: Niemieckie firmy średniej wielkości nadal preferują krajowych dostawców usług ITO/BPO. Główną przyczyną jest
wrażliwość na ryzyko, a także brak odpowiednich, trwałych
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możliwości pozyskiwania tych usług bezpośrednio poza granicami Niemiec. Z mojej perspektywy, nasz rynek (zwłaszcza segment średnich firm we wszystkich branżach) potrzebuje większego zaangażowania dostawców zagranicznych. Obecność
w mediach, katalogach, na imprezach i dostępność materiałów
i aktywności edukacyjnych (takich jak materiały informacyjne,
szkolenia przez Internet, kursy, badania rynku, itp.) musi się
zwiększyć w celu budowania świadomości atrakcyjnych warunków i częściowo również doskonałych szans.
Konieczna jest współpraca z doradcami i konsultantami i, oczywiście, niemieckimi dostawcami w tym samym lub podobnym
segmencie, w celu zdobycia pozycji i ekspozycji na naszym
rynku. Sugerujemy opracowanie specjalnie przygotowanego
wejścia na rynek i strategii rozwoju dla rynku niemieckiego,
która będzie dostosowana do konkretnego modelu biznesowego i segmentu dostawcy (np. w Niemczech warunki rynkowe
różnią się pomiędzy ITO i BPO). Kluczowymi elementami powinny być aspekty lokalizacyjne, w tym język, przedstawiciele
lokalni, marketing i kanały sprzedaży, które odniosły sukces
w Niemczech, a także dobrze zdefiniowana grupa docelowa.
WD: Przygotowałeś ostatnio Outsourcing Destination Guide
Poland. Co można znaleźć w tym raporcie i jak można go
pobrać?

SF: Outsourcing Destination Guide Poland jest częścią naszej serii wprowadzającej docelowe miejsca dla usług ITO
i BPO przy pomocy niezależnych publikacji, które obejmują opisy lokalnej branży usług informatycznych i usług
procesów biznesowych, zawierają dane rynkowe, neutralne studia przypadków projektów i krótkie profile
lokalnych dostawców, mediów i stowarzyszeń oraz

klastrów branżowych. Raport ten został przygotowany
w ścisłej współpracy pomiędzy naszymi organizacjami.
Fundacja Pro Progressio, na potrzeby tej inicjatywy, odegrała kluczową rolę w nawiązaniu kontaktów z najważniejszymi dostawcami, mediami, stowarzyszeniami i władzami
lokalnymi w Polsce. Z tego względu, Raport daje doskonały przegląd branży ITO i BPO w Polsce, warunków i szans
oraz jej uczestników rynkowych. Raport ma głównie na celu
spełnianie potrzeb informacyjnych dla rynku niemieckiego,
ale jest rozpowszechniany i promowany w skali globalnej.
WD: I na koniec – kiedy ma się odbyć kolejne Forum?

SF: Aktualnie kończymy imprezę roku 2014, co obejmuje również pewne przygotowania do przyszłorocznego
ITO&BPO GERMANY FORUM, które odbędzie się w kwietniu
w Berlinie. Będziemy musieli przygotować, na bazie imprezy
tegorocznej, rozszerzoną koncepcję i program, który oprócz
prezentacji kluczowych graczy rynkowych i doradców, będzie obejmować sesje równoległe przedstawicieli rynków ITO
i BPO oraz więcej spotkań. Ponadto, uwzględnimy aspekty wejścia na rynek i rozwoju rynku dla dostawców zagranicznych,
a także planujemy sesje o charakterze warsztatowym dla
przedstawicieli organizacji nabywców. Zainteresowane organizacje mogą śledzić nasze ogłoszenia na stronie internetowej
Outsourcing Journal (www.outsourcing-journal.org), na naszej
stronie (www.outsourcing-verband.org) lub w naszych grupach w mediach społecznościowych na forum LinkedIn i Xing,
a także na naszych Twitter(@OutsourcingJour). W przypadku wszelkich dodatkowych pytań, ja i moi koledzy będziemy
dostępni pod adresem office@outsourcing-verband.org.
WD: Dziękuję za rozmowę.
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German approach
to outsourcing
– Wiktor Doktór talks to Stephan Fricke,
German Outsourcing Association CEO
Wiktor Doktór: On October 1st in Berlin Deutscher
Outsourcing Verband has organized the first edition of
ITO BPO Forum. What was the main goal of this event?

Stephan Fricke: The German market for ITO and
BPO services shows some singularities and foreign
ITO and BPO vendors find it sometimes difficult
to develop the right strategy for their market
entry/or growth. Therefore we had the intention to
create an opportunity where both: representatives of the
German industry and representatives of foreign ITO/BPO
vendors and industry networks can meet, present and talk
about their experiences, activities and plans connected
to the German market. We were hoping to create an
atmosphere that not only stimulates the decision makers
to enforce their strategies, but also to create new business
opportunities for the participating representatives and
organisations.
Of course, we were not entirely sure to which degree
we will meet this goal, but fortunately the feedbacks
were expressing that it was an excellent occasion to
grow and enforce interests on both sides: the German
and the foreign market attendees. An other goal
we had with this event was to show-case destinations,
by presenting project case studies, market insights and
solutions that proof the maturity and capabilities of
mid-market vendors e.g. from different CEE countries,
but also of emerging destinations.
WD: Among the delegates there were representatives
of many countries and various service providers.
Who was present on the Forum?

SF: We have had invited representatives from more than
20 countries and after all we have had representatives
from: Albania, Armenia, Belarus, Bulgaria, Germany,
96
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India, Kosovo, Macedonia, the Netherlands, Poland,
Romania, Slovakia, Sweden, Switzerland, Tunisia, Ukraine
and Vietnam attending the Forum. Attendees came
form buyer organisations, German and foreign vendors
and consultancies, law offices, industry associations,
media, industry clusters, industry associations and
government organisations. Both – representatives of small
and mid market as well as of large organisations, incl.
CapGemini, Accenture, Cognizant and Robert Bosch were
present at the event. I believe, this was an excellent mix
of participants, demonstrating the versatile opportunities
for German organisations to co-operate with foreign
vendors as well giving the attending representatives
of foreign vendors an opportunity to benchmark their
own business models, conditions and opportunities.
WD: One of the goals of the Forum was to present
the characteristics of German market. What should
the nearshore and offshore service providers take
into consideration when starting service offering to
German companies?

SF: German mid market businesses still tend to
prefer domestic ITO/BPO service providers. Main
reasons for that are the risk sensitivity as well as the
lack of suitable, established opportunities to source
directly outside of Germany. From my perspective our
market (especially the mid market segment through
all industries) needs more engagement from foreign
vendors. Presence in media, directories, on events and
educational material (such as info materials, webinars,
trainings, market researches etc.) needs to increase
in order to build awareness for the attractive conditions
and partly excellent opportunities. Co-operations with
advisors and consultancies and of course German
vendors in the same or similar segment are necessary
in oder to gain ground and exposure in our market.

Industry

We suggest to develop a dedicated market entry and
growth strategy for Germany that is tailored to the
particular business model and segment of the vendor
(e.g. market conditions differ between ITO and BPO
in Germany). Key elements should be localisation aspects,
incl. language, local representation, marketing and
sales channels that have a proven success in Germany
and a well defined target group.
WD: You have recently prepared the Outsourcing
Destination Guide Poland. What can be found in this
report and how can it be downloaded?

SF: The Destination Guide Poland is part of our
series introducing ITO & BPO destination with
an independent publication, that includes descriptions of the local IT and business process services
industries, market data, neutral project case studies
and short profiles of local vendors, media and
industry associations and clusters. The destination
Guide Poland was produced in close cooperation
between our organisations. Pro Progressio played
a key role in engaging with key vendors, media,
associations and local municipalities in Poland
for this initiative. Therefore, the guide provides an
excellent look into the Polish ITO and BPO industry,
the conditions and opportunities and its market

attendees. The guide is intended to serve the
information need of primarily the German market but
is distributed and promoted globally.

WD: And for the end – when the next Forum is going
to take place?

SF: We are currently finishing the 2014 event, which
also includes already some preparations for next year’s
ITO&BPO GERMANY FORUM, that will take place in
April in Berlin. We will have compare to this year’s event
an extended concept and agenda which will include
besides presentations from key market players and
advisors, parallel sessions for the ITO and BPO market
and more meeting opportunities. Further we will cover
market entry and growth aspects for foreign vendors
as well as we will plan on workshop-like sessions for
representatives form buyer organizations. Interested
organisations can follow our announcements at the
Outsourcing Journal (www.outsourcing-journal.org)
on our website (www.outsourcing-verband.org)
or our social media groups on LinkedIn and Xing
as well as our posts via Twitter(@OutsourcingJour). For
any additional questions me and our colleagues will be
available at office@outsourcing-verband.org.
WD: Thank you very much.
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Nowe uprawnienia
konsumentów w handlu
elektronicznym i tradycyjnym

Grzegorz Synal
radca prawny w
"Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni" sp.p.
Kancelaria Prawna
"Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni"
sp.p. specjalizuje się
w kompleksowej
obsłudze prawnej
przedsiębiorców
związanych z
outsourcingiem.

Kancelaria sporządza
także dokumentacje
podatkowe cen
transferowych.
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W tym numerze postanowiliśmy przedstawić nową
regulację dotyczącą uprawnień konsumentów w handlu elektronicznych i tradycyjnym. Poniższy artykuł
skierowany jest nie tylko do przedsiębiorców dokonujących na co dzień transakcji z konsumentami, ale
właściwie do każdego. Każdy bowiem z nas po godzinach pracy jest po prosu konsumentem. Dobrze
zatem znać swoje uprawnienia.
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., Nr 827)

W dniu 30 maja 2014 r. polski parlament przyjął zupełnie nową ustawę o prawach konsumenta – zwaną dalej
w skrócie „UPK”. Ustawa ta stanowi implementację do
prawa krajowego, postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25
października 2011 r. w sprawie praw konsumentów,
zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę
1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
uchylającą dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE
z 2011 r., Nr 304/64). Ustawa ta jest szczególnie ważna,
a to z uwagi na fakt, że znacząco zmienia dotychczasowe
uregulowania prawne zarówno w zakresie transakcji
tradycyjnych, jak i elektronicznych zawieranych z udziałem konsumentów. Co niezwykle ważne, nowa ustawa
o prawach konsumenta, uchyla dotychczas obowiązujące
przepisy:
–	ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1225 t.j.),
–	ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Ustawa ta wprowadza również szereg zmian w kodeksie
cywilnym, w zakresie odnoszącym się do umów sprzedaży zawieranych z konsumentami, w szczególności
zmianie uległa księga trzecia kodeksu, tytuł jedenasty
– sprzedaż. Zmiany te przez część komentatorów uważane są za rewolucyjne, bowiem znacząco wzmacniają
pozycję konsumentów w zawieranych transakcjach.

nr 6/2014 (listopad/ grudzień)

Poniżej przedstawiono, najważniejsze zmiany wprowadzone komentowaną ustawą.
1. Zakres zastosowania

Nową ustawę stosuje się do:
•	każdej umowy zawartej między przedsiębiorcą
a konsumentem, na warunkach i w zakresie określonym w jej przepisach,
•	umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody,
gazu, energii elektrycznej lub dostarczanie centralnego ogrzewania, w tym również przez dostawców publicznych, w zakresie, w jakim towary te dostarczane
są na podstawie umowy.
Ustawy nie stosuje się do umów dotyczących:
• usług socjalnych,
• opieki zdrowotnej,
• hazardu,
• usług finansowych,
•	ustanawiania, nabywania i przenoszenia własności
lub praw do nieruchomości,
•	budowy nowych budynków, istotnej przebudowy
istniejących budynków oraz najmu pomieszczeń do
celów mieszkalnych,
•	zorganizowanych podróży i timesharingu,
•	dostarczania środków spożywczych, napojów
i innych towarów,
•	pasażerskich usług przewozowych (wyjątek art. 8
ust. 2 oraz art. 19 i 22 tej ustawy),
•	zawieranych przy wykorzystywaniu automatów
sprzedających,
•	zawieranych z operatorami telekomunikacyjnymi
przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych,
•	zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli
konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.
2. Obowiązki informacyjne

Ustawa wprowadza katalog 23 informacji, jakie przedsiębiorca musi przekazać konsumentowi w handlu
e-commerce. Zgodnie z ustawą, każdy przedsiębiorca,
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w transakcjach e-commerce zobowiązany
jest w sposób jasny i zrozumiały, przekazać
konsumentom informację o:
• głównych cechach towarów,
•	danych identyfikujących przedsiębiorcę,
•	pełnym adresie, numerze telefonu, faksu,
adresie e-mail, w tym pełny adres prowadzenia działalności,
•	łącznej cenie towarów/usług z podatkami, opłatami za transport, dostarczenie
lub usługi pocztowe lub jakiekolwiek
inne koszty,
•	kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość,
•	warunkach płatności, dostarczenia towaru, wykonania umowy, terminie, w jakim
przedsiębiorca zobowiązuje się do
dostarczenia towarów,
•	obowiązku poniesienia przez konsumenta kosztów zwrotu towarów w przypadku odstąpienia od umowy,
•	braku możliwości odstąpienia od umowy
zawartej z przedsiębiorcą w sytuacjach
określonych w ustawie o prawach konsumenta.
3. Najważniejsze zmiany

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez
ustawę to:
• nowa definicja konsumenta. Zgodnie
z nowym, art. 221 § 1 k.c. za konsumenta uważa się osobę fizyczną
dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową, a zgodnie z § 2 tego artykułu
przepisy o ochronie konsumentów
stosuje się również do osoby fizycznej,
która dokonując czynności związanej
z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu
niezwiązanym z tą działalnością i cel
ten przeważa.
•	prawo konsumenta do odstąpienia od
umowy w terminie 14 dni bez konieczności podawania jakichkolwiek powodów, i ponoszenia jakichkolwiek opłat
za wyjątkiem określonych w art. 12-14
UPK. Jeżeli przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po
upływie 12 miesięcy od dnia poinformowania konsumenta o tym uprawnieniu,

•	konsument ponosi tylko bezpośrednie
koszty zwrotu towarów, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie
poinformował konsumenta, że musi on
ponieść te koszty,
• konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania
z niej w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
chyba że przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o prawie
odstąpienia od umowy,
•	dostawa musi zostać dokonana na rzecz
konsumenta bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni,
•	dotychczasowe pojęcie „niezgodności
towaru z umową” zostanie zastąpione
pojęciem „wady”,
•	wydłużeniu ulegają terminy obowiązywania rękojmi. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada
fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat, a gdy chodzi
o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy
kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest
używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu,

•	wydłużeniu ulega termin obowiązywania domniemania w zakresie wad tkwiących w sprzedanej rzeczy z sześciu miesięcy do jednego roku.
Szczególnie ważne jest, że zmiany te w najszerszym zakresie dotyczą usług i transakcji
zawieranych przez przedsiębiorców z konsumentami w zakresie handlu e-commerce,
co determinuje konieczność: weryfikacji
i zmiany stosowanych przez Państwa
regulaminów sklepów internetowych,
systemów sprzedaży, czy chociażby opracowania nowych, a wymaganych ustawą
informacji przekazywanych konsumentom w toku zawierania transakcji. Proszę
pamiętać, że nie wprowadzenie tych zmian
do dnia wejście w życie ustawy tj. dnia 25
grudnia 2014 r., może nieść za sobą szereg
negatywnych dla Państwa konsekwencji,
począwszy od niekorzystnych rozliczeń z konsumentami, skończywszy na obowiązku ponoszenia kar nakładanych przez Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w postępowania
o zaniechanie praktyk naruszających dobre
praktyki handlowe i interesy konsumentów.
W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź
konieczności opracowania nowych dokumentów, a także wątpliwości związanych
z przekazanymi powyżej informacjami
zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią pod adresem info@chudzik.pl.
no 6/2014 (November / December)
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In this issue we have decided to discuss the new legal
regulations pertaining to the rights of consumers
in electronic and regular commerce. This article is aimed
not only at business people making deals with consumers
on a daily basis, but practically at everyone. It is thus a good
idea to learn about one’s rights regarding this subject.
The Act of 30th May 2014 on consumer rights
(the Bill of Laws of 2014, No. 827)

On 30th May 2014, the Polish parliament adopted
a completely new act with regard to consumers’ rights
– hereinafter reffered as referred to as “CRA”. The act in
question constitutes a supplementation of domestic law,
the regulations set forth in the directive of the European
Parliament and Council of 25th October 2011 on
consumer rights, amending directive No. 93/13/EWG
of the Council and directive No. 1999/44/WE
of the Council and Parliament, and retiring directive
No. 85/577/EWG of the Council as well as directive
No. 97/7/WE of the European Parliament and Council
(the EU’s Bill of Laws of 2011, No. 304/64). The act
is particularly important due to the fact that it changes
significantly the current legal regulations as they
pertain both to regular commerce as well as electronic
commerce involving consumers. One of the most
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important is the fact, that the CRA repeals previously
existing acts of:
–	2nd March 2000 on the protection of certain consumer
rights and the liability for damages caused by hazardous
products (the Bill of Laws of 2012, item 1225),
–	27th July 2002 on the special terms of consumer sales
as well as on the amendment of the Civil Code (Bill of
Laws No. 141, item 1176, with subsequent amendments).
The act also introduces a number of modifications to
the Civil Code, most importantly as it pertains to sales
agreements concluded with consumers; in particular,
changes have been introduced to book three, title
eleven – sales. These amendments by some comentators
are refferred to as revolutionary as they significantly
strenghten the position of consumers in concluded
transacion.
Below, we discuss the most important changes introduced
by means of the aforementioned act.
1. Scope

The act is applicable:
•	with regard to any agreement concluded between
an entrepreneur and a consumer, under the terms and
in the scope set forth in its provisions,
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•	also with regard to agreements whose subject is the delivery of water, gas, electricity
or the delivery of central heating, including
also deliveries made by public providers in
the scope in which they are delivered under
the relevant agreement.

The act is not applicable to:
• social services,
• health care,
• gambling,
• financial services,
•	establishing, acquiring or transferring
deeds or titles to real-estate,
•	the construction of new buildings, significant reconstruction of existing buildings
as well as renting of residential space,
•	organised travel and timesharing,
•	delivery of grocery products, beverages
and other goods,
•	passenger
transportation
services
(exception: art. 8 section 2 and art. 19 and
22 of the act),
•	purchases made from vending machines,
•	transactions with telephony operators
employing public phones,
•	transactions made outside of the
entrepreneur’s office’s premises, if the
consumer is required pay an amount
not in excess of fifty PLN.
2. Notification obligations

The act introduces a catalogue of 23 pieces
of information which the entrepreneur must
provide the consumer with when engaging in
e-commerce. In accordance with the act, each
entrepreneur, when making an e-commerce
transaction, must notify the consumer in a clear
and understandable manner of the following:
• the main features of the goods,
•	information identifying the entrepreneur,
•	the full street address, phone number,
fax, e-mail address, including also the
address which the business activity is being
operated out of,
•	the total price of the goods/services along
with all taxes, transportation charges,
delivery of posting charges as well as any
other expenses,
•	the costs of using means of long-distance
communication,

•	the terms of payment, of delivery of the goods,
the timeframe in which the entrepreneur
promises to deliver the goods,
•	the obligation of assuming the costs of
returning the goods by the consumer in the
event of withdrawing from the agreement,
•	the lack of possibility to withdraw from an
agreement concluded with an entrepreneur
in situations specified in the act of consumer
rights.
3. The most important changes

The most important changes introduced
by means of the act are:
•	a new definition of the consumer.
In accordance with the new art. 221 § 1 of the
Civil Code, the consumer is any individual
entering into a legal transaction with an
entrepreneur that is not related to the
latter’s economic or business activity, and
in accordance with § 2, the regulations on
consumer protection are also applicable
to individuals who, in entering into
a legal transaction related to the economic
or business activity, act also for purposes
that are not related to said activity, and
those purposes are predominant.
•	introduction of the consumer’s right to
withdraw from a transaction within
14 days, with no need to provide any
reasons for doing so whatsoever, without the
obligation to assume any charges whatsoever
with the exception of those specified in art.
12-14 of the CRA. If the entrepreneur has
failed to inform the consumer of the latter’s
right to withdraw from a transaction, this
right expires after a period of 12 months
of the day when the consumer has finally
been notified of same,
•	the consumer only assumes the direct costs
of returning goods, unless the entrepreneur
takes it upon himself to assume said costs
or has failed to inform the consumer of the
latter’s obligation to assume same,
•	the consumer is held liable for diminishing
the value of goods as a result of using said
goods in a manner that is contrary to their
purpose, features and manner of functioning,
unless the entrepreneur has failed to inform
the consumer of the latter’s obligation to
withdraw from the transaction,

•	delivery of the goods to the consumer must
take place without unnecessary delays, no
later than within 30 days,
•	the currently used term of ”non-compliance
of the goods with the the agreement” is
being replaced by ”faults”,
•	the warranty’s validity period becomes
extended. The selling party is liable – per
the warranty – whenever a physical fault
has been discovered before the period
of two years, and with regard to pieces
of real-estate – the period of five years
of when same has been released to the
buying party. If the buying party is a consumer and the subject of the sale are
movable goods, the selling party’s liability
may be limited, however to a period no
lesser than one year of when the goods
have been released to the buying party,
•	the product non-faultiness assumption
period is being extended from six months to
one year.

It is of particular importance that the changes
which have been introduced most significantly
affect services and transactions concluded
between entrepreneurs and consumers in the
form of e-commerce, which makes it necessary
to: review and modify the internet shop
regulations and sales systems that may be
used by you, as well as to compile a new set of
information to be provided to the consumer
whenever a transaction is made, as required
by the relevant regulations of the act. Please
bear in mind that failing to introduce these
changes by the time when the act comes into
effect, that is by 25th December 2014, may
result in a number of negative consequences,
beginning with making transactions with
consumers which are unbeneficial, all the way to
facing fines levied by the Office for Competition
and Consumer Protection resulting from
investigation into non-compliance with good
commercial practicesand infringement on
consumers’ rights.
Should you have any further questions,
or if you need assistance in preparing the
relevant documents in accordance with
what is discussed above, or in case of doubts
connected with the information provided
in the article, please do not hesitate to contact
our Law Firm at info@chudzik.pl.
no 6/2014 (November / December)

101

Branża

Małe i średnie
przedsiębiorstwa
to siła polskiej
gospodarki
Wywiad z Kamilem Jakackim, Dyrektorem ds. Sprzedaży w Cartrack Polska, firmy, będącej najdynamiczniej rozwijającym się graczem na krajowym rynku usług profesjonalnego monitorowania pojazdów GPS.
Outsourcing&More: Koniec roku to dobry czas do podsumowań. Jaki był 2014 rok dla branży outsourcingowej?

Kamil Jakacki: To był kolejny okres wzrostów w branży, szczególnie w kwestii świadomości, czym tak naprawdę jest outsourcing. Jednocześnie klienci zaczęli dostrzegać, że przestał być
on zarezerwowany tylko dla dużych firm czy korporacji. Małe
i średnie przedsiębiorstwa zaczynają przekonywać się, że
przynosi on nie tylko zwiększenie efektywności procesów,
ale zarazem znaczące oszczędności.
O&M: W branży zajmującej się monitoringiem floty również?
Przyjęło się, że ten rodzaj usług zarezerwowany jest tylko dla
dużych graczy na rynku.
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KJ: Oczywiście, duże firmy są ważnym elementem biznesu,
jednak zgodnie ze strategią, którą realizujemy od kilku lat,
skupiamy się również na małych i średnich przedsiębiorstwach. Według nas każda organizacja, niezależnie od wielkości, ma swoje cele, które chce osiągnąć. Niezależnie od
zasobów, każdy pracuje, by osiągnąć sukces. Nie możemy
zapominać, że małe i średnie przedsiębiorstwa to siła polskiej gospodarki. Naszym celem jest to, żeby pomóc im robić
biznes dochodowy i rozszerzający się na rynki Europy Zachodniej. Chcemy dostarczyć klientom, niezależnie od ich
wielkości, wsparcie w zakresie dobrego zarządzania firmą
i optymalizacji realizowanych procesów. Trend, który wyznaczyliśmy sprawdził się i będziemy konsekwentnie go realizować
w kolejnych latach.
nr 6/2014 (listopad/ grudzień)

O&M: Ta „praca u podstaw” przynosi teraz wymierne rezultaty.
Przy jednoczesnej współpracy z firmami z sektora MŚP, skutecznie działaliście w obszarze obsługi i pozyskiwania klientów
kluczowych, czego potwierdzeniem było przedłużenie umowy
z Jeronimo Martins na obsługę ich floty.
KJ: Nasza współpraca z Jeronimo Martins stanowi jeden
z największych kontraktów w Polsce w zakresie dostarczania
usług monitoringu GPS. Każdego roku w naszym kraju podpisywane są zaledwie 1-2 umowy tego typu. Wynika to z faktu,
że niewiele firm dysponuje tak dużymi flotami, jak Jeronimo
Martins. To potwierdza, że profesjonalna obsługa posprzedażowa po wdrożeniu systemu sprawdza się i jest kluczowa
w zakresie doradztwa. Niezależnie od tego, jak duży jest klient.
O&M: Można więc powiedzieć, że zamontowanie systemu monitoringu GPS jest dopiero pierwszym krokiem.

KJ: Zgadza się. Przyjmuje się, że klienci wykorzystują jedynie
30% możliwości, które daje zarządzanie flotą. Co z pozostałymi 70%? By realnie wpływać na biznes, Cartrack wprowadził
darmowe doradztwo posprzedażowe. Poznając biznes od podstaw, bazując na wiedzy i doświadczeniu, możemy dostosować
usługę do potrzeb klienta. Jest to o tyle ważne, że informacje,
które dostarczamy, to dane wyjściowe do głębokich analiz biznesowych, wpływających na rozwój przedsiębiorstwa. Dlatego
kontynuacja współpracy z Jeronimo Martins, to duży sukces,
z którego bardzo się cieszymy, jednak każde przedłużenie kontraktu to dla nas potwierdzenie dobrze wykonywanej pracy.
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O&M: Bezpośrednia praca z klientem jest aż tak istotna?

KJ: Zdecydowanie. Współpraca z każdym z nich pozwala nam się
rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia. Na przykład, firmy
z sektora MŚP są dla nas realnym miernikiem nastrojów
na rynku. Są to przedsiębiorcy bardzo wymagający – poważnie
podchodzą do biznesu, mocno ewoluują i stale przechodzą
transformacje. Obecnie wdrażają rozwiązania, które pomagają
maksymalizować zyski poprzez realną działalność operacyjną,
rozwój produktu, konkurencyjność, optymalizację obszarów
sprzedażowych. Działają tak jak my, dlatego jesteśmy w tej kwestii potężnym wsparciem. Dajemy dobre dane do analiz biznesowych i pokazujemy, gdzie są zagrożenia, a gdzie mogą być nowe
kierunki do rozwoju.
O&M: Jak więc sprawić, żeby tak wymagający klienci, nie tylko
Ci kluczowi, zostali przy dostawcy usług outsourcingowych?
Co sprawia, że chcą dalej z nimi pracować?

KJ: Podstawą jest dobra komunikacja. Stawiamy na bezpośredni
kontakt z drugim człowiekiem. Powstało wiele koncepcji – platformy online, obsługa sms, wirtualni doradcy, chat online. Ale
czy to buduje relacje z klientem? Ja uważam, że nie tylko. Ważna jest wspólna kooperacja w trakcie trwania całego kontraktu.
Na efektywną współpracę składa się dobra obsługa serwisowa,
administracyjna, fakturowa, szybka relacja na potrzeby klienta,
rozwiązywanie jego problemów. To osobisty opiekun, przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi, odpowiada za cały proces profesjonalnej obsługi. To jego działanie jest podstawą od
której zależy powodzenie rozmów o przedłużeniu umowy.
O&M: Z Twoich słów wynika, że technologia nie jest tutaj
najważniejsza?

KJ: My w tej kwestii zmieniliśmy postrzeganie biznesu.
Do tej pory w kontaktach z klientem przeważało właśnie pojęcie
technologiczne. My oferujemy mu przede wszystkim usługę
w postaci precyzyjnych danych o parametrach pojazdu, zarówno
lokalizacyjnych, jak i technicznych. Wszystko oparte jest na
systemie raportowania, który dostarcza informacje do analiz
biznesowych. Nie skupiamy się na tym, czy aplikacja jest mniej lub
bardziej kolorowa. Swoje działania koncentrujemy na dostarczaniu
zaawansowanych narzędzi do optymalizacji zarządzania flotą.

O&M: Jednak zdobycze techniki dają duże możliwości. Jakie
dane możecie przygotować, żeby klient mógł zarządzać swoją
flotą w sposób najbardziej dopasowany?
KJ: Funkcjonalności jest już na dzień dzisiejszy bardzo dużo
– to może być np. czytanie parametrów eksploatacyjnych pojazdu, czy pomiar paliwa. Kluczowym pytaniem jest jednak to, kto
ich używa i do czego? Oczywiście, możemy raportować klientowi
praktycznie wszystkie dane pojazdu, jednak dzięki doradztwu
bezpośredniemu, możemy razem z nim wypracować procesy,
które przyniosą wymierne efekty. W tej chwili oferujemy 70 raportów tak, by klient mógł wdrażać rozwiązania usprawniające
jego firmę.
O&M: Co niespotykane, wiele z nich stosujecie również u siebie.

KJ: Wiele rozwiązań, które wdrażamy u swoich klientów,
to systemy, które najpierw sprawdziły się w naszej firmie.
My również pracujemy ze swoim produktem na co dzień
– raportujemy, analizujemy działanie swojej floty, kontrolujemy wydatki. Dzięki temu możemy sami zrozumieć potrzeby klienta, co przekłada się na jakość jego obsługi. Daje
nam to możliwość do reagowania na zmiany w chwili obecnej,
jak i w przyszłości.
O&M: Jak oceniasz perspektywy dla branży w nadchodzącym
roku?

KJ: Jak pokazuje raport The State of Car Policies in Europe and Key Fleet Challenges 2013-2014 Edition firmy GE
Capital, menadżerowie flot z całego świata, m.in. Europy,
optymistycznie patrzą na nadchodzące lata. Aż 80% z nich
spodziewa się, że ich flota powiększy się lub będzie miała
obecną wielkość w ciągu najbliższych 24 miesięcy. Potencjał
jest więc bardzo duży. Co więcej, znamienne dla tej branży
jest to, że wbrew pozorom wciąż są potencjalni klienci, którzy jeszcze nigdy nie zetknęli się z monitoringiem GPS.
Dlatego największym wyzwaniem będzie rozbudowa coraz
lepszego poziomu obsługi klienta, tak by sprostać ich oczekiwaniom. Budowa kapitału ludzkiego – to w mojej ocenie
będzie największym wyzwaniem dla branży.
O&M: Dziękujemy za rozmowę.

INFORMACJE O
Cartrack to międzynarodowy dostawca usług monitoringu GPS, jeden z globalnych liderów w zakresie usług zarządzania
flotą oraz monitoringu i zabezpieczeń samochodowych. Firma oferuje swoje usługi w 16 oddziałach na trzech kontynentach,
monitorujących łącznie około 500 tys. pojazdów. Cartrack powstał w 2001 r. jako część Onecell Holdings, jednego
z największych i najbardziej doświadczonych holdingów oferujących urządzenia oraz oprogramowanie GPS, a także monitoring
aut w skali globalnej. Firma zatrudnia globalnie ponad 1500 pracowników. Cartrack Polska rozpoczął działalność wiosną
2009 r. w Warszawie. Firma stanowi jedno z kluczowych przedstawicielstw Cartrack na kontynencie europejskim i zalicza się
do najważniejszych dostawców usług monitoringu GPS na rodzimym rynku.
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Small and medium-sized
enterprises are the strength
of the Polish economy
Interview with Kamil Jakacki, Sales Director at Cartrack Polska – one of the most dynamically
developing players on the Polish professional GPS fleet tracking market.

Outsourcing&More: The year’s end is a good time for summaries.
What was 2014 like for the outsourcing sector?

Kamil Jakacki: It has been another period of growth, especially
when it comes to awareness about what outsourcing really is.
At the same time, clients started to notice that outsourcing
is suitable not only for large organizations and corporation. Small
and medium-sized enterprises have come to realize that it enhances
efficiency as well as generates substantial savings.
O&M: Is that true also for the fleet tracking market? It is a common
opinion that this kind of services is aimed specifically at large
market players.

KJ: Obviously large companies are a big part of the business.
Nevertheless, according to a strategy we have been implementing
for the past few years, we focus on small and medium-sized
enterprises as well. In our opinion, every organization, regardless of
its size, has goals it wants to achieve. No matter what your resources
are, you strive for success. We cannot forget that small and mediumsized enterprises drive the development of the Polish economy.
Our goal is to help them run a profitable business that can expand
to Western European markets. We want to support our clients
in managing their organizations as well as process optimization,
no matter what the size of their companies is. The trend we had
set proved effective and we are going to continue implementing
it in the years to come.
O&M: This kind of work brings substantial results. While
cooperating with small and medium-sized enterprises, you have
also worked on key client acquisition and service. As a result, you
renewed your fleet management contract with Jeronimo Martins.
KJ: Our cooperation with Jeronimo Martins is one of the largest
contracts in Poland concerning GPS tracking systems. Only one or
two deals of this kind are signed each year in Poland. This is a result
of the fact that not many companies own fleets as large as the one
belonging to Jeronimo Martins. This only confirms that professional
post-sales service that follows system implementation is effective
and crucial. No matter how big the client is.
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O&M: Can we say that implementation of a GPS tracking system is
just the first step?

KJ: That is right. It is estimated that clients make use of only about 30%
of possibilities fleet management offers. What about the remaining
70%? To create a real impact on business, Cartrack introduced free
post-sales consulting services. Getting to know business from scratch,
relying on our knowledge and development, we can tailor our services
to clients’ needs. This is important because information we provide
serves as a starting point for in-depth business analyses influencing
an organization’s development. Jeronimo Martins contract renewal
is a tremendous success, which we are very pleased with. However,
each contract renewal is a confirmation that we do our work well.
O&M: Is direct cooperation with the client that important?

KJ: Definitely. Cooperation with each of them helps us to develop
and gain new experience. For example, small and mediumsized enterprises are a real indicator of market sentiments.
This group of entrepreneurs is very demanding – they think
about business very seriously, continue to evolve and constantly
undergo transformation. At the moment, they are implementing
solutions, which help maximize profit through operations, product
development, competitiveness as well as sales optimization.
They operate like we do, that is why we can be a great support
for them. We provide valuable data for business analyses and
indicate what the risk and development opportunities are.
O&M: So, how to make such demanding clients – not only the key
ones – loyal to an outsourcing services provider? What makes
them want to continue cooperation?

KJ: Good communication is crucial. We believe in direct interaction
with the client. There are many tools available – online platforms,
text messaging systems, virtual consultants, online chat. But do
they build client relationships? I believe there is more to it. What
is important is cooperation throughout the entire contract
duration. The ingredients of efficient cooperation are seamless
technical, administrative and invoicing service, quick response
to clients’ needs and solving their problems. It is personal
consultant, who uses advanced tools to ensure professional client
service. Their actions determine if contract renewal negotiations
will prove to be successful.
O&M: Should we understand from what you are saying that
technology is not the most important factor?

KJ: In this respect, we have changed our perception of business.
So far, a technological approach has been predominant
in relationships with clients. What we offer is first and foremost
a service in the form of precise data on vehicle parameters: both
their location as well as technical data. Everything is based on
a reporting system, which provides data used for business analyses.
We do not focus on whether an application is colorful or not but on
delivering advanced fleet management optimization tools.

O&M: On the other hand, technology offers great opportunities.
What kind of data can you prepare to allow the client to manage
their fleet in the optimal way?

KJ: Already today, we offer quite a wide spectrum of functions,
such as technical data or fuel level. However, the real question
is – who and how uses this data? Of course, we can deliver any type
of data concerning the vehicle, but it is through direct consulting
that we can define processes that will bring considerable results.
At the moment we offer 70 reports, which allow our clients to
streamline their operations.
O&M: What is unusual, you implement many of them in your own
company?

KJ: Many solutions that we implement for our clients had been
previously tested within our company. We work with our product
on daily basis – prepare reports, analyze our fleet operations and
control spending. As a result, we are able to understand clients’
needs, which translates into highest-quality customer service.
This gives us an opportunity to react to change – both now and
in the future.
O&M: What do you think are the prospects for this market in the
coming year?

KJ: According to The State of Car Policies in Europe and Key Fleet
Challenges 2013-2014 Edition, report compiled by GE Capital, fleet
managers around the world – also in Europe – are optimistic about
the coming years. As much as 80% of them expect their fleet to
expand or stay the same size in the coming two years. We can see
then that the potential is huge. Moreover, there are still potential
clients who have never before used GPS fleet tracking. That is why
enhancing customer service quality to meet client expectations will
be crucial. In my opinion, human resource development will be
the biggest challenge this market will have to tackle.
O&M: Thank you very much.
ABOUT

Cartrack is an international GPS monitoring services
provider, one of the global leaders in the market of fleet
management services, as well as motor vehicle monitoring
and protection. The company offers its services in 16
branch offices on three continents, monitoring more than
500,000 vehicles. Cartrack was established in 2001 as a part
of Onecell Holdings, one of the largest and most experienced
producers of GPS hardware and software, also offering global
monitoring of motor vehicles. The company employs 1,500
people worldwide. Cartrack Polska commenced operations
in the spring of 2009 in Warsaw. The company is one
of the key branches of Cartrack in Europe and remains
a leading provider of GPS monitoring services in the Polish
market.
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HPT – Zespoły wysokiej
efektywności – „must have“
innowacyjnych przedsiębiorstw
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High Performance Team to zespół wysokiej efektywności i ponadprzeciętnych wyników,
charakteryzujący się zdolnością funkcjonowania na najwyższym poziomie w sposób
skuteczny i efektywny. To zespół samoaktywizujący się oraz samodostrajający się.
Od wielu już lat mówi się bardzo dużo o budowaniu
zespołów, ujednoliconej pracy zespołowej, wzmocnieniu siły relacji między członkami zespołu, integracji i skutecznej komunikacji. Tylko... czy wciąż „mówi
się“ czy raczej „mówiło“. Chyba śmiało można już używać czasu przeszłego. Dlaczego? Bo „zwykły“ zespół
jest passé.
W obecnej rzeczywistości panują już inne reguły gry. To, co chwilę temu wydawało się spełniać
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oczekiwania, już ich nie spełnia. To, co budziło efekt
WOW! staje się standardem. Ta sama sytuacja dotyczy
pracy zespołowej. Do gry, w świecie konkurencyjności,
ciśnienia, presji czasu, nowej myśli technologicznej,
coraz bardziej innowacyjnych usług i produktów,
wchodzą High Performance Teams, czyli zespoły
wysokiej, a nawet ponadprzeciętnej efektywności!
Zespoły HPT wyróżniają się na tle „zwykłych” zespołów m.in. komplementarnymi umiejętnościami,
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wysokimi kompetencjami interpersonalnymi oraz wyjątkowymi
umiejętnościami reagowania i adaptacji do zmiany. Określa je
również wspólny cel oraz to, co najważniejsze, czyli ponadprzeciętne wyniki zespołowe oraz osadzenie w kulturze organizacji
uczącej się, transferującej wiedzę wynikającą ze wzajemnych
sukcesów, ale przede wszytkim porażek (uczenie się na błędach).
Członkowie takich zespołów okazują sobie wzajemnie troskę
o rozwój oraz indywidualny sukces. Zespoły wysokiej efektywności wiążą poszczególne działania z celem ogólnym, skupiając
uwagę na realizacji celów krótko i średniookresowych. Wykazują
również dużą dojrzałość w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
przejawiając mniej postaw obronnych i roszczeniowych.
Ważne w funkcjonowaniu zespołów wysokiej efektywności jest
nie tylko tworzenie większego pola działania, ale raczej myślenia i działania poza nim, wykraczania poza utarte schematy
i przyzwyczajenia. Można więc zaryzykować tezę, że nadeszła
nowa ponadprzeciętna jakość, nie tylko w pracy zespołowej, ale
również w kształcie oraz charakterze zespołu, który znacząco
różni się od klasycznego ujęcia.
Skuteczne funkcjonowanie nowoczesnych organizacji opiera się
na realizacji wielu, niezależnych PROJEKTÓW. To słowo klucz
zaczęło determinować nowe podejście do budowania zespołów i określania oczekiwań w stosunku do nich. Obecnie coraz
więcej organizacji decyduje się na wdrożenie projektowego
podejścia do zarządzania organizacją oraz budowania kultury projektowej. Naturalną konsekwencją takich decyzji jest
ustanowanie innej struktury funkcjonowania zespołów, rezygnując z tradycyjnych zespołów silosowych na rzecz zespołów
A jak to wygląda w rzeczywistości?

interdyscyplinarnych, budowanych w poprzek organizacji,
powoływanych na potrzeby danego projektu i obejmujących
osoby z różnych działów, komórek, departamentów, o unikatowych kompetencjach, specjalistycznej wiedzy, różnych umiejętnościach interpersonalnych oraz koncepcyjnych.

Struktura projektowa zespołów sprzyja kreowaniu pomysłów,
proaktywości oraz innowacyjności rozwiązań. Bazowanie
na pracy wielu zespołów projektowych, a w idealnej sytuacji
wysoce efektywnych zespołów projektowych, umożliwia organizacji stały rozwój, wprowadzanie innowacji oraz adaptację
do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Efekt synergii
i możliwość angażowania tych samych osób do realizacji różnych zadań wpływa na optymalizację składów zespołów, zarządzanie nimi i ewentualne ich reorganizowanie.

Co więcej, brak możliwości, a przede wszystkim czasu, na przechodzenie przez klasyczną ścieżkę budownia zespołu: forming,
storming, norming, performing a nawet adjourning (model
Tuckmana) ma oczywiście swoje plusy i minusy. W obliczu
nowych wymagań niewątpliwą zaletą jest to, że tak powołany
zespół w stopniu minimalnym doświadcza konfliktów personalnych, ścierania się i niepotrzebnych emocji, bo na tego typu
zachowania nie ma miejsca ani czasu.
Wykorzystując więc zdolności, doświadczenia oraz atuty indywidulanych członków zespołów wysokiej efektywności, a tym
samym rozumiejąc ich ograniczenia, można budować takie
zespoły, które w sposób najbardziej sprawny i efektywny będą
realizowały stawiane przed nimi cele.

W ramach licznie realizowanych projektów optymalizacji procesów, budowania kultury zarządzania poprzez projekty oraz wyposażania pracowników w nowe kompetencje, Art PM usprawnia również funkcjonowanie istniejących zespołów, przekształcając je
w zespoły wysokiej efektywności.
Jeden z obecnie realizownych projektów dotyczy budowania zespołów HPT w międzynarodowej firmie produkcyjnej z branży
FMCG i obejmuje szerokie grono menadżerów w Polce oraz zagranicą. Udział w programie ma na celu dostarczenie wiedzy oraz
rozwój umiejętności oraz postaw, które determinują sukces pracy zespołowej oraz prowadzą do osiągnięcia ponadprzeciętnych
wyników.
W trakcie realizacji projektu uczestnicy uświadamiają sobie wagę określania zasad oraz wartości w pracy indywidulanej i zespołowej, umiejętność wyznaczenia celów, właściwego przygotowania, zaangażowania i zaplanowania działań na poziomie jednostki
i całego zespołu. Zespoły, które zakończyły już udział w projekcie opracowały własne ramy zwiększenia efektywności działań, budując interdyscyplinarne zespoły, dzielące się wiedzą, doświadczeniem oraz najlepszymi praktykami. Wdrożenie takiego modelu
udrożniło współpracę między działami, pozwoliło zrozumieć źródło dotychczasowych problemów i zidentyfikować wąskie gardła, które do tej pory stawały często na drodze do bycia efektywnym zespołem. Opracowano również gotowe scenariusze reakcji.

Drugi przykład to przedsiębiorstwo produkcji chemicznej, w którym proces dochodzenia do działania jako HPT był dużym
wyzwaniem i wiązał się z ogromnym nakładem pracy i zaangażowania zarówno ze strony konsultantów Art PM, ale przede
wszystkim zarządu i top menadżerów. Na etapie diagnozy organizacji okazało się, że w ramach struktury organizacyjnej nie
funkcjonują nawet „zwykłe zespoły”, a tylko grupy osób, nie posiadające wspólnego systemu wartości, zasad i norm współpracy,
skupione na realizacji indywidualnych celów. Duże zaangażowanie, chęć zmiany i wymogi rynku stanowiły jednak wystarczającą
mobilizację do podjęcia wyzwania, którego efekty zaskoczyły nawet samych zainteresowanych.
no 6/2014 (November / December)

107

Branża

HPT – High Performance
Teams – must have
in innovative enterprises
A High Performance Team is a team of high efficiency and spectacular results which
is characterized by the ability to perform at the highest level in an effective and efficient
way. It is a self-activating and self-adjusting team.
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For many years a great deal has been said about team
building, standardized teamwork, strengthening the
relation between team members, integration and
effective communication.

However... shall we say “has been said“ or rather
“used to be said”. Probably the past form should
already be used. Why? Because “the usual“ team is
passé.

In the present reality other rules of game apply. What
seemed to meet the expectations a moment ago does
not fulfil them any longer. What used to produce the
WOW effect has now become a standard.
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The same situation concerns teamwork. In the world
of competitiveness, tension, time pressure, new
technological thought, more and more innovative
services and products, High Performance Teams enter
the competition, that is high or even outstanding
performance teams!

HPTs distinguish themselves from the background
of “usual” teams with complementary skills,
high interpersonal competences, exceptional
responsiveness skills and the ability to adapt to
change. The other thing that characterizes them is
a common goal and most importantly superb team
performance and establishment in the culture of
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a company that learns and shares knowledge resulting not only
from collective success but first of all from defeats (learning
from mistakes). Members of such teams display mutual care
for development and individual success. High performance
teams connect individual actions with the general goal, paying
attention to achieving short and medium-term goals. They
demonstrate exceptional maturity in difficult and conflict
situations, showing less defensive and claiming attitude.

appointed for the purpose of the given project and including
members from different departments, of unique competences,
specialist knowledge, different interpersonal and creative skills.

One can risk advancing a thesis that excellent quality has
arrived, not only to teamwork but also to the form and the
characteristics of the team itself which significantly differs
from the classical model.

What is more, lack of possibility and first of all lack of time to
follow the classical path of building the team: forming, storming,
norming, performing and even adjourning (the Tuckman model)
obviously has its advantages and disadvantages. In the face
of new requirements an indubitable advantage to this is that such
a team experiences personal conflicts, friction and unnecessary
emotions in the minimum-degree, because there is no time
for such behavior.

What is important in the performance of such teams is not only
the creation of greater scope of activity but thinking and acting
outside it, going beyond the common patterns and habits.

A project-structure of teams fosters idea creation, proactivity
and innovation of solutions. Relying on the work of many project
teams, and in the ideal situation on highly effective project teams,
enables the organization to constantly develop, implement
innovation and adapt to the changing business environment.
The synergy effect and the possibility to engage the same people
in execution of different tasks influences the optimization of team
composition management and possibly its reorganization.

Effective performance of modern organizations is based on
execution of many independent PROJECTS. This key word
has begun to determine a new approach to team building and
defining expectations towards them. Currently more and more
organizations decide to implement the project-approach to
organization management and to build project-culture. A natural
consequence of such decisions is establishing another structure
of teams meaning abandoning traditional silo groups in favor
of interdisciplinary teams which are built across organization,

Thus by using abilities, experiences and advantages
of individual team members of the high performance teams,
and consequently understanding their restrictions, it is possible
to build teams which will accomplish their goals in the most
efficient and effective way.

And what does it look like in reality?
As a part of great number of realized processes optimization projects, building management culture by carrying out projects and
providing workers with new competences, Art PM also streamlines functioning of existing teams, transforming them into high
performance teams.
One of the currently run projects concerns building HPT in an international FMCG production company and it involves a broad
circle of managers in Poland and abroad. Participation in the program aims at delivering knowledge and development of skills and
attitudes which determine teamwork success and lead to overperformance.
In the course of the project participants realize the importance of determining rules and values of individual and collective work,
the ability to set goals, the proper preparation, commitment and operations planning at individual and team level.

Teams that already finished participation in the project elaborated their own scope of increasing efficiency of actions, by building
interdisciplinary teams, sharing knowledge, experience and best practices. Deploying such a model refined cooperation between
departments, helped participants to understand the source of previous problems and to identify bottlenecks which had been
roadblocks on the way to become an effective team. Ready scripts of reaction have also been elaborated.
The second example is a chemical production enterprise where the process of striving for HPT was a huge challenge and
involved tremendous amount of work and commitments both from Art PM consultants, but first of all from the management
board and top managers. During the organization diagnosis stage it turned out that even “usual teams” did not exist within the
organizational structure but only groups of people who didn’t possess a common value-system, rules or standards of cooperation
and concentrated on achieving individual goals.
However, the strong commitment, desire to change and market requirements were sufficient mobilization to the face the challenge,
the effects of which were a great surprise even to the interested parties.
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Multilingual hubs,
czyli czego klienci mogą oczekiwać
od nowoczesnych contact centers?
Multilingual hubs, oferujące wielojęzyczną obsługę klientów, zazwyczaj globalnym
firmom, to jeden z elementów sukcesu rozwiniętych contact centers. Aby znaleźć się
w tym selektywnym gronie, firma musi zapewniać konkurencyjne warunki jako pracodawca
oraz być w stanie odpowiednio przeprowadzić proces rekrutacji pracowników do obsługi
wielojęzycznych projektów. W tym wypadku nie wystarczy już, że polscy absolwenci coraz
lepiej posługują się językami obcymi, ponieważ poszukiwania pracowników, podobnie jak
i klientów o międzynarodowym zasięgu działania, muszą wykraczać poza ramy kraju.
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Jak wskazuje najnowszy raport „Sektor nowoczesnych usług biznesowych
w Polsce 2014” przygotowany przez
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Polska stała się liderem
zatrudnienia w usługach biznesowych
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Udział naszego kraju w zatrudnieniu
w centrach BPO, ITO, SSC, R&D z kapitałem zagranicznym w całej Europie
Środkowo-Wschodniej wynosi aż 40%
(względem 60% w pozostałych krajach
regionu). Tym samym liczba pracowników w Polsce w omawianych centrach
wynosi 128 tys. osób. Z jednej strony
to imponująca liczba, z drugiej jednak
wskazuje na konieczność podnoszenia
konkurencyjności jako pracodawców,
tak, aby zapewnić międzynarodowym
klientom najwyższą jakość obsługi.
A tę można tylko zagwarantować
zapewniając kompetentnych pracowników pozyskanych w procesie odpowiednio przeprowadzonej rekrutacji,
a następnie dbając o niski poziom
rotacji i wysoki poziom obsługi klienta,
dzięki stosowaniu odpowiednich standardów pracy.
Rekrutacja pierwszym krokiem
do sukcesu

Specyfika wielojęzycznej obsługi klienta wymaga zatrudniania do pracy
osób z bardzo dobrą znajomością
języków obcych, zarówno narodowości polskiej, jak i osób będących obywatelami innych krajów,
zamieszkujących
lub
studiujących
w Polsce. Różnorodność klientów i ich
międzynarodowy zasięg działania sprawia, że do projektów poszukiwane są
osoby ze znajomością mniej popularnych w Polsce języków, takich jak: fiński, irlandzki, portugalski, norweski czy
flamandzki. Jak wskazuje przytoczony
powyżej raport ABSL, dostępność pracowników o wysokim stopniu umiejętności językowych to jeden z kluczowych
czynników przyciągających inwestorów
do Polski. Realizowanie projektów
w językach niszowych skłania branżę

contact centers do aktywnych poszukiwań pracowników także poza granicami
naszego
kraju.
Przykładowo,
Teleperformance
Polska
oferuje obcokrajowcom program relokacyjny, który wspiera i ułatwia podjęcie pracy w Polsce. Korzystna lokalizacja Polski w Europie i centralne
położenie Warszawy w kraju to istotne
elementy, dzięki którym relokacja dla
cudzoziemców staje się bardziej interesująca. W Teleperformance Polska
pracownicy mają możliwość rozwijania swoich umiejętności dzięki pracy
w zespołach wielokulturowych i wielojęzycznych przy jednoczesnym wsparciu indywidualnych programów motywacyjnych, czy poprzez uczestnictwo
w zajęciach nauki języka polskiego.
Firma Teleperformance Polska, która
obecnie zatrudnia obywateli z 16 krajów,
przywiązuje też dużą uwagę do zapewnienia pracownikom wysokiego standardu biur i komfortowego środowiska
pracy oraz do programów dedykowanych, obejmujących m.in. wsparcie przy
aklimatyzacji i załatwianiu formalności związanych z pracą w Polsce. Tym
samym jest w stanie zapewnić międzynarodowym firmom najlepszą obsługę
zaangażowanych i zmotywowanych pracowników, co odzwierciedlają statystyki
– firma zanotowała w ostatnich latach
spadek rotacji pracowników, co w branży
jest nieczęstym zjawiskiem.
Wielokanałowa komunikacja,
czyli być tam, gdzie są klienci

Wielojęzyczna obsługa klientów, to
przede wszystkim projekty inboundowe, które skupiają się głównie na
customer service, czy technical support.
Wyszkolone kadry profesjonalnie odpowiadają na zapytania klientów w imieniu
reprezentowanych firm, poprzez obsługę projektów wymagających zaangażowania wszystkich kanałów interakcji
z klientem, tzw. Multichannel Customer
Experience: od obsługi przez telefon,
email, chat, aż po media społecznościowe.

Best practicies
W zależności od projektu i potrzeb
klienta, w ciągu trzech miesięcy Teleperformance Polska jest w stanie pozyskać osoby posługujące się jednym
z 28 języków, w tym ze znajomością
tak niszowych, jak norweski, hebrajski
czy słoweński. Rok temu w polskim
oddziale powołany został 25-osobowy
zespół konsultantów, który odpowiada
za wsparcie biznesowych klientów OKI
w zakresie technicznych aspektów
funkcjonowania produktów tej marki.

Tym samym konsultanci Teleperformance, tylko dla tej jednej firmy,
obsługują klientów z 11 krajów Europy:
Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoch,
Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii i Polski. Jest to
przykład jednej z kilku międzynarodowych korporacji, m.in. z takich branż,
jak IT czy FMCG, dla których Teleperformance Polska zapewnia obsługę jako
multilingual hub. Wśród obsługiwanych
przez firmę rynków znajdują się jeszcze
Niemcy, Rosja, Austria, Czechy, Słowacja
i Ukraina.
Przyszłość

Można się spodziewać, że sprzyjający
inwestorom klimat w Polsce, spowoduje dalszy napływ centrów usług do
Polski. Konkurując o klientów będą
one musiały umiejętnie konkurować
też o pracowników. Bowiem to oni,
obok wysokich standardów obsługi klienta, odpowiednich procedur
wewnętrznych i procesów, są kluczowym czynnikiem sukcesu.
Dlatego też, równolegle z rozwojem
zakresu usług, choćby o coraz bardziej
zaawansowane możliwości obsługi za
pośrednictwem nowoczesnych kanałów
komunikacji, jak media społecznościowe,
dbałość i podnoszenie standardów
w zakresie rekrutacji, a następnie
warunków i środowiska pracy, będą
jednym z podstawowych elementów
konkurencyjności w tej branży.
no 6/2014 (November / December)
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Multilingual hubs
– what can customers
expect from cutting
edge contact centers?
Multilingual hubs, providing multi-language customer service, mostly to global
organizations, are one of the factors contributing to the success of modern contact
centers. The company that intends to join this exquisite group has to ensure competitive
employment conditions and be capable of carrying out recruitment processes of the
staff dedicated to handle multilingual projects. In such cases, it is not enough that Polish
graduates hold gradually rising language skills, since headhunting for workers as well
as prospective clients operating on the global range go beyond the national borders.
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According to the latest report “The sector
of modern business services in Poland
2014”, drawn up by the Association of
Business Service Leaders (ABSL), Poland
has become the employment leader in the
area of business services in Central and
Eastern Europe. The Poland’s employment
share in BPO, ITO, SSC, R&D centers with
foreign capital within the entire Central
and Eastern Europe reaches as high as 40%
(as compared to 60% of the remaining
states in the region). Therefore the number
of employees in Poland in the mentioned
centers equals 128,000. On one hand, this
could be considered impressive, however,
it indicates that competitiveness among
employers has to be increased, so to provide
international customers with top quality
services. The latter might be guaranteed
only when delivering qualified staff,
acquired in the relevant recruitment process
and then, focusing on low labor turnover
and high quality of customer service, owing
to application of suitable labor standards.
Recruitment – the first step to success

The characteristics of the multi-language
customer service are related to hiring
individuals with excellent command of
foreign languages, both Poles and citizens
of other countries, residing or studying
in Poland. The diversity of clients and
their worldwide operations cause that
particular projects need to be filled with
the staff familiar with languages that are
less popular in Poland, including Finish,
Irish, Portuguese, Norwegian or Flemish.
According to the ABSL report, availability of
the workers with highly developed language
skills is one of key factors attracting
investors to Poland. Implementation of
projects, based on niche languages, also
induces the contact centers industry to
search actively for the staff abroad. To give an

example, Teleperformance Polska offers
foreigners a relocation program that gives
support and provides job opportunities in
Poland. A favorable location of Poland in
Europe as well as Warsaw in the center of
Poland are recognized as essential elements,
thanks to which the relocation is becoming
more interesting to the expats.

In Teleperformance Polska, which
currently
employs
people
from
16 countries, the employees are
given a chance to develop their
skills due to involvement in multiculture
and
multilingual
teams,
being simultaneously provided with
motivation programs or Polish lessons.
In addition, Teleperformance Polska is
particularly focused on high standards
of office and comfortable work
environment, as well as dedicated
facilities, such as support at adjustments
and job-related formalities in Poland.
Thus, it is able to supply the global
businesses with top services, conducted
by
involved
and
well-motivated
employees, all of which have been
proved by the statistics – in the recent
years, the company reported the
fall in the labor turnover, that is an
uncommon sign within the industry.
To be where the customers are

Multilingual hubs cover, most of all,
inbound projects that are based mainly
on customer service, or technical support.
A
highly-trained
professional
staff
responds to the customers’ inquiries, on
behalf of the organizations they represent
through handling of the projects requiring
involvement of all interaction channels,
so
called
Multichannel
Customer
Experience: ranging from call services,
emails, chats to social media.

Best practices
Depending on the project and customer
needs, over three months, Teleperformance
Polska can gather up individuals using
one of 28 languages, including niche
ones, such as Norwegian, Hebrew or
Slovenian. A year ago, the Polish branch set
up a consulting team consisting of 25
persons that is in charge of assisting OKI
business customers, providing technical
support on operations of certain products
belonging to this brand. Teleperformance
consultants aid this company, carrying
out services to its clients from 11 countries
across Europe: Spain, Portugal, France, Italy,
the UK, Ireland, Sweden, Norway, Finland,
Denmark and Poland. This is an example
of one out of several global corporations
operating in such industries as IT or FMCG,
Teleperformance Polska renders services
to, acting as multilingual hub. The company
also serves other markets, like Germany,
Russia, Austria, Czech Republic, Slovakia
and Ukraine.
Future

It is likely to expect that investor-friendly
environment in Poland will result in further
inflow of shared services centers to this
country. While competing for customers, they
will also be forced to compete smoothly for the
employees. However, they are, except for high
customer care standards, appropriate internal
procedures and processes, a key success factor.
Therefore, extension of the service range
– including more advanced handling options
based on state-of-the-art communications
channels as social media – going in line
with focus and development of recruitment
standards and then work conditions and
environment, will constitute one of the
foundations of the competitiveness within this
industry.
no 6/2014 (November / December)
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Budynek zorientowany
na człowieka

Dominikański, Wrocław, Skanska Property Poland

Elastyczność powierzchni, dobra lokalizacja i niskie koszty eksploatacji to cechy kluczowe podczas rozmowy o budynku
biurowym idealnym dla branży outsourcingowej. W sytuacji, kiedy zazwyczaj 90% kosztów operacyjnych firm to
koszty związane z wynagrodzeniami i dodatkami dla pracowników, warto jednak również pomyśleć o najprostszym
przełożeniu na zysk: komforcie kadry. Jak wskazują badania, optymalne środowisko pracy w zielonym budynku może
zmniejszyć liczbę godzin nieobecności spowodowanej chorobami o blisko 40%, a stresem czy złym samopoczuciem
– o 50%. Komfortowe warunki mają również znaczący wpływ na efektywność zespołu.
Efektywni w zielonym

Więcej informacji
www.skanska.pl

Ostatni raport World Green Building Council „Health,
Wellbeing and Productivity” w całości poświęcony jest
wpływowi dobrego środowiska pracy na produktywność pracowników. Setki zebranych badań wskazują,
że wentylacja i jakość powietrza, dostęp do światła
dziennego, komfort termiczny, akustyka, aranżacja
przestrzeni czy nawet zieleń w biurze i kolor ścian,
wpływają na zdrowie i efektywność pracowników.
Wszystkie te aspekty znajdują się w centrum zainteresowania zielonego budownictwa.

– Koszty związane z zatrudnieniem przekraczają
w firmach koszt energii ponad 100 razy. Dlatego każde podniesienie produktywności pracy o 1% przynosi pracodawcy ogromne korzyści liczone nawet
w setkach tysięcy złotych rocznie – mówi Katarzyna
Zawodna, prezes Skanska Property Poland. – Dlatego warto zainwestować w nowoczesne biuro.
Dodatkowym atutem są korzyści wizerunkowe oraz
wzrost satysfakcji i zadowolenia pracowników.
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Jak wynika z badań, czyste powietrze oraz odpowiednia wentylacja może przyczynić się do podniesienia
produktywności nawet o 8-11%. Co więcej, nawet
o 3% wzrasta efektywność osób, które mają możliwość indywidualnego dostosowywania temperatury
w miejscu pracy do swoich potrzeb.

Stworzenie optymalnego klimatu wewnętrznego budynku, w którym pracują jednocześnie
setki, a nawet tysiące osób, jest możliwe dzięki
zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych, takich jak np. inteligentny system
BMS (Building Management System). Dopasowuje
on parametry naświetlenia, wentylacji i temperatury do wymagań użytkowników. Ważne jest, aby
w pomieszczeniach zapewnić odpowiednie prędkości przepływu czy ilość świeżego powietrza,
którego w certyfikowanych budynkach może być
o 30-40% więcej niż wskazują normy.
Nie mniej istotny jest dostęp do naturalnego światła
i widoków z okien. Jak wskazały badania przytoczone
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Dostęp do światła dziennego w biurach Credit Suisse Center of Excellence w budynku Green Day, Wrocław

w raporcie WGBC, pracownicy jednego
z kalifornijskich call center są w stanie wykonywać swoje obowiązki nawet o 12%
szybciej, jeżeli ich stanowiska mają dostęp do światła dziennego i widoków
zewnętrznych. Brak dostępu do okien
sprawia też, że programiści spędzają 15%
więcej czasu na wykonywaniu najważniejszych zadań i 15% dłużej rozmawiają
z kolegami przez telefon.
– Optymalna ilość światła dziennego na
powierzchni pracy to jedno z wymagań
międzynarodowej certyfikacji środowiskowej LEED. Odpowiednio projektując budynek biurowy – jego fasadę, powierzchnię
pięter czy rozmiar okien, możemy zapewnić
oświetlenie dzienne dla 75% powierzchni biura i wszystkich stanowisk pracy
– komentuje Katarzyna Zawodna.
Certyfikat na zdrowie

Badania pokazują bezpośredni związek pomiędzy pracą w certyfikowanym
budynku a stanem zdrowia. Naukowcy
School of Planning, Design, and Construction przy Uniwerytecie Stanowym
w Michigan przebadali dwie grupy osób
przeniesionych z tradycyjnych biurowców
do budynków certyfikowanych w systemie środowiskowym LEED. Po przeprowadzce do nowej siedziby deklarowali
oni, że poprawił się ich stan zdrowia: liczba godzin nieobecności w pracy spowodowanej alergiami lub astmą spadła o 56%,

a związanej ze stresem i złym samopoczuciem – o 50%.

Zanieczyszczenie wewnątrz źle wentylowanych budynków biurowych może być
nawet pięciokrotnie wyższe niż na otwartej przestrzeni, a w skrajnych przypadkach – dziesięciokrotnie. Obok dwutlenku
węgla, za dolegliwości związane z pracą
w nieodpowiednim środowisku odpowiada również wysokie stężenie lotnych
związków organicznych. Dlatego istotne
jest też użycie farb, klejów, lakierów czy
wykładzin wykonanych z odpowiednich
komponentów.
Najważniejsze idzie w parze

Przytoczone w raporcie WGBC badania
przeprowadzone w Holandii wskazują,
że pracownicy, którzy regularnie jeżdżą
do pracy rowerem odznaczają się mniejszą liczbą godzin nieobecności w pracy
niż ich zmotoryzowani koledzy. Jak się
okazuje, gdyby więcej osób zdecydowało się na eko-dojazd do pracy, Holendrzy
mogliby zaoszczędzić blisko 27 milionów
euro przeznaczanych rocznie na wydatki
związane z absencją. Jedna z fundamentalnych cech, jakie powinien posiadać
budynek – czyli dobra lokalizacja, może
więc iść w parze z dostępem na przykład
do ścieżek rowerowych. Tak samo jest
z elastyczną powierzchnią, która nie tylko
zapewnia możliwość ekspansji w ramach
jednej lokalizacji, ale może być dobrym

pretekstem do zapewnienia pracownikom
na przykład stref relaksu czy przestrzeni
do nieformalnych spotkań.

Badania przeprowadzone w jednym
z oddziałów wsparcia Bank of America
wskazały1, że zapewnienie nieformalnej
przestrzeni i możliwości tworzenia koleżeńskich więzi doprowadziło do redukcji
stresu oraz zadziwiającego spadku rotacji
kadr – z 40 do 12%. Przyniosło to firmie
15 milionów dolarów oszczędności rocznie w skali całego kraju. Wprowadzając
się do budynku, który zapewnia elastyczną powierzchnię warto więc pomyśleć
o zainwestowaniu w przestrzenie
kreatywne czy miejsca relaksu.
– Dobre urządzenie biura w zielonym
budynku przekłada się również na
korzyści wizerunkowe i rekrutacyjne. Badanie przeprowadzone przez Deloitte we
współpracy z Charlesem Lockwoodem,
ekspertem w dziedzinie zrównoważonego budownictwa komercyjnego, dowiodło, że aż 93% firm, które wdrożyły
w swoich siedzibach zielone rozwiązania zaobserwowało pozytywne skutki
w obszarze rekrutacji oraz zdolności
do pozyskiwania utalentowanych kadr.
Jednocześnie, 81% respondenów odnotowało obniżenie poziomu rotacji pracowników – podkreśla Katarzyna Zawodna.

1
Waber B., People Analytics: How Social Sensing Technology
Will Transform Business and What It Tells Us about the
Future of Work Financial Times Press, Chapter 3, 2013
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Building
with people in mind
Space flexibility, superb location, and low operating costs are the key features to focus on when discussing an office
building, which is perfect for the outsourcing market. While usually 90% of companies’ operating costs are related
to employee funds and pensions, it is worth focusing on the simplest aspect, that translates into benefits: staff comfort.
According to research, an optimal work environment in a green building can reduce employee sick leave by as much
as 40% and that's not all. It can reduce absentism due to stress by 50%, and of course comfortable working conditions
can greatly improve team efficiency.
Efficiency in green

More information
www.skanska.pl

The latest Health, Wellbeing and Productivity report by
the World Green Building Council (WGBC) is devoted
to the impact, that a good working environment
has on staff efficiency. Hundreds of analyses assert
that ventillation, air quality, daylight access, thermal
comfort, acoustics, space arrangement, plants, even
the color of the walls, can influence both employee
health and efficiency. All of these aspects are at the core
of green buildings.
– In companies, employment costs can exceed energy
costs by over 100 times. Therefore, every 1% increase
in worker efficiency translates even into hundreds of
thousands PLN in benefits for employers every year
– says Katarzyna Zawodna, President at Skanska
Property Poland. – It really is worth investing in
modern offices. Another advantage is the fact that it has
a positive impact on a company's standing and increases
employee satisfaction and well-being.
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According to research, clean air and proper ventilation
can result in an eight to eleven per cent increase
in employee efficiency. Furthermore, productivity
increases by three per cent when workers have
individual control over the temperature in their
workplace.
Creating optimal conditions in the building, where
hundreds or even thousands of employees are working
collectively, is possible thanks to modern technolgical
solutions. For example, BMS (Building Management
System) tailors light exposure parameters, ventillation
and temperature to the needs of the building’s users.
Also, it is important to provide a proper flow velocity
and level of fresh air, which in green office buildings,
can be 30-40% above the market norm.
Daylight access and external views are also of
paramount importance. According to the WGBC
report, employees in one California-based call
center employees are able to fulfill their duties 12%
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The pollution inside poorly ventillated
office buildings can be 5 times higher than
in open spaces and can even rise by as
much as 10 times in some circumstances.
Apart from carbon dioxide, volatile organic
compounds can also be responsible for
work-related ailments. Therefore, it is
important to use paint, glue, varnish and
floor-covering made from the appropriate
components.
The most important goes in two’s

Relaxation area, Skanska’s office in Warsaw

quicker because their workplaces have
excellent daylight access and external
views. Essentially, less windows results
in programmers spending 15% more time
managing crucial tasks, and 15% longer
on the telephone talking with colleagues.
– An optimal daylight level in the workplace
is one of the requirements of LEED
environmental certification. By designing
an office building, for example: its façade,
floor space and window size properly, we
can provide daylight to 75% of office space
and all of the workplaces – comments
Katarzyna Zawodna.

Research conducted in the Netherlands
and referred to in the WGBC report
assert, that employees, that commute
to work by bike take less sick leave than
colleagues who drive. If more people in
the Netherlands decided to “eco-commute
to work’’, the Dutch could save up to 27
million EUR that are currently spent on
sick leave-related costs per year. What is
the counclusion? A good location, which is
one of the most important features that
a building must really have, should also
have good access to cycle paths. Similarly,
flexible office space, which allows for
expansion in one direction, should also
be a pretext to provide employees with

relaxation zones and places for informal
meetings.

Research conducted by one of the units
of Bank of America show1, that providing
the workers with informal space,
and enabling the creation of friendly
relationships reduced stress and staff
turnover by 28%. This resulted in 15 million
dollars in benefits for the company on
a national level. Therefore, while relocating
to a building that provides flexible space
it is worth focusing on investing in creative
areas and relaxation zones.
– A properly arranged office in a green
building translates into numerous brand
and recruitment benefits. Research
conducted by Deloitte in cooperation with
Charles Lockwood, an expert in sustainable
commercial building, shows that 93% of
companies, that applied green solution
in their buildings, noted positive results
in terms of recruiting talented staff.
Furthermore, 81% of respondents noted
a drop in staff turnover – underlines
Katarzyna Zawodna.

1
Waber B., People Analytics: How Social Sensing Technology
Will Transform Business and What It Tells Us about the
Future of Work Financial Times Press, Chapter 3, 2013

Certificate for health

Research shows a direct connection
between working in a certified building
and health. Scientists from the School
of Planning, Design, and Construction of
Michigan State University anlayzed two
groups of people relocated from traditional
office buildings to those that had been
LEED certified. After the relocation, they
asserted that employees’ health improved,
with sick leave due to allergies and asthma
reduced by 56% while stress and malaiserelated sick leave dropped by 50%.

Kapelanka 42, Krakow, Skanska Property Poland
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Mellon Poland inwestuje
w szkolenie kadr
Jacek Szewczyk
Dyrektor HR
Mellon Poland Sp. z o.o.
HR Director
Mellon Poland Sp. z o.o.

Zapewniamy klientom najwyższą jakość obsługi. Zespół
Konsultantów w Mellon Poland
składa się z osób kreatywnych
i pewnych siebie, które potrafią
skutecznie poprowadzić rozmowę sprzedażową i doradzić
klientowi w taki sposób, aby
był w pełni usatysfakcjonowany
zakupionym produktem.
Czego szukamy u kandydatów?
Doświadczenie w sprzedaży
jest mile widziane, ale nie jest
kluczowe – ważniejsze jest, aby
pracownik szybko się uczył
i potrafił umiejętnie odpowiadać
na
potrzeby
rozmówcy.

Zatrudnienie u nas znajdą
zarówno studenci, czy absolwenci,
którzy dopiero rozpoczynają
swoją karierę zawodową, jak
i osoby doświadczone, które
chcą wykorzystywać w pracy
zdobytą
wcześniej
wiedzę
i umiejętności.
Nasi Konsultanci mają szeroki zasób słownictwa, świetną
dykcję, stosują język korzyści,
aktywnie słuchają. W codziennej pracy wykorzystują
umiejętności sprzedażowe i to „coś”,
co sprawia, że
rozmowa staje

się przyjemnością, zarówno dla
doradcy, jak i dla klienta. Pracownicy stale podnoszą swoje
kompetencje poprzez szkolenia
wewnętrzne – z komunikacji
interpersonalnej, technik sprzedaży, wiedzy o produktach. Pozwala to na stały rozwój i udoskonalanie metod pracy. Każdy
z Konsultantów jest inny, ma
inne pasje, pragnienia, możliwości, pomimo to nasz zespół jest
zgrany i każdy może liczyć na
pomoc współpracowników i przełożonych. ■

Mellon Poland
recruits and educates
We provide the highest level of service. Our
consultant team consists of the creative and
confident people who can successfully lead
a great sales conversation and effectively
advice so that the client is fully satisfied.
What kind of candidates are we looking
for? Sales experience is welcome, but
it is not essential – it is more important
that the candidate is a quick learner and
can successfully respond to the need
of the client.
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We hire students and graduates who
are just starting their career, as well
as experienced people who want to use
their knowledge and skills for the future
job opportunities. Our consultants have
great communication skills, enriched
vocabulary and excellent diction. They
use their sales skills thanks to which
the conversation is pleasurable for both,
the counselor and the client. Employees
constantly improve their skills through
internal training such as interpersonal

communication,
sales
techniques
or product knowledge, which all
contribute to continuing professional
development.

Each of the consultant is unique, has
different passions, needs and capabilities.
Despite this, our team is close-knit and
everyone within the team including
supervisors and managers, can always
count on each other. ■

Kariera

Audytor Wewnętrzny
Audytor wewnętrzny to jedno ze stanowisk, bez których trudno wyobrazić sobie dzisiaj działalność wielu firm i korporacji. Pełniąc niejednokrotnie rolę konsultanta biznesu, audytor
wewnętrzny identyfikuje obszary wymagające poprawy oraz
rekomenduje konkretne działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonych operacji lub zapewniające
dostosowanie procedur do zmieniającego się prawa. Dlatego
czasami audytorzy wewnętrzni pełnią także funkcję ekspertów
ds. compliance.

Zadania, jakie wykonuje się na stanowisku audytora wewnętrznego, polegają na uczestnictwie w planowaniu, realizowaniu
i dokumentowaniu projektów audytorskich, a także projektowaniu nowych systemów kontroli wewnętrznej. Zakres prac obejmuje zazwyczaj audyt finansowy, operacyjny, SOX oraz audyt
systemów i procesów IT. Audyt finansowy polega na kontroli
sprawozdań finansowych pod kątem zgodności z przepisami
krajowymi lub międzynarodowymi oraz wewnętrzną polityką.
Audyt operacyjny przede wszystkim analizuje istniejące wewnątrz firmy procesy i procedury. Właśnie dzięki niemu można
zaobserwować pola do nadużyć lub luki w bezpieczeństwie.
Podobnie audyt IT – weryfikuje funkcjonowanie procesów
i systemów teleinformatycznych. Dodatkowo, spółki notowane na amerykańskich giełdach, podlegają regulacjom zgodnie
z tzw. ustawą SOX (od nazwisk kongresmenów Sarbanes-Oxley)
i w ich przypadku prowadzony jest również audyt SOX.
W związku z dużym wolumenem operacji finansowo-księgowych prowadzonych przez dynamicznie rozwijające się
w ostatnich latach centra usług wspólnych, zespoły audytu wewnętrznego zatrudniają nawet po kilka lub kilkanaście osób.
Audytorzy, oprócz wyżej wymienionych czynności, odpowiedzialni są również za weryfikowanie i nadawanie osobom
do tego uprawnionym dostępów w systemie księgowym.

Naturalnym źródłem kadr dla działów audytu wewnętrznego (Internal Controls) są firmy audytorskie. Karierę w tym
dziale można również rozpocząć, będąc już w danej organizacji i posiadając odpowiednią wiedzę finansowo-operacyjną.
Samodzielny specjalista posiada min. 2-3 lata doświadczenia zawodowego idealnie w audycie i/lub finansach. Bardzo
ważne są kwalifikacje zawodowe, czyli: wykształcenie wyższe
w zakresie finansów, płynna znajomość języka angielskiego,
certyfikaty ACCA lub CIMA. Dla audytorów zatrudnionych
w firmach typu SSC/BPO atutem będzie znajomość dodatkowego języka europejskiego.

Ścieżka kariery obejmuje najczęściej stanowiska: Młodszy
Specjalista, Specjalista, Starszy Specjalista. Jeżeli osoba pełniąca funkcję Audytora Wewnętrznego wykazuje dużą wiedzę
merytoryczną, umiejętności zarządzania zespołem i zaangażowanie może zostać managerem audytu wewnętrznego. Wiele
osób planując swoją karierę rozpoczyna właśnie od audytu,
aby po pewnym czasie rozwijać się jako analityk, lub docelowo
kontroler finansowy.
Według Raportu Płacowego SSC/BPO 2014 przygotowanego przez Page Personnel – wynagrodzenie na stanowisku
samodzielnego Audytora Wewnętrznego wynosi średnio
7 tys. złotych brutto miesięcznie. Do tego dochodzi pakiet
socjalny obejmujący opiekę zdrowotną i podstawowe
ubezpieczenie na życie. Większość organizacji SSC/BPO
działających w Polsce oferuje także: karty typu Benefit, kupony
lunchowe, dofinansowanie do nauki języków obcych, studiów
podyplomowych, kursów specjalistycznych oraz zniżki
na produkty lub usługi firmowe.

Min

Max

Warszawa

6 000   

10 000   

Wrocław

5 500   

8 500   

Kraków
Łódź

Poznań

Premia roczna

5 500   

9 500   

4 200   
5 000   

8 400   

do 8%

9 000   

Wynagrodzenie miesięczne brutto na stanowisku Audytora Wewnętrznego według Raportu Płacowego SSC/BPO 2014 Page Personnel
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Career

Internal Auditor
The Internal Auditor is one of the positions which
today are essential to the activities of many businesses.
Often acting as a business consultant, the Internal
Auditor identifies areas in need of improvement, and
recommends specific actions aimed at increasing the
security of operations or ensuring that procedures
conform with changes in legislation. Thus, Internal
Auditors sometimes also act as compliance experts.
The duties performed by an Internal Auditor include
taking part in the planning, implementation and
documentation of auditing projects, and designing
new internal control systems. The scope of work
normally extends to financial and operational
audits, SOX audits, and IT systems and processes
audits. Financial audits involve reviewing financial
statements in terms of their compliance with
domestic or international law and internal policy.
Operational audits primarily analyse existing
processes and procedures within the company,
making it possible to observe areas of potential
abuse or security weaknesses. Similarly, IT audits
verify how information technology systems and
processing are functioning. In addition, companies
listed on American stock exchanges are subject to the
regulations of what is known as the SOX Act (from
the names of US Congressmen Sarbanes and Oxley),
and so a SOX audit of them is also carried out.

Given the large volume of financial and accounting
operations conducted by shared services centres,
which have been growing rapidly in recent years,
internal audit teams may consist of up to more than
a dozen persons. In addition to the above duties,

Internal Auditors are also responsible for verifying
and granting access to the accounting system
to authorised persons.

A ready source of staff for internal auditing departments
are auditing companies. With relevant knowledge
of finance and operations, a person already within
a given organisation may also begin a career in such
a department. An independent specialist should have
a minimum of 2 or 3 years’ experience, ideally in
auditing and/or finance. Of great importance are
professional qualifications – higher education in finance,
fluency in English, and an ACCA or CIMA certificate.
For auditors employed in SSC/BPO-type companies,
knowledge of another European language is an asset.

According to the SSC/BPO Salary Report for 2014
prepared by Page Personnel, remuneration for
an independent Internal Auditor averages around
7,000 PLN per month gross. To this is added a social
benefits package covering health care and basic
life insurance. Most SSC/BPO organisations active
in Poland also offer a Benefit-type card, lunch coupons,
and subsidy of foreign language studies, post-graduate
studies and specialist courses, as well as discounts
on company products or services.

Min

Max

6,000   

10,000   

Wroclaw

5,500   

8,500   

Lodz

Poznan

Annual bonus

Executive Manager,
Shared Services,
Page Personnel

A career path may comprise the following positions:
Junior Specialist, Specialist, Senior Specialist. If a person
acting as Internal Auditor is very knowledgeable,
dedicated, and skilled at managing a team, he or she
may become an internal audit manager. Many people
planning their career begin from auditing in order
to later become an analyst or financial controller.

Warsaw
Krakow

Wojciech Bartz

5,500   

9,500   

4,200   

5,000   

8,400   

Up to 8%

9,000   

Gross monthly remuneration for Internal Auditors, SSC/BPO Salary
Report 2014, Page Personnel
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Po godzinach

Bibliografia Outsourcingu
Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości.
Praktyczne zastosowanie w biznesie

Autor: Maciej Skudlik

Wydawnictwo: Onepress
Objętość: 376 s.
Rok: 2014
ISBN: 978-83-246-9434-1

Zrozumieć przyczyny, znaleźć rozwiązania

Niniejsza książka traktuje o międzynarodowych standardach
rachunkowości jako pewnej idei oraz kierunku, w którym
powinna zmierzać ta dziedzina. Traktuje również o Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych
Standardach Sprawozdawczości Finansowej jako źródłach
prawa (obowiązującego niektóre podmioty prowadzące działalność w Polsce). Adresowana jest do ludzi, którzy pracują w rachunkowości, oraz dla tych, którzy się tą dziedziną
po prostu interesują. Jest to jednak książka zupełnie inna,
niż się Czytelnik spodziewa.
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości wprowadzane zostały po to, by uprościć i ujednolicić działanie firmy
na wielu rynkach oraz ułatwić współpracę działów księgowości i controllingu w różnych krajach. W teorii wszystko
ma być prostsze, bardziej spójne, łatwo przeliczalne. W praktyce jednak okazuje się to często niemożliwe. Ludzie w różnych częściach świata myślą i żyją inaczej, inne rzeczy są dla
nich istotne, mają różną mentalność i odmienne podejścia
do pieniędzy i biznesu. Dlatego w tej książce obok twardych
danych, wzorów i tabel Czytelnik znajdzie sporo przykładów z życia wziętych oraz zagadnień z zakresu psychologii.
Wszystko po to, by móc najpierw zrozumieć ludzi, z którymi przychodzi nam pracować, potem zaś przyjąć wspólne
rozwiązania, czyli standardy rachunkowości, działające jako
ewidencja stanu faktycznego i wzorzec postępowania.
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Projektowanie hurtowni
danych.

Wspomaganie zarządzania relacjami z klientami

Autor: Chris Todman

Wydawnictwo: Helion
Objętość: 296 s.
Rok: 2011
ISBN: 978-83-246-3225-1

Umiejętnie zarządzaj informacjami!

Zastanawiasz się, jak zmaksymalizować zyski czerpane
z właściwego zarządzania relacjami z klientem? Jest to
pytanie, które spędza sen z oczu każdemu przedsiębiorcy.
Jedną z możliwości jest wykorzystanie odpowiednio zaprojektowanej hurtowni danych. Projekt takiej bazy danych,
uwzględniającej potrzeby klienta, wymaga nowych technik
i metodologii. Jakich?

Na to pytanie odpowiada Chris Todman – wiodący konsultant w dziedzinie hurtowni danych. W książce przedstawiono kompletną metodologię, pozwalającą na zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie hurtowni danych pod
kątem zarządzania relacjami z klientem. Najpierw przeczytasz o kilku zagadnieniach teoretycznych, związanych
z relacjami z klientem oraz hurtowniami danych. Potem
zapoznasz się z typowymi problemami, aby w rozdziale
piątym przejść do omówienia modelu koncepcyjnego.

Dowiesz się, jak obsługiwać okoliczności, identyfikować
zmiany w danych oraz modelować metodą kropki. Kolejne
omawiane zagadnienia to model logiczny i sposoby rozwiązywania problemów wydajnościowych. W rozdziale poświęconym implementacji fizycznej zobaczysz, jak kontrolować
poprawność danych, zarządzać kopiami zapasowymi oraz
aplikacjami CRM. Ponadto nauczysz się zarządzać projektem, przejrzysz możliwości dostępnego oprogramowania oraz zdobędziesz wiedzę o perspektywach rozwoju.
To wszystko znajdziesz w tej długo oczekiwanej książce,
poświęconej hurtowniom danych.

