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Na wstępie pragnę życzyć w
 szystkiego
najlepszego w Nowym Roku, przede
wszystkim sukcesów, korzystnych transakcji oraz rzetelnych partnerów biznesowych. Sobie, r edakcji O
 utsourcing&More,
a także OutsourcingPortal.pl życzę, aby
branża outsourcingowa w Polsce wciąż
się rozwijała, co sprawi, że ten i kolejne
lata będą coraz lepsze od poprzednich.
Zainteresowanie pierwszym numerem
pokazało, jak bardzo brakowało na rynku
pisma o tak zawężonej tematyce. Odbiorcami magazynu są zagraniczne
przedsiębiorstwa planujące inwestycje w Polsce, a także właściciele małych
i średnich firm działający w sektorze outsourcingowym, studenci planujący
karierę w branży jak również przedstawiciele samorządów różnych szczebli
oraz organów administracji państwowej, którzy coraz skuteczniej realizują
działania mające na celu przyciągnięcie i zachęcenie przedsiębiorców do
inwestycji w ich regionie.
Otrzymaliśmy od Czytelników wiele listów i e-maili dotyczących pierwszego
numeru. Jedne zawierały pochwały, inne uwagi, jeszcze inne sugestie dotyczące kolejnych wydań. Znaczną część z nich już uwzględniliśmy. Do innych
odniesiemy się w przyszłości. Ponieważ zależy nam, aby Outsourcing&More
dostarczał czytelnikom to, czego sami oczekują, wszelkie sugestie i uwagi
prosimy wysyłać na adres: redakcja@outsourcingandmore.pl
W drugim numerze omówiona została tematyka BPO, przedstawiająca
zarówno opis branży, raporty jak również stanowiska ekspertów. Na o
 twarcie
roku proponujemy artykuł „BPO w 2012 r.”, w którym przedstawiciele instytucji publicznych jak również sektora prywatnego odpowiadają na p
 ytania,
jaki ich zdaniem był dla branży BPO rok 2011, a jaki będzie 2012. Ponadto
gorąco zachęcam do przeczytania wywiadu z Jimem Costello, Prezesem
SouthWestern – osobą z dwudziestoletnim doświadczeniem w branży,
a więc dwukrotnie dłuższym niż outsourcing w Polsce.
W drugim numerze skupiliśmy się na województwie pomorskim. Staraliśmy
się także uwzględnić sugestie czytelników, aby poszczególne regiony przedstawiane były w formie raportów oraz zawierały więcej informacji kluczowych
dla inwestorów. Wierzymy, że obecna forma prezentacji treści spotka się
z Państwa uznaniem. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na artykuł
dotyczący Trójmiasta napisany przez ekspertów z PricewaterhouseCoopers
– wiodącą firmę doradczą w skali światowej. Cieszy nas fakt, że tej rangi
organizacja chce publikować na łamach magazynu Outsourcing&More.
Miło mi jest również poinformować, że Riposta – wydawca magazynu
Outsourcing&More oraz portalu OutsourcingPortal.pl – została Partnerem
Medialnym GigaCon organizowanych w 2012 r.
Na koniec chciałbym naszych Czytelników zaprosić na 
organizowany
przez Outsourcing&More i Okęcie Tenis Club pierwszy Turniej Branży
Outsourcingowej w kategoriach squash i tenis, który odbędzie się 2 czerwca
2012 r. w Warszawie.
Życzę ciekawej lektury.
W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Redaktor naczelny
Dymitr Doktór
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Aktualności
Łódź najlepszą lokalizacją dla BPO i IT
Na początku grudnia 2011 r. Prezydent Łodzi 
Hanna
Zda

nowska
przedstawiła
Strategię
Zintegrowanego
Rozwoju Łodzi 2020+. Branża BPO pozostaje prioryte
tową 
branżą dla miasta. Inicjowane są kolejne programy
zachęcające do lokowania i rozwoju inwestycji Business

Process Outsourcing czy Shared Services Center takie jak
„Łódź – center of opportunities” czy edukacyjne programy
bądź działania podnoszące kwalifikacje zawodowe studentów w ramach „Młodzi w Łodzi”. Władze miasta kładą
nacisk nie tylko na zaprezentowanie kompleksowej oferty
inwestycyjnej, ale również na bieżące monitorowanie procesu inwestycyjnego i proaktywne rozwiązywanie ewentualnych 
problemów. 
Zespół Obsługi Inwestorów działający
w Urzędzie Miasta Łodzi już od sześciu lat zapewnia merytoryczną opiekę p
 ojawiającym się w Łodzi inwestorom.
Kolejne firmy decydują się lokować swoje centra usług
w 
naszym mieście. W ubiegłym roku firma Tate & Lyle,
dostawca półproduktów spożywczych otworzyła centrum

usług wspólnych w zakresie księgowości, finansów oraz IT.
Dyrektor generalny Tate & Lyle Javed Ahmed powiedział, że
Łódź przekonała firmę do inwestycji znakomitą infrastrukturą,
zapewnieniem powierzchni biurowej o wysokim s tandardzie
i relatywnie n
 iskimi kosztami prowadzenia działalności. Kluczowym czynnikiem była dostępność wysoko wykwalifiko
wanych i doświadczonych pracowników z dobrą znajo
mością języków obcych.
Dzięki silnemu zapleczu akademickiemu i naukowemu oraz
dobrze wykształconym kadrom w czerwcu 2011 r. p
 owstało
Łódzkie Centrum Badań i Rozwoju Banku Citi Handlowy,
jednostka, której zadaniem jest tworzenie 
nowoczesnych
produktów bankowych. Jest to pierwsza i miejmy nadzieję,
że nie ostatnia tego typu placówka w Łodzi, która zajmuje się
poszukiwaniem innowacji w bankowości. W Centrum pracują
eksperci, specjaliści z wielu dziedzin, między innymi programiści, research managerowie, analitycy biznesowi, projektanci rozwiązań. Jest to miejsce p
 owstawania prototypów
rozwiązań dla zmieniających się upodobań klientów, które
następnie są wdrażane w banku. Centrum Citi H
 andlowy
współpracuje z Politechniką Łódzką oraz 
Uniwersytetem
Łódzkim.
Celem dalszych działań miasta Łódź jest promocja oraz two
rzenie dogodnych warunków dla rozwoju sektorów BPO i IT.
Źródło: Biuro Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Łodzi.

_________________________________________________________
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Aktualności z Trójmiasta
Intel w Gdańsku nagrodzony
Podczas gali świąteczno-noworocznej Polska Agencja
Informacji i Inwestycji Zagranicznych nagrodziła najbardziej
znaczące projekty inwestycyjne w 2011 r. W 
kategorii –
„Nowoczesne technologie” nagrodę otrzymał g
 dański o
 ddział
firmy Intel. Jest to największe centrum R&D w Europie.
Obecnie w oddziale Intel w Gdańsku ponad 800 ś wiatowej
klasy inżynierów pracuje nad specjalistycznym oprogramowaniem wspierającym układy krzemowe w zakresie grafiki
komputerowej oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów.
Projekt o wartości 1 mln euro, zakończony w tym roku

umożliwi utworzenie dodatkowych 60 miejsc pracy. Tego
typu 
inwestycje pozwalają na rozwijanie współpracy
rodzimych i zagranicznych zespołów badawczych. S
 ukces
Intela w 
Polsce to sukces 
absolwentów 
polskich uczelni
technicznych świadczący o ich wysokich kwalifikacjach.
Ponadto, firma Intel T

echnology P
 oland już po raz drugi
z rzędu została n
 agrodzona w konkursie na N
 ajlepszego
Pracodawcę Roku.
Źródło: Invest in Pomerania

_________________________________________________________

Francuska firma SII
zwiększyła zatrudnienie o 100%
Gdański zespół technologicznej firmy Sii powiększył się
w roku 2011 ponad dwukrotnie! W styczniu 2011 r. Sii
zatrudniała w Trójmieście 92 osoby, w połowie listopada do
zespołu d
 ołączył dwusetny inżynier. Tak dynamiczny rozwój
plasuje firmę w czołówce usługodawców technologicznych
i sprawia, że jest ona jednym z największych pracodawców
IT w Trójmieście.

Outsourcing & More | Aktualności

Duży wzrost zatrudnienia wiąże się zarówno z nawiązaniem
współpracy z nowymi klientami, jak i z rozwojem p
 rojektów
prowadzonych u wieloletnich partnerów Sii. W 2011 r.
trójmiejski zespół pozyskał 8 nowych klientów z różnych
sektorów. Najprężniej rozwijały się projekty programistyczne
Sii dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego, a także
liczne centra testów. Firma rozpoczęła też ekspansję za
granicą: outsourcingiem usług IT zainteresowane są m.in.
zagraniczne oddziały koncernów, które są już klientami Sii
w Polsce.
„Obecnie Sii jest jednym z liderów usług technologicznych
w Trójmieście” – potwierdza Michael Desmurs, 
Dyrektor
Zarządzający Sii Gdańsk. – Prowadzimy projekty dla
największych firm, takich jak Gemalto czy UTC Fire &

Security. Bardzo dynamicznie rozwija się nasza współpraca
z sektorem bankowym, gdzie pracujemy dla takich k lientów,
jak np. Nordea Bank, prowadząc projekty z obszarów
eBankingu, baz danych czy rozwoju CRM. Nasz potencjał
w tym sektorze potwierdził ostatnio ranking IT@BANK,
przeprowadzony przez „Miesięcznik Finansowy BANK” – Sii
zajęła II miejsce w kategorii „Potencjał rozwojowy”. Zespół
Sii w Gdańsku ma w ciągu najbliższych 4 miesięcy osiągnąć
liczbę 240 osób.
Źródlo: SII

_________________________________________________________

CBRE otwiera biuro w Gdańsku
i wydaje nowy raport o Trójmieście
W związku z rosnącym zainteresowaniem międzynaro
do
wych firm rynkiem nieruchomości w Gdańsku firma CBRE
otworzyła tam swoje nowe biuro. Szefem nowego biura
został Mariusz Wiśniewski, posiadający b
 ogate doświad
czenie na trójmiejskim rynku 
nieruchomości b
iuro
wych
i BPO. Pan Wiśniewski specjalizuje się w d
oradztwie
inwestycyjnym oraz obrocie nieruchomościami komer
cyjnymi. 
Ukończył U
niwersytet Gdański – Wydział Sto
sunków Międzynarodowych.
„Otwarcie biura w Gdańsku jest kolejnym krokiem w r ozwoju
firmy CBRE na polskim rynku i pozwala na rozszerzenie oferty
naszych usług w tym regionie. Obecnie o
 bserwujemy silny
wzrost zainteresowania rynkiem trójmiejskim, szczególnie
jako lokalizacji dla działań typu outsourcing i offshoring. W
 iele
firm wybrało Gdańsk na swoją główną siedzibę w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej” – powiedział Colin Waddell,
dyrektor zarządzający CBRE w Polsce.
Źródło: CBRE

_________________________________________________________

LAUREATE wybrał Gdańsk na swoje
nowe SSC
Laureate, największa uczelnia świata, której rektorem jest
sam Bill Clinton, oficjalnie rozpoczyna działalność w Polsce.
12 grudnia 2011 r. przedstawiciele firmy uroczyście otworzyli
swoje nowe centrum konsultingowe w Gdańskim Inkuba
torze Przedsiębiorczości STARTER.
Firma OIE Support będzie zapleczem dla 
działalności
Online Interactive Education, międzynarodowego centrum
oferującego usługi edukacji on-line w ramach ogólno

światowej sieci uniwersytetów skupionych w sieci Laureate
International Universities. Centrum otwierane w 
Gdańsku
ma zrekrutować do końca roku 130 osób, a w dalszej
perspektywie nawet do 400.
„Jesteśmy wdzięczni wszystkim tu obecnym za tak c
 iepłe
przywitanie” – mówił Norman Bloomberg otwierając nową
siedzibę swojej firmy. „Realizując proces i
nwestycyjny
w Gdańsku czuliśmy opiekę oraz wsparcie wielu instytucji
i 
doradców, takich jak: CBRE, HAYS czy Invest in
Pomerania. Nasza firma funkcjonuje na rynku globalnym.

W swoich s trukturach zrzesza 50 uczelni wyższych, m.in.
w USA, 
Ameryce Południowej oraz w Europie. Z naszej
pomocy korzysta łącznie blisko 700 000 osób na całym
świecie. Specjalizujemy się w doborze studiów w zakresie
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nauk medycznych, biznesu oraz edukacji. Obecnie jesteśmy
po wstępnej rekrutacji pierwszych pracowników. 
Zgłosili
się już do nas pomorscy absolwenci uczelni wyższych
biegle 
władający językami obcymi reprezentujący wiedzę
i umiejętności na światowym poziomie”.
Na dzień dzisiejszy wstępnie zatrudnionych zostało 40
nowych pracowników. Obecnie trwa rekrutacja kolejnych

120 pracowników.
Źródło: Invest in Pomerania

_________________________________________________________

WYNAGRODZENIA W TRÓJMIEJSKICH
CENTRACH BPO/SSC
Komentarz Anny Brzezińskiej z firmy Start People Sp. z o.o.
„Trójmiasto z racji wysoko rozwiniętej infrastruktury oraz
wyspecjalizowanego zaplecza dostępnych specjalistów, nie
może należeć do lokalizacji najtańszych – jednak nie jest również miejscem drogim. Pomimo znacznie lepiej rozwiniętej
infra
struktury, poziom wynagrodzeń w 
Trójmieście plasuje
się na podobnym poziomie jak np. w gorzej skomunikowanej
Bydgoszczy. Dlatego też przedsiębiorstwa 
postrzegają
Trójmiasto jako swoisty złoty środek wśród polskich

lokalizacji pod inwestycje z sektora BPO/SSC. Podobnie

myślą również pracownicy, którzy wiedzą, że są wynagradzani adekwatnie to posiadanych k walifikacji, co skutkuje
lojalnością jak również większą jakością i ich pracy”.
Poziom wynagrodzeń obrazuje poniższa tabela.
Źródło: Start People, 2011 r.

_________________________________________________________

Tab. 1. Wynagrodzenia w trójmiejskich centrach
BPO/SSC – Usługi finansowo-księgowe
Stanowisko

Wynagrodzenia brutto
(w PLN)

Junior Positions

2 500–4 000

Middle Positions

3 200–4 500

Senior Positions

4 500–6 000

Team Leaders Positions

6 500–9 000

Manager

11 700–20 000
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Why Poland?
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz
firma doradcza PwC wydały kolejną edycję Why Poland –
przewodnika dla inwestorów zagranicznych.
Publikacja stanowi materiał informacyjno-promocyjny.
Z jednej strony przedstawia Polskę jako idealną lokalizację
dla inwestycji zagranicznych skupiając się na jej stabilności
gospodarczej, wykształconych kadrach, strategicznym
położeniu i zachętach inwestycyjnych. Z drugiej – przybliża
najważniejsze sektory polskiej gospodarki prezentując dane
istotne dla przedsiębiorców działających m.in. w 

branży
motoryzacyjnej, BPO, lotniczej, IT, elektronicznej i R&D.
Wydawnictwo zostało przygotowywana w języku a
 ngielskim
w nakładzie 2 tysięcy egzemplarzy. W
 ersja elektroniczna
Why Poland jest już dostępna w internecie pod linkiem:
http://www.paiz.gov.pl/publikacje/o_polsce.
Publikacja ta została zaprezentowana 13 grudnia 2011 r.
podczas konferencji w siedzibie PAIiIZ. W spotkaniu wzięli
udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Pani Ilona A
 ntoniszyn-Klik, Członek Zarządu Bridgestone
Pan T
akayasu Iwata, prof. Witold Orłowski, Dyrektor PwC
Adam Żołnowski oraz Tobiasz Adam Kowalczyk z Samsung
Electronics Poland Manufacturing.
Źródło: PAIiIZ

_________________________________________________________

Plany pracodawców na 2012 r.
5 grudnia 2011 r. w siedzibie PAIiIZ odbyła się konferencja
prezentująca prognozy pracodawców na pierwsze półrocze
2012 r.

Outsourcing & More | Aktualności

Metodologia badania
 Respondenci: wywiady realizowano z osobami odpowiadającymi w firmie bezpośrednio za zarządzanie kadrami
i rekrutacjami nowych pracowników
 Okres realizacji badania: 3–9 listopada 2011 r.
 Metoda: CATI – indywidualne wywiady kwestionariuszowe
wspomagane komputerowo
 Liczba firm biorących udział w badaniu: 300
 Charakterystyka próby: przedsiębiorstwa reprezenta
tywne (branża, region); z próby wykluczono firmy zatru
dniające poniżej 10 osób, firmy doradztwa personalnego
oraz firmy, dla których agencje pracy tymczasowej nie
świadczą usług
 Margines błędu statystycznego dla próby N=300 wynosi
5,64%.
Podsumowanie
 Następuje pogorszenie nastrojów. Coraz mniej firm
przewiduje wzrost gospodarczy – w listopadzie 2011 r.
pozytywnie sytuację gospodarczą ocenia 11% badanych
przedsiębiorstw (vs. 21% w lipcu br.).
 Wzrósł też odsetek respondentów mówiących o recesji
(z 16% w lipcu do 28% w listopada br.).
 Wraz ze spadkiem gospodarczym nastąpił spadek
liczby firm, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy

podwyższyły wynagrodzenia swoim pracownikom (z 31%
na 26%), zaś istotnie więcej firm zdecydowało się na
obniżenie wynagrodzeń (zmiana z 3% na 8%).
 Plany w zakresie zatrudnienia pozostają na poziomie
zbliżonym do poprzedniego kwartału. Pracodawcy

w największym stopniu zainteresowani są zatrudnieniem
pracowników produkcyjnych (19%).
 Utrzymuje się popyt pracodawców na elastyczne formy
zatrudnienia (wskaźnik FTE* w Q3 wyniósł 47 353 vs.
40 690 w Q2 br.)
 Co piąta firma (22%) zapewnia swoim pracownikom
dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej w ramach

świadczeń.
 W większości badanych firm (96%) z opieki zdrowotnej
mogą korzystać pracownicy e
 tatowi, zaś u prawie połowy
spośród respondentów (49%) również członkowie rodzin
pracowników etatowych.
 Większość przebadanych pracodawców wolałaby aby to
pracownik płacił składkę na świadczenie p
 rywatnej opieki
medycznej w całości (34%) lub partycypował w tych
kosztach (28%).
Źródło: PAIiIZ

_________________________________________________________

Kobieta pokieruje
Globalnym Centrum Usług HP
Agnieszka Orłowska awansowała na stanowisko Prezesa
Globalnego Centrum Usług Biznesowych Hewlett-Packard
we Wrocławiu – jednego ze strategicznych ośrodków HP
w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. To nowe
otwarcie w 6-letniej historii HP GBC w Polsce. Agnieszka
Orłowska ma wzmocnić rolę polskiego centrum nie tylko
w regionie, ale i na świecie. Ten awans to również dowód na
rosnące znaczenie kompetencji miękkich w zarządzaniu na
skalę międzynarodową.
15-letnie doświadczenie w zakresie m.in. zarządzania
operacjami centrum usług, zasobami ludzkimi, działaniami
marketingowymi, komunikacją i realizacją budżetów prze
kraczających 25 mln USD w centrach usług biznesowych
HP na całym świecie, to tylko n
 iektóre z o
 siągnięć w dotychczasowej karierze nowej Prezes G
 lobalnego Centrum Usług
Biznesowych HP we Wrocławiu. Centrum, które rozwija się
w Polsce od 2005 r. jest jednym ze s trategicznych ośrodków Hewlett-Packard w regionie Europy, Bliskiego Wschodu
i Afryki (EMEA). M
 iędzynarodowy awans Agnieszki O
 rłowskiej
to nowe otwarcie w działalności centrum.
– Przez ostatnie lata wypracowaliśmy silną pozycję wroc
ławskiego centrum w regionie EMEA, przejmując coraz
bardziej kompleksowe i złożone projekty – mówi Agnieszka
Orłowska. – Teraz chcemy stać się strategicznym ośrodkiem
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sługowym firmy na całym świecie, rozbudowując oraz
u
rozwijając kluczowe procesy biznesowe dla całej organizacji
HP – mówi Agnieszka Orłowska.
HP GBC we Wrocławiu jest jednym z najbardziej zaawansowanych centrów usług HP w Europie. Realizuje przede
wszystkim usługi z zakresu finansów i księgowości,
marketingu i sprzedaży, zarządzania łańcuchem dostaw,

zakupami i HR. Sukcesywnie przejmuje coraz bardziej
zaawansowane projekty, oparte na wiedzy, których głównym
celem jest optymalizacja struktury kosztów oraz z większanie
efektywności biznesowej. Agnieszka Orłowska raportuje do
Jacka Levernesa, Wiceprezesa HP Global Business Services
Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA) oraz C
 złonka Z
 arządu
HP Europe.
– Od 2005 r. centrum HP GBC odnotowało dynamiczny
wzrost zatrudnienia. Realizujemy strategiczne p
rojekty,
które wymagają wysokich kwalifikacji, ugruntowanego
doświadczenia, a coraz częściej również umiejętności zarzą
dzania zespołem, komunikacji i budowania e
fektywnych
relacji z klientem – mówi Jacek Levernes. – Centrum w Polsce
może już n
 iedługo stać się kluczową jednostką, realizującą
projekty Knowledge Process Outsourcing w całej sieci HP.
Ma wszystkie zasoby i kompetencje, by odgrywać taką rolę
– dodaje Jacek Levernes.
Dziś wrocławskie centrum znajduje się w pierwszej piątce
największych międzynarodowych centrów outsourcingo

wych zlokalizowanych w kraju i zatrudniających ponad 2000
specjalistów oraz managerów z wyższym wykształceniem
i znajomością języków obcych.
Kobiety podbijają nowoczesne usługi biznesowe
Wrocławskie centrum HP GBC pełni coraz bardziej zna
czącą rolę w międzynarodowych strukturach koncernu,
między 
innymi dzięki strategii różnorodności, 
polegającej
na 
wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn czy osób
z różnych kręgów kulturowych. W polskim centrum 60%
menedżerów to właśnie kobiety. HP stawia na panie również
na najwyższych stanowiskach w globalnej strukturze. We
wrześniu 2011 r. dyrektorem zarządzającym HP została Meg
Whitman.
Agnieszka Orłowska jako Prezes Globalnego Centrum
Usług HP we Wrocławiu jest również kolejną kobietą na
tak 
wysokim stanowisku wśród największych 
koncernów
sektora n

owoczesnych usług biznesowych w Polsce.
Liczba kobiet w strukturach zarządów powoli rośnie. Wśród
największych firm z sektora jest ich około 35%. Wiele z nich
to ekspertki z zakresu HR czy komunikacji.
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Awans Agnieszki Orłowskiej pokazuje rosnące znaczenie
kompetencji miękkich, związanych np. z zarządzaniem

zasobami ludzkimi na najwyższych stanowiskach mana

gerskich. Coraz częściej, kluczowym czynnikiem dla powo
dzenia centrum okazuje się doświadczenie w zarządzaniu
ludźmi, komunikacji, zarządzaniu m
 arką, relacjami z oto
czeniem, a nie jedynie kompetencje fi nansowe czy księgowe. Jest to szczególnie ważne w 
największych centrach
usług, które przejmują coraz bardziej zaawansowane procesy i pełnią kluczowe funkcje w sieciach globalnych korporacji. Dla polskiego centrum HP, które tylko w ostatnim
roku stworzyło około kilkaset nowych etatów i poszerzyło
zakres 
swoich usług o kolejne, bardziej złożone projekty
bardzo ważne jest prowadzenie biznesu odpowiedzialnego
społecznie (Corporate Social 

Responsibility, CSR), zaan
gażowanego w sprawy lokalne, m.in. poprzez akcje chary
tatywne czy ekologiczne.
– Jednym z moich nadrzędnych celów jest intensywne
rozwijanie inicjatyw z obszaru społecznej o
 dpowiedzialności
biznesu nie tylko w ramach centrum wrocławskiego, ale
i szerzej – w ramach sieci EMEA. Działania CSR, podobnie jak
budowanie wizerunku pracodawcy są jednymi z kluczowych
dla rozwoju centrum, a także i dla całej strategii HP – dodaje
Agnieszka Orłowska.
Agnieszka Orłowska jest absolwentką Wydziału Z
 arządzania
i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania
zasobami ludzkimi. Posiada ona certyfikat zarządzania

jakością Green Belt Six Sigma. Swoją karierę rozpoczęła
w 1999 r. Współpracowała z największymi korporacjami
w Polsce. Wspierała działy HR oraz procesy komunikacyjne
i 
zarządzania wiedzą. W strukturach Globalnych Usług
Biznesowych Hewlett-Packard pracuje od 2007 r.
Źródło: LinkLeaders
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Profesjonalizacja –
kierunek rozwoju branży call center
(European Confederation of C
 ontact Centre O
 rganizations)
oraz specjalistom CEN (Comité E
 uropéen de N
 ormalization)
opracowanie dokumentu, który z końcem 2009 r. został ratyfikowany przez 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej,
a także 
pozaeuropejskie kraje należące do ECCCO czyli
Rosja, Serbia, Turcja i Ukraina. Dokument oznaczony sygnaturą EN 15838 stał się tym samym obowiązującym standardem europejskim ze statusem normy narodowej poszczególnych krajów.
Prace nad uregulowaniem standardów pracy centrów kontaktu z klientem były prowadzone jednak zdecydowanie
wcześniej. Już na początku pierwszego d

ziesięciolecia
XXI wieku kraje europejskie podejmowały próby o
 kreślenia
wytycznych i norm organizacyjnych i operacyjnych dla call
center. Duże różnice pomiędzy działalnością p

 rowadzoną
w różnych krajach spowodowały, że nie o
 siągnięto poro
zumienia. D
 opiero objęcie projektu przez CEN p
 ozwoliło na
uzgodnienie wspólnego stanowiska i ogłoszenie jednolitych
standardów i n
 ormy dla całej Europy. Norma EN 15838 jest
więc swoistym kompromisem jej twórców zmierzającym
do utworzenia modelu akceptowalnego i 
uniwersalnego,
niezależnego od lokalnej specyfiki.
Czym jest norma ?

Nikt już nie ma wątpliwości, polska branża call center wchodzi
w erę profesjonalizacji. Rynek coraz skuteczniej weryfikuje
prawo do istnienia organizacji nieskutecznych ale również
działających w sposób nieuczciwy i nieetyczny. Co cieszy,
to organizacje realizujące procesy telemarketingowe zaczynają dostrzegać potrzeby i opinie klientów, którzy są coraz
bardziej wyedukowani w zakresie swoich praw i mają coraz
jaśniej określone oczekiwania. Problemy (nie tylko ostatnich
lat) – długie czasy oczekiwania na połączenie, częste przełączania w celu załatwienia jednej sprawy, przedmiotowe traktowanie klientów zwróciły uwagę komisji Unii E
 uropejskiej,
która na początku 2006 r. zleciła opracowanie normy określającej wymagania względem centrów kontaktu z klientem.
Trzy lata zajęło ekspertom branżowym skupionym w ECCCO

Norma EN 15838 jest formalnym dokumentem o
 pisującym
standard działania tzw. Centrów Kontaktu z Klientem.
Dotyczy ona organizacji call/contact center rozumianych

tradycyjnie jako punkty telefonicznej obsługi klienta ale

również innych struktur, w których procesy o

bsługowe
klientów realizowane są w sposób zdalny. Norma została
opracowana w celu określenia standardu d

ziałania stru
ktur call/contact c
enter oraz stworzenia b
enchmarku
w branży w zakresie jakości usług. Obejmuje ona zestaw
dobrych praktyk organizacji i zarządzania cc, które
gwarantują uzyskanie wysokiego poziomu zadowolenia
klientów k ontaktujących się z centrum oraz o
 ptymalizację
procesów i zwiększenie efektywności działania. Norma
w chwili jej p
 rzyjęcia przez CEN stała się s tandardem ogólnym,
dostępnym każdemu zainteresowanemu – zbiorem obiektywnych wytycznych dotyczących organizacji procesów
zarządzania. W tym 
zakresie 
odpowiada na pytanie, co
standaryzujemy i nakreśla podstawowe odpowiedzi na pytania w jakim stopniu i w jaki sposób. Norma nie d
 efiniuje
jednak szczegółowych wytycznych jak należy zorganizować
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się z jednej strony w mierzalnej satysfakcji klienta, z drugiej
we wskaźnikach biznesowych i operacyjnych. A
 nalizowanie
i ciągły monitoring uzyskanych rezultatów powinien stać
się podstawą wnioskowania i wprowadzaniu usprawnień
i innowacji w realizowanych procesach komunikacyjnych.
Drogą do osiągnięcia pożądanych wyników są działania
w czterech zasadniczych działach obszaru organizacyjnego
call center.
Pierwszy z nich to polityka i strategia zarządzania określna
zasady i uregulowania realizowanych procesów. Uwzględnia
ona funkcjonowanie zarówno organizacji jako przedsiębiorstwa jak również elementy odnoszące się do pracowników
i ich praw. Drugi obszar dotyczy agentów, czyli kluczowych
pracowników każdego centrum kontaktu z klientem. Określa wymagania względem organizacji ich pracy, kompetencji
oraz ich rozwoju. Trzeci obszar został nazwany „infrastruktura” jednak wykracza zdecydowanie dalej niż tylko wykorzystywana specjalistyczna technologia. Obejmuje również
aspekty wyposażenia i organizacji przestrzeni pracy, jej ergonomii oraz użyteczności pod k ątem realizowanych procesów. Ostatnim kluczowym obszarem organizacji call center
są procesy obejmujące swoim znaczeniem wszystkie istotne
elementy funkcjonowania c
 entrum kontaktu począwszy od
zasad rekrutacji pracowników po kontraktowanie i zasady
współpracy ze zleceniodawcą realizowanych projektów.
Kariera normy EN 15838
procesy w danym center, słusznie pozostawiając możliwość
dojścia do zdefiniowanych celów różnymi d
 rogami. Schemat
certyfikacji opisuje metodę weryfikacji zgodności sposobu
zarządzania d
 anym cc z wymaganiami normy. Stanowi on
więc obiektywny algorytm oceny jakości usług oraz efektywności działania cc. Daje więc odpowiedź na pytanie, czy
to, w jaki sposób procesy są zorganizowane gwarantuje
uzyskanie oczekiwanych wyników.
Najważniejsza część normy
Istota normy została ujęta w jej graficznym modelu (ryc.).

Zakłada ona bardzo ścisłe powiązanie dwóch obszarów:
organizacji call/contact center oraz efektywności. Głównym
przesłaniem standardu jest celowość podejmowanych za
biegów organizacyjnych i operacyjnych. Efekty przejawiają
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Od początku wdrożenia w Polsce procesów certyfikacyjnych
norma budzi bardzo duże zainteresowanie centrów obsługowych. Nic dziwnego, mamy w końcu pierwszy standard
odnoszący się wprost do branży call/contact center. Wobec
braku dotąd jakichkolwiek 
ogólnodostępnych wzorców
czy uregulowań norma staje się punktem o
 dniesienia, do
którego coraz więcej firm chce się odnosić. W pierwszych
trzech kwartałach 2011 r. byliśmy świadkami 
pierwszych
certyfikacji. Weryfikacji poddały się BZ WBK S.A. oraz
Polkomtel S.A. Obie organizacje pomyślnie przeszyły proces
certyfikacyjny i uzyskały certyfikat zgodności realizowanych
procesów z normą EN 15838. Warto tutaj zwrócić uwagę na
drugi plan procesu certyfikacyjnego. Wraz z pojawieniem się
normy n
 aturalną stała się potrzeba o
 rganizacji p
 osiadających
uprawnienia do p

rzeprowadzenia 
audytu i weryfikacji
zgodności p
 rocesów z normą.
Na p
 olskim rynku w chwili obecnej działają dwie organizacje p
 rzygotowane do prowadzenia audytu i wydawania
certyfikatu EN 15838. 

Pierwsza do SGS Polska będąca częścią globalnego 
koncernu specjalizującego się w
procesach certyfikacyjnych. W marcu 2011 r. SGS przeprowadził audyt i potwierdził zgodność realizowanych
procesów przez call center 

Banku Z
achodniego WBK.
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Druga organizacja to A
 ustrian Standard Plus, która b
 rała
aktywny udział w 

tworzeniu 
normy i na tej bazie oraz
wsparciu merytorycznym 
ECCCO o
pracowała schemat
certyfikacji ECCCO. Austriacka organizacja certyfikacyjna
w Polsce jest reprezento
wana przez branżową organi
zację S
towarzyszenie Marketingu 
Bezpośredniego, która
jest odpowiedzialna za o
 rganizację procesów audytowych
i certyfikacyjnych. W sierpniu 2011 r. audytorzy SMB/AS+
przeprowadzili weryfikację 

zgodności procesów realizo
wanych przez 
Polkomtel S.A. co 
zostało zwieńczone
przyznaniem certyfikatu zgodności.
Polski rynek call/contact center z pewnością p
otrzebuje
standardów i norma EN 15838 świetnie się wpisuje z arówno
w tę potrzebę traktując to jako trend profesjonalizacji
branży. Nowe uregulowanie zainteresowało uczestników

rynku, a informacje na jego temat obecne są praktycznie
na każdej konferencji 
merytorycznej. Na chwilę obecną
brakuje jednak o
 dniesienia normy do rynku klientów (zleceniodawców projektów tele
marketingowych) oraz konsumentów czyli osób, k tóre powinny odczuć realne efekty
wdrożenia n
 ormy przez centra kontaktów i które były niejako inicjatorami dzisiaj doświadczanych zmian. Szacuję, że
w krótkim czasie certyfikacji zgodności z normą EN 15838
podda się co najmniej k ilkanaście organizacji realizujących
procesy call c
enter. P
 rzewiduję, że tak jak w przypadku

otychczasowych 
d
wdrożeń 
przeważać będą call center
inhouse. Mam nadzieję, że staną się one kołem zamachowym 
postępującej profesjonalizacji b
ranży, stawiając wyraźne wymagania współpracującym p
 artnerom – głównie
outsourcingowym call center. Taki obrót sprawy powinien
przynieść wiele korzyści dla wszystkich uczestników rynku
oraz relacji biznesowych p
 ocząwszy od zleceniodawcy projektu po konsumenta.
Profesjonalizacja wymaga wielu poświęceń i wielu dostosowań. Norma EN 15838 zdaje się być dobrym p
 roduktem
ekspertów branżowych pozostawiając wiele różnych
dróg dojścia do mierzalnych efektów. Zwraca uwagę na
celowość każdego podejmowanego działania począwszy

od e
 lementów strategii zarządzania po procesy operacyjne
dotykające konkretnych interakcji z klientem. Należy

pamiętać, że wdrażane uregulowanie dąży do ciągłego

usprawniania działalności dla uzyskania jak najlepszych
rezultatów rynkowych. Czekamy zatem na coraz to lepsze
raporty o świadczonych przez call center usługach, na
usatysfakcjonowanych agentach call center i zadowolonych
z obsługi klientach.
Autor tekstu
Maciej Buś
Dyrektor Programowy Akademii Telemarketingu
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Zakupy mogą przynieść oszczędności
Poszukiwanie oszczędności w obszarze procesów zakupowych to jedna ze strategii
optymalizujących działalność firmy, zwłaszcza w obliczu niepewności finansowej na
europejskich rynkach. W tym przypadku firmy mogą zdecydować się na outsourcing, udział
w grupie zakupowej lub korzystanie – z coraz bardziej popularnych wśród przedstawicieli
biznesu – portali zakupów grupowych.
Jak wynika z raportu Everest (2011)1, w ciągu najbliższych
kilku lat wartość globalnego rynku outsourcingu procesów
zakupowych (Procurement Outsourcing, PO) może w
 zrosnąć
nawet do 175 mld USD. Outsourcing zakupów cieszy się
największą popularnością w Stanach Zjednoczonych, które
w 2010 r. odpowiadały za 45% kontraktów podpisanych
w tym segmencie oraz w 
Europie – 43% 
zawartych
umów. Rosnące zainteresowanie usługami biznesowymi
typu P
 rocurement Outsourcing, to rezultat coraz większej
świadomości na temat potencjalnych korzyści osiąganych
poprzez wydzielenie tego obszaru na zewnątrz. Outsourcing
proce
sów zakupowych może być realizowany na dwóch
poziomach. Pierwszy z nich dotyczy 
centralizacji i uni
fikacji zakupów. Oszczędności wynikają z niższych cen,
które są osiągane dzięki większym wolumenom za
mówień. 
Drugi o
dnosi się bezpośrednio do 
współpracy
z 
zewnętrznym usługodawcą. Zlecanie procesów zaku
powych wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej to dostęp do
know – how d
oświad
czonych specjalistów oszczędność
czasu i u

wolnienie zasobów, które można zainwestować
w zdobywanie przewagi rynkowej poprzez koncentrację na
core – business swojej firmy.
Rośnie również popularność grupowych zakupów. Grupa
zakupowa to połączenie się firm o zbliżonym profilu działalności gospodarczej w jeden podmiot zamawiający określone
towary lub usługi. Główną zaletą zrzeszania się w tego typu
grupy jest możliwość wynegocjowania atrakcyjnych rabatów
cenowych bez jednoczesnej utraty niezależności finansowej
własnej organizacji. Przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do
sprawdzonych dostawców współpracujących z partnerami,
którzy działają w ramach grupy. Również w tym przypadku
możliwe jest korzystanie z usług firmy outsourcingowej. Jak
mówi Wojciech Karpiński, Dyrektor Operacyjny Infosys BPO
Poland, na rynku pojawiają się wyspecjalizowani dostawcy,
którzy mogą redukować koszty w tym zakresie nawet
o kilkadziesiąt procent rocznie.

które chcą uniknąć ryzyka związanego z podpisywaniem
długoterminowych umów. Na polskim rynku działa aktualnie
ponad 80 tego typu serwisów. Są to z arówno strony dedy
kowane przedstawicielom biznesu, jak i portale posiadające
w 
swojej ofercie propozycje dla klientów indywidualnych,
które 

stopniowo rozszerzają swoje portfolio o 
produkty
i 
usługi kierowane do branży B2B. Przykładem takiego
portalu jest Gruper.pl. W październiku 2011 r. s erwis wprowadził specjalną zakładkę Twoja Firma, w której prezentowane są oferty dla przedstawicieli sektora biznesu z rabatami
sięgającymi nawet 80%2. Rozszerzenie portfolio Grupera to
odpowiedź przede wszystkim na potrzeby firm sektora małych i ś rednich przedsiębiorstw.
– Gruper to źródło różnorodnych ofert dla biznesu, które
optymalizują działalność firm i wspierają rozwój małych
i średnich przedsiębiorstw – tłumaczy Tomasz Dalach,
współzałożyciel i prezes zarządu Gruper.pl.
Nawet niewielkie oszczędności generowane podczas zakupów pozytywnie wpływają na rentowność firm. Dlatego
też, jak prognozują przedstawiciele portalu Gruper, grupowe
oferty dla biznesu to jeden z kierunków rozwoju serwisów
zakupów grupowych w Polsce.
Źródło:
LinkLeaders

W ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem wśród
przedstawicieli branży B2B cieszą się pojedyncze grupowe
oferty prezentowane na portalach zakupów grupowych.
Jest to rozwiązanie szczególnie dogodne dla tych firm,
1

The Everest 2011 Procurement Outsourcing Annual Report.
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2

Badanie serwisu Godealla.pl (2011).
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TRÓJMIASTO – 3-5 Października 2012
– POLSKA
Jesienią 2012 r. w Sopocie odbędzie się już 9. edycja Inter
na
tional Outsourcing Forum (IOF), organizowana przez
londyńską Arena Events International, we współpracy z kon
sorcjum IPA oraz trójmiejskimi organizacjami rządowymi.
IOF organizowano już w kluczowych dla branży miastach,
w tym w Londynie, Pradze, Delhi, Andaluzji, oraz w Dubaju.
O organizację Forum w 2012 r. starała się Lublana oraz
Kapsztad.
Dziewiąta edycja IOF zapowiada się jako największa i naj
głośniejsza impreza tego typu w historii – uczestniczyć w niej
będą firmy, których nazwy stały się tożsame z branżą.
Spotkanie będzie składało się z wielu ciekawych e
 lementów,
w tym spotkań 1–1; dyrektorzy handlowi (wybrani oraz
sprawdzeni przez Arenę) będą mieli szansę odbyć spotkania
„w cztery oczy” z dostawcami (dobranymi przez Arenę).
Odbędą się także warsztaty oraz szkolenia p

rowadzone
przez mistrzów z renomowanych firm oraz liderów w branży.
Nowością w 2012 r. będą spotkania z następujących
dziedzin: Nieruchomości, Inwestycje, Wiedza, Innowacje

oraz Rozwiązania.
Wieczorami będą organizowane kolacje, koncerty, prezen
tacje kulturalne oraz – dla tych, którzy chcą do późna
cieszyć się wydarzeniem – imprezy w najlepszych sopockich
klubach.
Więcej informacji na stronie:
http://www.arena-international.com/iof/
Tegoroczna edycja International Outsourcing
Forum będzie zawierała szereg nowych i ciekawych
elementów, w tym:
 Uruchomienie Sieci International Outsourcing F
orum
(IOF Network): Sieć IOF to internetowa platforma
umożliwiająca wymianę poglądów oraz networking


na 
tematy 
związane z Forum, symulacje dotyczące
głównych trendów branżowych oraz dostęp do informacji
generowanych podczas Forum, w prasie branżowej oraz
w badaniach. Dostęp do sieci wyłącznie na zaproszenie.
Sieć będzie internetowym centrum wiedzy branżowej
oraz networkingu.
 Branżowy Komitet Doradczy: Eksperci w branży stworzyli
platformę dedykowaną branży, zrzeszającą 
związki
branżowe, wyższe szczeble kierownictwa, agencje
inwestycyjne, organizacje VAR oraz konsultantów.
 Program
konferencyjny:
Program
konferencyjny
napędzany wiedzą będzie dotyczył dwóch d

ziedzin
i skupiał się na interaktywnej debacie dotyczącej
kluczowych problemów i wyzwań mających wpływ na

rozwój, osiągnięcia, innowacyjność oraz strategie branży
outsourcingowej.
 Szkolenia z zakresu Osiągnięć oraz 
Innowacyjności:
Osiągnięcia oraz Innowacyjność stanowią rdzeń branży.
W 2012 r. IOF da dostawcom więcej m
ożliwości
demon
strowania innowacyjnych modeli biznesowych,
które zapewniają lepsze osiągnięcia, w postaci 

sesji
szkoleniowych. Dostawcy będą mieli sposobność prze
bicia się sponsorując interaktywne sesje szkoleniowe.
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 Innowacje oraz Rozwiązania: Kierownictwo najwy
ższego szczebla musi mieć dostęp do jasnych informacji
dotyczących technologicznych i biznesowych innowacji
opracowywanych przez dostawców – jak również do
oferowanych przez nich możliwości. Platforma IS p
 ozwoli
dostawcom na zaprezentowanie swoich 
propozycji,
zwiększając tym samym możliwości nawiązywania

kontaktów biznesowych.
 Inwestycje: Rozwija się gospodarka globalna, a wraz
z nią konkurencja na międzynarodowe inwestycje
w 
istniejących oraz nowych dziedzinach. Z
rozumienie
potencjalnych perspektyw wymaga zrozumienia możli

wości poszczególnych krajów. Platforma inwesty
cyjna
umożliwi 
agencjom inwestycyjnym zaprezento
wanie
swoich możliwości.
 Wiedza: Kluczowym elementem branży jest informacja: czołowi eksperci, konsultanci oraz dostawcy będą
mieli okazję przedstawić raporty oraz badania. Każdy


raport zaprezentowany podczas Forum będzie dostępny
w Sieci IOF.
 Wizytacje IOF: W 2012 r. będą przeprowadzane wizy
tacje inwestycji w celu zaprezentowania najlepszej oferty
Trójmiasta.
1. Olivia Business Centre, Gdańsk – największe centrum
biznesowe w północnej Polsce
2. Arkońska Business Park, Gdańsk – Dyrektor First
Data (studium przypadku)
3. Kampus Uniwersytetu Gdańskiego – prezentacja
oferty edukacyjnej Trójmiasta
4. Łużycka Office Park, Gdynia – Sony Pictures
Entertainment
5. Allcon Park, Gdańsk – Intel

Autor tekstu
Jake Jephcott,
Director – International Development, Business Angel Seedfund Sp. zo.o

Praktyczne aspekty nowelizacji Prawa
Bankowego w zakresie outsourcingu.
Outsourcing w IT i operacjach bankowych
17-18 listopada 2011 r., w Warszawie w hotelu R
 IALTO*****,
Centrum Szkoleniowe Sp. zo.o. z Grupy Fundacji R
 ozwoju
Rachunkowości w Polsce zorganizowało 
konferencję
„
Praktyczne aspekty nowelizacji Prawa Bankowego
w 
zakresie outsourcingu. Outsourcing w IT i operacjach
bankowych”.
Podczas konferencji dokonano analizy i interpretacji najnowszych zmian w ustawie o Prawie Bankowym oraz omówiono
nowe możliwości, jakie daje zmiana tej ustawy w zakresie
outsourcingu usług świadczonych dla banków. Najnowsze
wprowadzone zmiany legislacyjne omówione były z punktu
widzenia: litery prawa, przedstawicieli sektora bankowego,
dostawców usług outsourcingowych.
Partnerem honorowym warsztatu była firma Wolters Kluwer
Polska – największy wydawca publikacji prawniczych
i 
biznesowych na rynku polskim, który wchodzi w skład
międzynarodowego koncernu wydawniczego W

olters
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 luwer. W czasie konferencji uczestnicy dyskutowali za
K
równo na temat doświadczeń związanych z implementacją
nowych przepisów oraz obowiązującego dotychczas prawa,
jak i zapoznali się z nowymi trendami w outsourcingu w IT
i operacjach bankowych. Wśród uczestników 
konferencji
byli przedstawiciele NBP, KNF, wiodących banków oraz firm
doradczych.
Z opinii uczestników konferencji wynika, iż informacje
przekazane przez ekspertów przyczyniły się do pogłębienia
wiedzy z zakresu nowych trendów w bankowości w za
kresie outsourcingu w IT i operacjach bankowych. Udział
w 
konferencji zaowocował również nawiązaniem wielu
nowych kontaktów biznesowych.

Źródło:
FRR Konferencje
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Tenis i squash –
wspólne korzenie różne objawy
Tenis i squash, to z pozoru bardzo podobne d
 yscypliny
sportowe. Jednak, gdy przyjrzymy się dokładniej to

dobrym stwierdzeniem wydaje się być, że w tenisa gra

się w zwolnionym tempie w porównaniu do squasha.
Należy jednak p
 amiętać, że oba sporty wymagają od nas
dobrej kondycji i siły, a co więcej zapału i wiedzy czysto
matematyczno-fizycznych.

Wspólne korzenie tenisa i squasha to rzecz pewna. Jak
wiadomo, w ciągu ostatniego tysiąclecia gry polegające na
odbijaniu piłki lub czegoś na jej kształt przy użyciu pięści,
kija, drewnianej packi czy rakietki, pojawiały się wiele
razy. Już w latach pięćdziesiątych XII-go wieku 
Francuzi
zapoczątkowali grę zwaną „Le Paume”, na podstawie gry
europejskich mnichów podczas uroczystości religijnych, czyli
„grą dłonią”, która z czasem przekształciła się w uwielbianą
przez arystokrację „Jeu de Paume”. W XVI-tym wieku do
odbijania piłki zaczęto używać rakiet i w ten sposób narodził
się tenis, zwany też tenisem królewskim, bo tylko władców
i wyższe warstwy społeczne stać było na korty czy na grę.
quash, prawnuk tej szacownej 
S
dyscypliny, 
narodził się
dopiero 300 lat później, delikatniej m

 ówiąc w 
innych
strukturach społecznych. Wszystko zaczęło się w słynnym
londyńskim więzieniu „The Fleet”, jak to 

często bywa,
potrzeba matką wynalazków, sprawdziła się i tym razem.
Chęć więźniów do spędzania wolnego czasu w 
aktywny
sposób, którego mieli w pewnym sensie pod dostatkiem,
doprowadziła do o
 dbijania piłki, tylko trochę inaczej. Owi
„
kryminaliści”, nie mogąc zagrać w normalnego tenisa,
wpadli na pomysł, żeby piłkę, zamiast przez siatkę, o
 dbijać

od ścian. Skąd ci „kryminaliści” znali dobrze grę w tenisa?
A stąd, że było to więzienie dla osób niespłacających
długów, czyli również i „upadłych” arystokratów. N
 atomiast
z 
więzienia, gra przeniosła się do ... elitarnych szkół dla
chłopców. Około 1830 r. uczniowie jednej ze szkół odkryli,
że o wiele ciekawiej i trudniej gra się przekłutą piłeczką,
która przy zderzeniu ze ścianą lekko się rozgniata i nie odbija jak to mają w zwyczaju piłki do tenisa. Taka wersja gry
bardzo szybko się przyjęła, bo już w roku 1864 w szkołach
pojawiły się pierwsze korty a squash został oficjalnie uznany
za odrębną dyscyplinę sportową.
Jednak dopiero po I w
 ojnie światowej u
stalono p
ełne
zasady gry w squasha. Sety grano na początku do piętnastu
punktów – dopiero wiele lat p
 óźniej zaczęto obniżać tę liczbę
do dziewięciu, aby s krócić czas t rwania meczu. Pierwsze zawodowe mistrzostwa w squasha r ozegrano w 1920 r., oczywiście w Wielkiej Brytanii. Obecnie p
 rzyjętym standardem
punktacji jest gra do 11 punktów, bez względu na to czy
zdobywający punkt jest serwującym czy odbierającym piłkę.
Współczesna wersja tenisa narodziła się również w Wielkiej
Brytanii pod koniec XIX wieku jako lawn tennis, czyli tenis
na trawie. Wkrótce po swoim powstaniu tenis rozprzestrzenił
się wśród wyższych warstw anglojęzycznych społeczeństw
zanim stał się popularny na całym świecie. Tenis jest sportem olimpijskim uprawianym na wszystkich kontynentach
przez ludzi w różnym wieku.
Mecz tenisowy dzieli się na sety, one na gemy, które składają
się z punktów. Większość meczów tenisowych rozgrywa
się do momentu wygrania przez jednego z zawodników
dwóch lub trzech setów w zależności od turnieju czy rodzaju
gry (singel czy debel). Gem składa się z serii punktów przy
serwisie jednego zawodnika. Gema wygrywa ten zawodnik,
który wygra w nim co najmniej cztery akcje przy z achowaniu
przynajmniej dwóch piłek przewagi nad rywalem. Wynik

w gemie jest opisywany w charakterystyczny wyłącznie dla
tenisa sposób – 15, 30, 40. Set natomiast składa się z s erii
gemów, gdzie wygrać można zdobywając minimum dwa
gemy przewagi, czyli w najgorszym przypadku 6:4 lub 7:5,
w przypadku s tanu 6:6 rozgrywany jest zazwyczaj tie-break.
Tenis to sport wyjątkowy, który daje nam ogromną ilość
korzyści, począwszy od zdrowotnych po stymulowanie

rozwoju umysłowego i emocjonalnego. Tenis w wyjątkowy
sposób zwiększa wydolność układu krążenia, siłę naszego
ciała, poprawia i stymuluje koordynację i elastyczność
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 iała, poprawia motorykę i pomaga zmniejszyć wagę ciała,
c
co 
więcej wpływa na rozwój umysłowy poprzez wszelkie
strategie gry kątowej i planowanie rozgrywki.
Tenis zaliczany jest do sportów o wysokiej intensywności.
Pomaga on efektywniej oddychać oraz poprawia przepływ
krwi w 
organizmie. Samo bieganie „za piłką” 
powoduje
dynamiczne przenoszenie ciężaru ciała, co wpływa korzys
tnie na rozciąganie mięśni, trzymanie prawidłowej sylwetki
ciała, a także na nasz refleks i dynamikę. W 

przypadku
gry w 
tenisa u
średniając włożony wysiłek oraz długość
meczu można przyjąć, że ilość spalonych kalorii waha się
pomiędzy 400 a 600 kcal. Poza korzyściami czysto fizycznymi, dzięki grze w tenisa zyskuje także nasza psychika.
Stajemy się bardziej zdyscyplinowani i 
zorganizowani.
Budujemy n
asze u
miejętności strategicznego myślenia,
umiejętności p
 rzewidywania ruchów i zagrań przeciwnika,
planowania zagrań z 
wyprzedzeniem, co więcej stajemy
się osobami b
 ardziej otwartymi i społecznymi. Dzięki temu
sportowi m
 ożna poznać wiele ciekawych osób. Uczy nas
również cierpliwości, bo należy wiedzieć, że początki gry
w tenisa b
 ywają c
 zęsto trudne. Należy wziąć kilka, a raczej
kilkanaście lekcji z doświadczonym trenerem, żeby w miarę
sprawnie przebijać piłkę na drugą stronę kortu.

Po takim opisie, często zastanawiamy się, czy może być
coś przyjemniejszego, wydajniejszego od tenisa. 
Okazuje
się, że dla pewnej grupy osób tak. Dodając do tego jeszcze
ścianę, piłeczkę, która prawie się nie odbija otrzymu

jemy kolejny sport. Tymi słowami można właśnie określić
grę w squasha. Grę nad wyraz dynamiczną, techniczną
a 
zarazem siłową, strategiczną z wykorzystaniem wiedzy
z geometrii przestrzennej. Taki rodzaj sportu w ciągłym ruchu
gwarantuje ogromny wysiłek fizyczny i potężny ładunek

emocjonalny. Z tego właśnie powodu już po kilku minutach
gry w squasha wzrasta tętno do 160–180 uderzeń na minutę
(co może o
 kazać się niebezpieczne dla osób cierpiących na
nadciśnienie). Co więcej, podnosi się temperatura ciała, co

20

styczeń / luty 2012

niesie zwiększone pocenie się. W trakcie jednej godziny gry
w squasha m
 ożemy wypocić z siebie nawet 2 litry wody!!!
Ten sport 
idealnie modeluje i rzeźbi nasze ciało, 
dlatego
często wybierany jest także przez kobiety, jako lepsza

alternatywa do fitnessu. Poza korzyściami czysto fizycznymi,
tak jak w przypadku tenisa zyskuje także nasza psychika.
Budujemy naszą dyscyplinę i zorganizowanie, strategiczne
myślenie, umiejętności przewidywania ruchów i zagrań
przeciwnika, planowania zagrań z wyprzedzeniem, co więcej
stajemy się osobami bardziej otwartymi i społecznymi.

Często mówi się, że to gra dla dżentelmenów, bo jakby nie
było squash w odróżnieniu od tenisa to gra kontaktowa.
Musimy zatem wiedzieć kiedy i jak przerwać grę, żeby nie
zrobić krzywdy naszemu przeciwnikowi. Dzięki wszystkim
tym cechom squasha, ta dyscyplina powoduje p
 ełne
odprężenie umysłowe i psychiczne, potrafi nas po

prostu „zresetować”, wyczyścić umysł. A to po ciężkim
dniu pracy w biurze jest idealnym rozwiązaniem. Dlatego
squash w obecnym czasie to sport głównie uprawiany przez
prezesów, dyrektorów i menadżerów wyższego szczebla,
przez osoby narażone na bardzo wysoki poziom stresu spowodowany wykonywanymi obowiązkami zawodowymi.
Squash jest też dobry przed lub w trakcie pracy jako idealne
narzędzie do oczyszczenia umysłu i „naładowania baterii”
przed kolejną „walką w biznesowej dżungli”. W o
 dróżnieniu
od tenisa, zasad i sposobu gry w squasha pozwalających
na czerpanie radości, jesteśmy w stanie nauczyć się już po
kilku lekcjach z trenerem czy znajomym potrafiącym grać na
średnim poziomie. Tak jak na początku było wspomniane,
squash to o wiele bardziej dynamiczniejszy sport niż tenis
i właśnie dlatego podczas godziny gry w squasha m
 ożna
spalić nawet powyżej 1000 kcal!!! Dla porównania też
dobrze resetujący naszą psychikę i ładujący baterie – sex to
około 600 kcal w ciągu godziny. Co ciekawe przez magazyn
biznesowy Forbes, squash został uznany w 2011 r. za
najzdrowszy sport na świecie!!! Co udowodniono n
 aukowo,
squash podobnie jak czekolada powoduje wydzielanie
endorfin, tzw hormonu szczęścia, który powoduje nasze

zadowolenie i doskonałe samopoczucie. Squash wyzwala
ogromne p
 okłady energii, mimo że męczy, sprawia radość
i co c
 iekawe uzależnia psychicznie.
Na podstawie:
www.historyoftennis.net, www.squashplayer.co.uk,
www.wieszjak.pl, www.pzt.pl, www.pfs.com.pl

Źródło
Okęcie Tennis Club
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Organizator: GigaCon

25.01.2012
Kraków

28.01.2012

Miejsce: Kraków

EOIF GigaCon

Organizator: GigaCon

Targi Kariera IT

Warszawa

Miejsce: Warszawa
( Polska)

30.01.2012
Warszawa

( Polska)

Organizator: GigaCon

IT w Administracji GigaCon

Miejsce: Warszawa
( Polska)

30.01.2012
Wrocław

31.01.2012
Warszawa

07.02.2012
London

Organizator: GigaCon

Systemy dla Przedsiębiorstw GigaCon

Miejsce: Wrocław
( Polska)

Organizator: GigaCon

Clinical Outsourcing
World 2012

Miejsce: Warszawa
( Polska)

Organizator: Health Network Communications Ltd

Clinical Outsourcing
World 2012

Miejsce: Earls Court Conference Centre Warwick Road
SW5 9TA London ( Great Britain)
Kontakt: customerservices@healthnetworkcommunications.com

12.02.2012
Florida

Organizator: IAOP

The 2012 Outsourcing
World Summit

Miejsce: Disney’s Contemporary Resort Lake Buena Vista
Florida ( United States)
Kontakt: beryl.sorensen@iaop.org

14.02.2012
Warszawa

Systemy Motywacyjne
w Call/Contact Center:
pozafinansowe vs
finansowe

Organizator: Business Media Solutions Sp. z o.o.
Miejsce: Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79
00-679 Warszawa (mazowieckie Polska)
Kontakt: info@bmspolska.pl
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21.02.2012
Wrocław

Organizator: GigaCon

Cloud Computing GigaCon

Miejsce: Wrocław
( Polska)

28.02.2012
Warszawa

Organizator: GigaCon

IT w Ubezpieczeniach
GigaCon

29.02.2012
Warszawa

07.03.2012
Orlando
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Miejsce: Warszawa
( Polska)

Organizator: GigaCon

Kongres Bezpieczeństwa
Sieci

Miejsce: Warszawa

16th Annual North
American Shared Services
and Outsourcing Week
2012

Organizator: SSON
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( Polska)

Miejsce: Hilton Orlando 6001 Destination Parkway
32819 Orlando ( United States)
Kontakt: info@iqpc.com
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Planowane konferencje na rok 2012
Styczeń

Lipiec

 Monitoring Wizyjny GigaCon – 19 stycznia (Warszawa)

 EOIF GigaCon (Warszawa)

 EOIF GigaCon – 25 stycznia 2012 (Kraków)

 Targi Kariera IT (Poznań)

 Targi Kariera IT – 28 stycznia (Warszawa)

 Targi Kariera w Mediach (Kraków)

 IT w Administracji GigaCon – 30 stycznia (Warszawa)

 Targi Kariera Managera (Warszawa)

 Systemy dla Przedsiębiorstw GigaCon – 30 stycznia (Wrocław)
 Data Center&Storage GigaCon – 31 stycznia (Warszawa)

Sierpień
 Targi Kariera IT (Szczecin)

Luty

 Targi Kariera dla Inżyniera (Kraków)

 E-biznes GigaCon - Firma w sieci – 14 lutego (Warszawa)

 Targi Kariera w finansach (Warszawa)

 Cloud Computing GigaCon – 21 lutego (Wrocław)
 IT w Ubezpieczeniach GigaCon – 28 lutego (Warszawa)

Wrzesień

 Kongres Bezpieczeństwa Sieci – 29 lutego (Warszawa)

 ERP GigaCon – 12 września (Warszawa)

 Targi Kariera IT (Kraków)

 IT w Służbie Zdrowia GigaCon – 20 września (Warszawa)

 Targi Kariera w Finansach (Kraków)

 BPM GigaCon (Warszawa)

 Targi Kariera Przedstawicieli Handlowych (Warszawa)

 Targi Kariera IT (Warszawa)
 Targi Kariera HR (Kraków)

Marzec

 Targi Kariera Przedstawicieli Handlowych (Kraków)

 IT w Służbie Zdrowia GigaCon – 21 marca (Wrocław)
 Płatności masowe GigaCon – 14 marca (Warszawa)

Październik

 EOIF GigaCon (Łódź)

 Cloud Computing Gigacon – 16 października (Kraków)

 Targi Kariera IT (Łódź)

 IT w Uczelniach GigaCon – 25 października (Wrocław)

 Targi Kariera Inżyniera (Warszawa)

 EOIF GigaCon – 30 października (Wrocław)

 Targi Kariera w Mediach (Warszawa)

 Targi Kariera IT (Kraków)
 Targi Kariera w Przemyśle

Kwiecień

 Targi Kariera Managera (Warszawa)

 ERP GigaCon – 18 kwietnia (Wrocław)
 IT w Uczelniach GigaCon – 19 kwietnia (Warszawa)

Listopad

 Virtu GigaCon – 25 kwietnia (Warszawa)

 Call Center GigaCon – 14 listopada (Warszawa)

 Targi Kariera IT (Wrocław)

 IT w Logistyce GigaCon – 29 listopada (Warszawa)

 Targi Kariera w Finansach (Wrocław)

 Nawigacja i Systemy Lokalizacyjne GigaCon (Warszawa)

 Targi Kariera Menagera (Warszawa)

 Targi Kariera IT (Łódź)
 Targi Kariera dla Inżyniera (Gdańsk)

Maj

 Targi Kariera w finansach (Gdańsk)

 CRM GigaCon – 15 mają (Warszawa)
 Cloud Computing GigaCon – 22 maja (Warszawa)

Grudzień

 IT w Bankowości GigaCon – 28 maja (Warszawa

 Systemy dla Przedsiębiorstw GigaCon – 10 grudnia (Warszawa)

 Network GigaCon – 29 maja (Warszawa)

 BI GigaCon – 6 grudnia (Warszawa)

 EOIF GigaCon (Poznań)

 Targi Kariera IT (Wrocław)

 Targi Kariera IT (Gdańsk)

 Targi Kariera w Mediach (Gdańsk)

 Targi Kariera HR (Warszawa)

 Targi Kariera Przedstawicieli Handlowych (Poznań)

 Targi Kariera dla Inżyniera (Katowice)

Czerwiec
 Targi Kariera w finansach (Poznań)
 Targi Kariera Przedstawicieli Handlowych (Wrocław)
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Riposta Partnerem Medialnym
dla konferencji GigaCon
dobrze znani i doświadczeni eksperci b
 ranżowi. P
 ołączenie
wykładów merytorycznych z możliwością nawiązania
nowych relacji biznesowych i 

zaznajomieniem się z najnowszymi trendami w poszczególnych branżach jest nie
tyle 
pomocne, co wręcz konieczne przy rozwoju wiedzy
o bieżącej ofercie rynkowej, zarówno w obszarze teorii jak
i praktyki zarządzania.
„OutsourcingPortal.pl już w roku 2011 był partnerem kilku
konferencji GigaCon i widząc ich wkład w rozwój branży i zagadnień outsourcingowych, po wspólnych rozmowach z organizatorami imprez GigaCon, zdecydowano o rozwinięciu
i zacieśnieniu współpracy” – mówi K
 atarzyna Doktór, r edaktor
naczelna www.OutsourcingPortal.pl. „W naszej strategii jest
jak najszersze informowanie i edukacja związana z branżą
outsourcingową i stąd też w ramach U
 mowy Partnerskiej,
stroną
jest
również
p

ierwszy
w
Polsce,
p

olsko-anglojęzyczny
W ostatnich dniach 2011 r. SW Konferencje, o
 rganizator
magazyn branżowy Outsourcing&More” – dodaje Radosław
wielu konferencji poświęconych tematyce o
 utsourcingowej,
Wroński, redaktor prowadzący Outsourcing&More – „zależy
HR, IT, finansowej, ekonomicznej i call c
enter 
podpisał
nam, aby z informacją o dobrych praktykach outsourcin
Umowę P

artnerską z Agencją Marketingu Zintegro
gowych dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców,
wanego R
IPOSTA, właścicielem i administratorem porpokazać czym jest outsourcing, gdzie jest obecny oraz kim
tali
interne
towych
www. outsourcingportal.pl
oraz
www.outsourcingportal.eu, a 
także wydawcą polsko- są dostawcy usług w Polsce”.
angielskiego branżowego 
magazynu 
Outsourcing&More
Na rok 2012, SW Konferencje zaplanował ponad 60 r óżnych
(www. outsourcingandmore. pl).
konferencji, które odbywać się będą w Warszawie, Krakowie,
Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi oraz 
Katowicach.
Na mocy zawartej Umowy, w roku 2012, wszystkie konfe
W każdym miesiącu jest zaplanowanych po kilka konferencji
rencje GigaCon będą objęte patronatem Outsourcing
o różnej tematyce, a wśród najbliższych z nich są na przykład
Portal. pl oraz Outsourcing&More.
EOIF GigaCon organizowany 25 stycznia 2012 w Krakowie,
Tragi Kariera IT organizowane 28 stycznia w Warszawie, czy
Konferencje GigaCon, to imprezy branżowe i tematyczne
też Systemy dla Przedsiębiorstw GigaCon organizowane
organizowane od wielu lat w różnych polskich 

miastach.
30 stycznia 2012 we Wrocławiu.
Udział w większości konferencji jest bezpłatny, a poruszana
tematyka odnosi się do bieżących zagadnień branżowych.
Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencjach,
Podczas konferencji poza szeroką wiedzą teoretyczną,
gdzie będziemy mieli okazję spotkać się i porozmawiać
można zapoznać się z wieloma praktycznymi rozwiąza

o outsourcingu.
niami, które są prezentowane zarówno podczas prezen
tacji jak również poza salami wykładowymi, na stanowi
skach przedstawicieli branż i ekspertów, biorących udział
w konferencjach.
Redakcja Outsorcing & More

Do polskiego kalendarza konferencji branżowych na stałe
zapisały się już takie wydarzenia jak na przykład Call Center
GigaCon, ERP GigaCon, Targi Kariera, czy też EOIF GigaCon.
Większość konferencji to wydarzenia całodniowe, za każdym
razem organizowane są w doskonale logistycznie przygotowanych salach konferencyjnych, w których prelegentami są
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Optymizm umiarkowany
Konferencja „Biurowce w Polsce 2011”
Choć zarówno deweloperzy biurowi, jak i firmy
doradcze są przekonane, że sektor nieruchomości
biurowych ominie druga fala kryzysu, nie mamy jednak
co liczyć na wzrost podaży w najbliższych latach.
Przyczyną jest wciąż niechęć banków do finansowania
tego typu przedsięwzięć – tak w skrócie można
podsumować najważniejsze wnioski z ożywionych
dyskusji, które miały miejsce podczas 5. edycji
konferencji „Biurowce w Polsce”

aneli dyskusyjnych dominował umiarkowany optymizm.
p
Dobrym znakiem dla rynku było duże w tym roku zainteresowanie polskimi biurowcami jako produktami inwestycyjnymi
wśród niemieckich i austriackich funduszy nieruchomości,
które gremialnie wróciły do zakupów nad Wisłą. W pierwszej
połowie 2011 r. transakcje sfinalizowali tacy giganci, jak choćby Deka Immobilien, RREEF czy IVG Immobilien. – Polska
jest niekwestionowanym liderem w Europie Ś
rodkowej
i Wschodniej: 40 % GDP tego regionu wypracowywane jest
właśnie tutaj. Do zalet waszego kraju można zaliczyć niski
dług publiczny w stosunku do produktu narodowego brutto,
a stabilny i konserwatywnie działający sektor bankowy, pozy
skujący dużo depozytów w kraju jest niezależny od importu
kapitału. Tańsza niż w Europie Zachodniej wykwalifikowana
siła robocza sprawia, że wiele firm zakłada tu swoje oddziały
lub relokuje pewne aktywności firmy, jak np. centra księgowe
czy informatyczne – chwalił polski rynek podczas wykładu
otwierającego gość specjalny konferencji Bruno Ettenauer,
Chief Executive Officer Funduszu Inwestycyjnego CA Immobilien Anlagen AG.
Optymistycznie, choć również z umiarem podchodzą do
obecnej sytuacji rynkowej również firmy doradcze. Podkreślano duże rezerwy, jakie ma nasz rynek w porównaniu do
państw tzw. starej Unii. – Warszawa pretenduje do miana
biurowej stolicy regionu CEE. Są tu 3 miliony metrów kwa
dratowych biur - niezbyt wiele, jeśli porównamy ją do cho
ciażby Wiednia, w którym istnieje 10 milionów m kw. Proszę
zauważyć, że sektor publiczny w Polsce dopiero budzi się
jako najemca nowoczesnych powierzchni biurowych - zupeł
nie przeciwnie niż w Europie Zachodniej. W przyszłości może
jednak ogrywać dużą rolę jako kreator popytu – mówiła Monika Dębska-Pastakia, prezes RICS Polska oraz firmy doradczej Knight Frank Sp. z o.o.

Konferencja, jak zwykle, była wielkim wydarzeniem w branży
– 27 października 2011 r. w Marriocie stawiło się ponad 170
uczestników, w tym zdecydowana większość największych
graczy na rynku nowoczesnych powierzchni biurowych.

Choć w kuluarowych rozmowach czasami narzekano, że
polska „biurówka” wciąż boryka się ze skutkami g
 lobalnego
spowolnienia gospodarczego z lat 2008-2009, podczas


Przy prognozowaniu popytu na nowoczesne powierzchnie
biurowe w najbliższych latach zdania były podzielone. Według Anny Staniszewskiej, dyrektor Zespołu Doradztwa i
Analiz Rynkowych w firmie DTZ Sp. z o.o., kluczowym dla
popytu czynnikiem wciąż będzie ilość renegocjowanych
umów. – Popyt rozumiany jako liczba transakcji brutto w
2012 r. będzie rósł ze względu na renegocjacje. Wiele umów
było podpisywanych w latach 2007-2008 w okresie boomu,
zazwyczaj na 5 lat. Te umowy będą w najbliższych miesią
cach wygasać i trzeba będzie je renegocjować. Spodziewam
się jednak, że w latach 2013-14 popyt będzie niższy – przepowiada Staniszewska.
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Nieco lepiej sytuację rynkową ocenił Karol Klin, dyrektor
komercyjny największego dewelopera biurowego w Polsce,
firmy Globe Trade Centre S.A. Według niego popyt będzie
stymulowała rosnąca popularność Polski jako miejsca nowych inwestycji z sektora BPO (Business Process Offshoring/Shared Service Centers). – Polska staje się centrum dla
tego typu inwestycji. Dobra oferta nieruchomości w połą
czeniu z niskim kosztem wykwalifikowanej siły roboczej będą
dalej przyciągać do Polski zagranicznych inwestorów z tego
sektora. Tu upatrywałbym wzrostu popytu netto. Dostęp
ność wykwalifikowanej, znającej języki obce siły roboczej,
dostępność powierzchni biurowych i pomoc publiczna ze
strony miasta sprawią, że w przyszłych latach dynamicznie
będą rozwijać się takie miasta, jak Katowice czy Łódź – zapowiada Klin.

bardziej „książkowe podejście”. Poziom pustostanów w da
nym mieście i skłonność lokalnych najemców do podpisy
wania umów pre-lease pokazuje nam, czy jest zainteresowa
nie nową powierzchnią. Ilość podpisanych umów tego typu
jest dla nas również dowodem jakości i siły inwestora i jego
zdolności do obsługi kredytu. Nie jest jednak tak, że banki
traktują pre-lease jako coś nieodzownego. W wyjątkowych
sytuacjach banki od niego odstępują – broniła interesów
bankowców Beata Latoszek, kierownik Zespołu Finansowania Nieruchomości i Bankowości Korporacyjnej w Banku
Zachodnim WBK S.A. W podobnym tonie wypowiadał się
Maciej Tuszyński, dyrektor generalny banku Westdeutsche ImmobilienBank AG. – Obserwujemy i analizujemy
popyt również na gotowe projekty, siła i doświadczenie in
westora też jest brana przez nas pod uwagę przy udzielaniu
kredytu. Sprawdzamy również lokalizację na miejscu. Dopie
ro później siadamy do rozmów o szczegółach umowy kredy
towej i wysokości prelease`u.
O organizatorze:
Nowy Adres S.A. to dostawca profesjonalnych narzędzi dla
rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Do
flagowych produktów firmy należą Targi Mieszkań i Domów,
organizowane w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu. Funkcjonujący od 2008 r. portal nieruchomościowy
nowyadres.pl zawiera oferty nieruchomości mieszkaniowych
z całej Polski. Nowy Adres jest także twórcą największego
w Polsce projektu badawczego rynku nieruchomości „Polski Rynek Mieszkaniowy – Popyt i preferencje nabywców”.
W portfolio firmy można znaleźć również uznane cykle konferencji branżowych „Polski Rynek Mieszkaniowy” i „Biurowce w Polsce”, serię albumów pod tym samym tytułem oraz
liczne katalogi inwestycji mieszkaniowych.
Źródło:
Nowy Adres S.A.

Pesymizmem powiało za to podczas panelu dotyczącego
finansowania nowych nieruchomości biurowych. Bo choć
najemcy wrócili na rynek, banki wciąż bardzo ostrożnie
podchodzą do udzielania kredytów dla deweloperów biurowych, uzależniając ich przyznanie od podpisania odpowiedniej ilości umów przednajmu (pre-lease), niekiedy nawet na
30-40% planowanej powierzchni wynajmowalnej. – Kryzys
pozwolił nam zweryfikować, z którymi klientami możemy iść
dalej bardziej odważnie, a wobec których musimy stosować
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VII Forum Outsourcingu –
największe branżowe wydarzenie
2012 roku
W drugiej połowie 2012 r. odbędzie się w W
 arszawie,
organizowane przez Roadshow Polska VII Forum

Outsourcingu. Wyjątkowy event, zarówno pod względem

merytorycznym jak i organizacyjnym, już na stałe wpisał się
w kalendarz najważniejszych spotkań, na których trzeba po
prostu być.

Przewodnia tematyka spotkania obejmie:
 Outsourcing w sektorze publicznym, praktyczny model
Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP)
 Polski rynek BPO na tle światowych trendów
 Przyszłość nowoczesnych usług biznesowych i szanse
Polski na napływ inwestycji w tym, sukces w
 drożenia
procesu BPO/ITO w korporacji
 Zagrożenia jakie niesie outsourcing
 Korzyści dla samorządów związane z inwestycjami
outsourcingowymi
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 
VII Forum
 utsourcingu 2012 wierząc, iż informacje przekazane przez
O
ekspertów i możliwość wymiany doświadczeń przyczynią się
do implementacji nowatorskich rozwiązań, p
 ozwalających
realizować cele działalności i skupiać uwagę na jeszcze
lepszym zaspokajaniu potrzeb partnerów biznesowych.
Nowym patronem medialnym VII Forum Outsourcingu został
Outsourcing & More.

Outsourcing Forum to wydarzenie bez precedensu. Jest
najbardziej rozpoznawalnym i prestiżowym spotkaniem,

które w całości poświęcone jest tematyce outsourcingu.

Bogaty wachlarz poruszonej problematyki, u

czestnictwo
szerokiego grona polskich i zagranicznych ekspertów
oraz 
niezwykle profesjonalne przygotowanie konferencji
sprawiają, że współudział w tym wyjątkowym wydarzeniu
jest dla jego uczestników okazją do zdobycia unikalnej
wiedzy, rzetelnej dyskusji i nawiązania nowych kontaktów.

Więcej informacji na stronach:
www.roadshowpolska.pl
www.outsourcingportal.pl.

Wydarzenie to jest cyklicznym następstwem poprzednich
konferencji z cyklu Outsourcing – Polska Europejskim Rajem
Usługowym, które cieszyły się o
 gromnym zainteresowaniem,
a także zyskały grono stałych uczestników. Celem zbliża
jącego się VII Forum Outsourcingu będzie zaprezentowanie
w gronie przedstawicieli biznesu, rządu i mediów, najnowszych trendów na rynku outsourcingowym w Polsce i na
świecie.
Źródło:
Roadshow
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Business Garden
Warszawa
Business Garden Warszawa to inwestycja powstająca
na rogu ulic Żwirki i Wigury i 1-go Sierpnia w W
 arszawie.
Dwa pierwsze budynki stanowią I etap kompleksu
Business Garden Warszawa składającego się z 7.
budynków o łącznej p
 owierzchni najmu 90.000 m2.
W pierwszym budynku powstanie hotel biznesowy,
restauracja, k awiarnia, centrum konferencyjne oraz
powierzchnie b
 iurowe. W drugim budynku oprócz
powierzchni biurowych przewidziano miejsce na klub
fitness oraz powierzchnię usługową na parterze.
Oba obiekty są realizowane z wykorzystaniem
nowoczesnych rozwiązań projektowych i technicznych,
zgodnie z zasadami ekologii oraz zrównoważonego
budownictwa. Projekt ubiega się o certyfikat LEED.
Business Garden Warszawa to pierwszy z trzech
„zielonych” parków biznesowych realizowanych
pod marką Business Garden. Pozostałe dwa będą
usytuowane w Poznaniu i W
 rocławiu.

Business Garden Warszawa
Róg ulic Żwirki i Wigury i 1 Sierpnia
www.cwoffice.pl

Cushman & Wakefield
Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
Tel: + 48 22 820 20 20

Green Horizon
Green Horizon to idealne miejsce dla Twojego b
 iznesu
w samym centrum Łodzi. Przyjazna dla środowiska,
energooszczędna i nowoczesna przestrzeń b
 iurowa
sprawi, że twoi pracownicy rozwiną skrzydła, a twoja
firma rozkwitnie. Green Horizon – podobnie jak wszystkie
projekty Grupy Skanska – otrzyma prestiżowe certyfikaty
LEED oraz GreenBuilding, przyznawane jedynie najbardziej
ekologicznym budynkom. Lokalizacja jest jednym z największych atutów projektu. Bliskość Ronda Solidarności
– jednego z głównych węzłów komunikacyjnych Łodzi –
sprawia, że budynek jest znakomicie połączony z resztą
miasta. Twoi pracownicy i klienci dojadą tu samochodem
lub jedną z 8. linii autobusowych czy 2. linii tramwajowych.
Atrakcyjność lokalizacji obiektu z większa dodatkowo
usytuowanie przy wylocie z miasta w k ierunku węzła
autostradowego, oraz umożliwia szybkie dotarcie do stacji
kolejowej, Uniwersytetu Ł
 ódzkiego, lotniska i Centrum
Handlowego – Manufaktura. Green Horizon, będzie
posiadał 31 300 m2 powierzchni najmu, 7 kondygnacji
naziemnych, dwupoziomowy parking z 394 miejscami,
17 szybkich wind, parking dla rowerów, oraz przebieralnie
i prysznice dla cyklistów.
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ul. Pomorska 106, Łódź

Skanska Property Poland Sp. z o.o.
Al.Jana Pawła II 19
00-854 Warszawa
www.skanska.pl
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Biura

Biura

Biura

Arkońska Business Park

Olivia Gate - Olivia Business Centre

Garnizon - Twin Wave

Torus Sp. z o.o. sp. k.

TPS Sp. z o.o.

zdjęcie

zdjęcie

Powierzchnia budynku: 16 620 m2
Lokalizacja: Gdańsk, ul. Arkońska 6
Kontakt: www.arkonska.pl

Nazwa

Inwestor

Powierzchnia budynku:
Lokalizacja:
Kontakt:

Nazwa

Inwestor

Grupa Inwestycyjna Hossa SA

Powierzchnia budynku: 18 000 m2
Lokalizacja: Gdańsk Oliwa, Al. Grunwaldzka 472
Kontakt: www.oliviacentre.pl

Nazwa

Inwestor

Powierzchnia budynku:
Lokalizacja:
Kontakt:

Nazwa

Inwestor

zdjęcie

Powierzchnia budynku: 11 800 m2
Lokalizacja: Gdańsk, Al. Grunwaldzka
Kontakt: www.hossa.gda.pl

Nazwa

Inwestor

Powierzchnia budynku:
Lokalizacja:
Kontakt:

Nazwa

Inwestor

Zamieść informacje o nieruchomości.
Skontaktuj się z działem reklamy:

Powierzchnia budynku:
Lokalizacja:
Kontakt:

Nazwa

Inwestor

Powierzchnia budynku:
Lokalizacja:
Kontakt:

reklama@outsourcingandmore.pl
Powierzchnia budynku:
Lokalizacja:
Kontakt:

Nazwa

Inwestor

Powierzchnia budynku:
Lokalizacja:
Kontakt:

Powierzchnia budynku:
Lokalizacja:
Kontakt:

Nazwa

Inwestor

Powierzchnia budynku:
Lokalizacja:
Kontakt:
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BPO w 2012 r.
Specjalnie dla Outsourcing&More opinie i komentarze krajowych oraz
zagranicznych ekspertów branży outsourcingowej, którym zadaliśmy
dwa pytania:
1. Jaki był rok 2011 z perspektywy rozwoju usług outsourcingowych?
2. Jaki będzie rok 2012 dla branży outsourcingowej? Stagnacja, recesja, czy rozwój?
i mogą przyczynić się do ulepszenia jakości oraz nadzoru.
Wzrok nadal jest skierowany w kierunku produktywności
oraz wydajności i skupia się na ulepszaniu systemów oraz
rozwiązań technicznych.
Nicklas Blomqvist

2012

Dyrektor Finansowy PMI
Service Center Europe

Outsourcing transakcyjnych procesów oraz procesów
zaawansowanych będzie nadal ulegał intensyfikacji w roku
2012, jednak okres ten będzie wezwaniem dla branży SSC/
BPO. Międzynarodowe korporacje będą skupiały się na
jakości. W dodatku większym powodzeniem będą cieszyły
się Globalne Centra Usług (Global Process Centers - GPO),
co oznacza, że istnieje tendencja na rynku, której PMI nie
brało pod uwagę – by przeprowadzać podstawowe transakcyjne procesy w trybie offshore, podczas gdy bardziej
złożone procesy będą nadal przeprowadzane w Europie.

2011
Bez wątpienia kryzys finansowy wpłynął na dalszy rozwój
outsourcingu/branży SSC. Dało się także zauważyć,
że 
cięcie kosztów już nie jest dla wielu firm kluczowym
czynnikiem wpływającym na strategię SSC/BPO. Wiele

międzynarodowych korporacji zrozumiało, że centra SSC/
BPO nie muszą świadczyć jedynie usług transakcyjnych

Piotr Rutkowski
Partner
zOne Advisory

2011
Mijający rok 2011 nadal zdominowany był przez 
kryzys
ekonomiczny. W pierwszej fali kryzysu, a więc w latach

2008-2009, firmy poszukiwały natychmiastowych oszczędności przez dokonywanie prostych cięć kosztów (np.
szybkie renegocjacje kontraktów) i wstrzymały większe

projekty. Taki potencjał oszczędnościowy dość szybko
się wyczerpał. W ostatnich kilkunastu miesiącach dało
się 
zaobserwować poszukiwania oszczędności poprzez
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głębsze procesy restrukturyzacji. Do łask zaczął w

 racać
outsourcing. P
ojawiły się nowe kontrakty, zwiększyła
się ilość procesów renegocjacji istniejących umów. Na
polskim h
 oryzoncie pojawił się cloud computing. Nasz kraj
ugruntował swoją pozycję w obszarze centrów SSC/BPO,
wchodząc już niemal do pierwszej ligi światowej.

2012
Największą zmianą, jakiej oczekuję w roku 2012 jest
upowsze

chnianie się cloud computingu. O ile jeszcze
rok 2011, można w tym obszarze określić, jako d
 ziałania
marketingowe, budowanie świadomości po stronie

klientów i tworzenie oferty dla polskiego rynku, to rok 2012
powinien nam już przynieść pierwsze kontrakty. Być może
nadchodzący rok będzie też interesujący dla branży SSC/
BPO. Coraz powszechniej słychać np. o przenoszeniu przez
niemieckie firmy produkcji i obsługi procesów biznesowych
z Dalekiego Wschodu do Europy Centralnej. Być może jest
to dla nas szansa na drugą falę inwestycji w tym zakresie?

Państwo a Outsourcing | Artykuły

2012

Mieszko Czarnecki
Urząd Miasta Szczecin

2011
W dzisiejszych czasach integrowanie procesów ostatecznie
stało się rozsądną opcją dla racjonalizowania kosztów
w przedsiębiorstwie. To, czy skutkuje to utworzeniem
własnego centrum usług wspólnych, czy o

 utsourcingiem
aktywności jest już konkretną decyzją firmy. Niemal zawsze
wiąże się to z obniżeniem kosztów. Jest to tym istotniejsze
dla przedsiębiorstw, a może nawet całych 
gospodarek,
które opierają się na eksporcie.
Rozwinięte k raje Unii Europejskiej – Dania, Wielka Brytania,
Holandia czy S
 zwecja – stoją właśnie eksportem, stąd by
przy rosnącej m
 iędzynarodowej 
konkurencji i jak widmo
rewolucji krążącym nad Europą widmie kryzysu zachować
swoją konkurencyjność cenową, przestaje już wystarczać
lokowanie produkcji na Dalekim Wschodzie. Obniżanie

kosztów jest koniecznością. Dlatego 2011 to kolejny rok
wzrostu, choć tak naprawdę początek jeszcze większej
dynamiki rozwoju tej branży. Outsourcing to rozwiązanie

strategiczne – c
oraz więcej p
 rzedsiębiorców zaczyna to
rozumieć.

Krystian Bestry

Widzę w perspektywie bardzo duży wzrost zainteresowania
rozwiązaniami SSC i BPO w rozwiniętych krajach. Międzynarodowe korporacje już to wiedzą – teraz pora na SME
(małe i średnie p
 rzedsiębiorstwa) i lokalnych liderów. Polska
dla rynków DACH (Niemcy, A
 ustria, S
 zwajcaria) i nordyckich
jest lokalizacją wręcz naturalną.
Z drugiej strony w nadchodzącym roku czekam na moment
podjęcia odważnej decyzji przez administrację publiczną.
O ile zrozumiałą jest organiczna wstrzemięźliwość przed
redukowaniem zatrudnienia czy outsourcowaniem już

istniejących procesów w tym sektorze, o tyle pojawiające się
stale nowe zadania samorządów są okazją, by p
 róbować
niektóre świeże procesy „wyrzucać na zewnątrz”. Nie

będzie to dotyczyć z pewnością aktualnie zatrudnionych
pracowników, ale może być interesującym rozwiązaniem
dla ograniczania wzrostu zatrudnienia w administracji. 
Ciekawym m
 omentem może być choćby wejście w życie
nowej u
 stawy o gospodarce odpadami. Oczywiście, w
 ydania
decyzji administracyjnej delegować tu nie m
 ożna, jednakże
przeprowadzenie niektórych procesów poza urzędem może
być: tańsze, bardziej elastyczne (ustawa o pracownikach
samorządowych jest dużo sztywniejsza od kodeksu pracy,
bez porównania z relacją handlową), zapewne wydajniejsze.
Tu jednak piłka jest po stronie dostawców, by krok po
kroku, argument po a
 rgumencie, d
 owieźć swoim p
 rzyszłym
klientom p
 ublicznym a
 trakcyjność takich rozwiązań. Myślę,
że 2012 r. może być w tym zakresie przełomowy.

najwyższe korporacyjne standardy i jest w stanie p
 rzyjąć
kolejnych i
nwestorów oraz bazę pracowników, którzy
oprócz wyksztalcenia mają coraz większe doświadczenie
w pracy w centrach usług. Już nikt nie testuje Polski i nie
pyta „czy warto tu inwestować?”. Zdecydowana większość
firm pyta „co jeszcze?”.

Dyrektor Zarządzający

2012

Infosys Europe

Rok 2012 będzie rekordowy dla branży zwłaszcza, jeśli
weźmiemy pod uwagę przychody centrów usług. Szacuję,
że wartość rynku z tytułu sprzedaży usług za granicę
przekroczy 5 mld USD. Kontrakty będą obejmować c
 oraz
bardziej złożone usługi, wymagające wiedzy i kilkuletniego
doświadczenia, na które możemy nakładać wyższe
marże. Głównymi odbiorcami będą nadal klienci z państw
Europy Zachodniej, a nowe kontrakty będą wynikiem

rosnącej skłonności inwestorów do nearshoringu oraz
centralizowania procesów.

2011
Był to okres finalnego dojrzewania rynku, co p
 otwierdził
ranking Everest Group. Znaleźliśmy się w piątce

najbardziej rozwiniętych rynków na świecie dla inwestycji
offshoringowych. Jesteśmy w grupie państw m.in.

z 
Indiami, od lat uważanymi za potęgę w outsourcingu.
W tym roku przekroczyliśmy pewną masę krytyczną, jeśli
chodzi o liczbę zatrudnionych oraz wartość nowych kontraktów. Do tego mamy zaplecze biurowe, które spełnia
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Procentowały również działania promujące rozwiązania
outsourcingowe. Większa wiedza i świadomość doty
cząca korzyści płynących ze współpracy z zewnętrznym
dostawcą, przyczyniła się do zwiększenia ilości zapytań

ofertowych.
Marcin Pankau
Prezes Zarządu Holicon

2011
Rok 2011 był czasem intensywnego rozwoju polskiego
rynku o

utsourcingu. Wiele przedsiębiorstw 
odczuwało
większą presję na ograniczenie budżetów 
operacyjnych.
Firmy na dużą skalę cięły wydatki, a jednocześnie ostra
konkurencja o klienta sprawiała, że zarządy szukały

sposobów na poprawę jakości usług i decydowały się na
skorzystanie ze wsparcia zewnętrznych profesjonalistów.
Przedsiębiorstwa, które jeszcze w okresie koniunk
tury,
z sukcesem korzystały z outsourcingu, w 
momencie
kryzysu, często decydowały się na rozszerzenie kontraktów.

2012
Zaostrza się konkurencja w sektorze usług dla b
 iznesu.
Z danych PwC wynika, że 74% globalnych o
 utsourcerów
planuje rozszerzenie portfolio świadczonych usług, a 13%
w swojej strategii rozwoju zakłada akwizycje z ewnętrznych
podmiotów. Podobne tendencje obserwujemy na polskim
rynku.
W ciągu najbliższych lat możemy być świadkami spektakularnych fuzji i przejęć. Zakłada się, że w 
najbliższych
kilku latach, rynek zostanie zdominowany przez kilku naj
mocniejszych graczy realizujących projekty na polskim i –
coraz częściej – zagranicznym rynku oraz szereg małych
jednostek działających w obszarze wąskiej specjalizacji,
mocnych, ale bez większej szansy na dołączenie do
pierwszej ligi.

2012
Piotr Dziwok
General Manager, Shell
Business Service Centre
Country Manager,
Shell Polska

2011
Opisując ostatnie dwanaście miesięcy, muszę przyznać, że
był to dla nas bardzo dobry rok. Na całym świecie m
 ogliśmy
zauważyć równomierny postęp w branży SSC i outsour
cingu – w tym 
outsourcingu 
zagranicznego. 
Rozwój ten
dotyczy również Europy Ś
 rodkowej i Wschodniej. Poza
zauważalnym zwiększeniem zatrudnienia w tej b
 ranży, łatwo
jest dostrzec wyższy poziom świadomości w działaniach
firm offshore, które owocują wyższym 
poziomem usług
dla firm 
onshore. W rezultacie, przedsiębiorstwa są
w stanie d
 ostarczyć usługi o charakterze bardziej złożo
nym i w
 prowadzić w życie unowocześnienia procesów
prowadzące do p
 olepszenia jakości wykonywanych usług.
Ze swoimi możliwościami z dziedziny doradztwa strate
gicznego i fachową wiedzą ASPIRE bez wątpienia odgrywa
kluczową rolę na polskim rynku outsourcingowym.
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Prognozy na 2012 r. są dobre – wszystko wskazuje na to,
że będzie to kolejny dobry rok dla branży jak i dla firm z nią
związanych.
Pozwoli to na polepszenie jakości wzajemnej współpracy
między partnerami biznesowymi. 
Przewiduję również, że
będą się one nadal rozwijać zwiększając s woją konkurencyjność wprowadzając dalsze udoskonalenia, szczególnie
w obrębie jakości dostarczanych usług i profesjonalizmu.
Ze swoim położeniem geograficznym i 
sprawną infra
strukturą, Kraków jest miastem dobrze rozpoznawalnym na
biznesowej mapie Polski. Firmy z branży, które rozpoczęły
swoją działalność w Krakowie w 2011 r. wzmacniają swoją
pozycję na rynku lokalnym.
Mam również nadzieję, że rok 2012 przyniesie bliższą
współpracę z krakowskimi i małopolskimi uniwersytetami.
Dzięki temu wzrosną szanse na zaspokojenie potrzeb
pracodawców z branży, a co za tym idzie podwyższy się
stopa zatrudnienia wśród młodych, utalentowanych ludzi.

Państwo a Outsourcing | Artykuły

będą wspierać wzajemne uczenie się (shared learning)
w centrach.

2012
Andrew Hallam
Sekretarz Generalny oraz
Członek Zarządu ASPIRE

2011
W zeszłym roku o tej porze Kraków został uznany za
najprężniej rozwijające się miasto globalnego o
 utsourcingu
i miniony rok nas nie rozczarował. Liczba zatrudnionych
pracowników zwiększyła się o 25%, stworzono 6 000

nowych miejsc pracy, w sumie w mieście już 24 000 osób
pracuje w tej branży. Wzrost jest spowodowany z arówno
rozwojem istniejących już centrów jak i pojawieniem się
nowych firm. Jesteśmy świadkami wyraźnej tendencji

wzrostowej w kierunku usług zaawansowanych.
ASPIRE obecnie tworzy ponad 80 firm, co oznacza, że
nasza organizacja odnotowała ponad dwukrotny wzrost.
Nasza pierwsza coroczna konferencja odbyła się w maju
2011 r. Założyliśmy również w tym roku Akademię A
 SPIRE
by szkolić członków oraz wspierać ich rozwój. Stworzyliśmy
także grupy eksperckie, które w wielu dziedzinach

Kryzys, który miał miejsce w 2008 r. przyniusł dwa skutki
– w wymiarze krótkoterminowym kryzys spowodował
spowolnienie, które usunęło ciśnienie na rynku wywołane
szybkim wzrostem w poprzedzających go 2-3 latach;

w 
nieco dłuższej perspektywie wywołał przyśpieszony
wzrost, jako reakcję na trudne warunki.
Przy drugiej fali wzrostu nie ma tej samej presji na rynku.
Kraków osiągnął punkt krytyczny, co oznacza, że istnieje
tam już środowisko, które wspiera dalszy rozwój branży.
Obecnie zadajemy sobie pytanie: ile jeszcze uda nam
się rozwinąć? Będzie to temat naszej drugiej corocznej
konferencji w kwietniu. 2012 r. Spodziewamy się ponad
400 osób.
Z perspektywy ASPIRE, rozważamy przeniesienie modelu
rozwiniętego przez nas na inne miasta. Ten model skupia się
na lokalnym środowisku usług wspólnych i outsourcingu,
dostarczaniu opłacalnych rozwiązań oraz na promocji
procesu wzajemnego uczenia się wśród firm. Rok 2012

zapowiada się bardzo ciekawie.

płace i rotacja pozostają stabilne, na akcepto
wanym
poziomie. Ś
 rodowisko współpracuje, integruje je ASPIRE –
pierwsze w Polsce stowarzyszenie centrów.
Jarosław Pięta

2012

Partner

Pozycja Krakowa rośnie także w coraz wyższym zaawanso
waniu migrowanych procesów. Po wielu latach rozwoju
sektora rynek dostarcza doświadczonych kandydatów

od CEO, przez kadrę zarządzającą, team leaderów do
specjalistów. Jednocześnie 30 000 absolwentów uczelni co
roku potencjalnie zasila sektor od dołu.

Advisory Group TEST
Human Resources

2011
Rok 2011 umocnił Kraków w roli miasta w światowej czo
łówce SSC/BPO (ranking Tholons). Zatrudnienie w centrach
przekroczyło 20 000 (ponad ¼ 
zatrudnienia w sektora
w Polsce). Poszerzają się procesy, poza księgowością, IT
migrowana są finanse, R&D, HR, z akupy. Wartość d
 odaną
stanowi ekosystem: centra, u
czelnie, 
wyspecjalizowane
firmy HR, wsparcia IT, obsługi 
nieruchomości, 
tworzące
unikalny na skalę Europy Środkowo Wschodniej klaster.

Każdy inwestor znajdzie więc kandydatów na o
 dpowiednim
poziomie i w założonym budżecie. Ta równowaga o
 dróżnia
miasto od innych lokalizacji i stanowi o jego unikalności. Rok
2012 p
 rzyniesie dalszy napływ SSC/BPO. Recesja może
jedynie nieco spowolnić ten proces, tak jak w roku 2009.
Migrowane będą procesy o wyższej wartości d

odanej,
wyzwaniem 
będzie profesjonalna rekrutacja i utrzymanie
talentów.

Przekroczona masa krytyczna napędza rozwój obecnych
i napływ nowych centrów ale też i kandydatów. Jednocześnie
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2012
Janusz Dziurzyński
Wiceprezes ABSL,
Dyrektor Centrum
Procter & Gamble Global
Business Services
w Warszawie

2011
W ubiegłym roku Polska umocniła swoją pozycję strategi
cznego ośrodka świadczącego usługi o 
najwyższym
poziomie innowacyjności i zaawansowania. Polskie c
 entra
kontynuowały rozszerzanie działalności o obsługę wysoce
specjalistycznych procesów opartych m.in. na wiedzy,
zwią
zanych z analizą danych, czy w
sparciem 
decyzji
biznesowych z różnorodnych obszarów. Ten trend stanowi
również przykład rosnącej kompleksowości w 
zakresie
świadczonych usług. Dynamiczna i k onsekwentna ewolucja
polskiego sektora nie pozostaje bez echa. Polska jest
aktualnie jedną z 5-ciu na świecie oraz jedyną w Europie
dojrzałą destynacją pod inwestycje offshoringowe.

Wiceprezes Instytutu
Outsourcingu, wspólnik
kierujący praktyką
TMT w k ancelarii
Baker & McKenzie

więc 
mocno spóźniona i nie całkiem 
satysfakcjonująca
nowelizacja prawa bankowego liberalizująca zasady
outsourcingu w tym sektorze, choć pozytywna, to nie

miała istotnego wpływu na rynek. 

Ostatnie wydarzenie
warte odnotowania to duża, również na skalę europejską,
transakcja outsourcingu sieci TP, która w końcowej fazie
przygotowań została jednak wstrzymana.

Baker & McKenzie

2012

Marek Rosiński

2011
Główny trend roku 2011 to skokowy wzrost inwestycji typu
Shared Service Centers1. Polska wyrobiła sobie 
renomę
w tym zakresie. Pojawiają się nie tylko nowe centra usług,
ale również poszerzają zakres swoich usług 
istniejące
centra. To najlepszy dowód na to, że działają one bardzo
dobrze. Gwałtowny wzrost z drugiej połowy 2011 r. był
w 
znacznej mierze napędzany przez środki 
pomocowe.
Mieliśmy 
okazję obserwować jak bardzo skuteczne jest
to narzędzie. W okresie od listopada 2010 r. do lipca
2011 r. środki unijne były wyczerpane, a granty rządowe
zawieszone. Projekty SSC ruszyły lawinowo w drugiej

połowie roku. 

Największe transakcje outsourcingu IT
w sektorze fi nansowym wydarzyły się w minionych latach,
1
Shared Services Centers – wewnętrzna obsługa globalnych funkcji
danej korporacji z jednej, wybranej lokalizacji, bez przekazywania ich

zewnętrznemu dostawcy.
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W nadchodzącym roku czynnikiem decydującym
o 
poziomie konkurencyjności poszczególnych c
entrów
będzie innowacyjność i elastyczność. Aby 
pozostać
o krok przed 
konkurencją, strategie biznesowe orga
nizacji 
usługowych muszą konsekwentnie zmierzać
w 
stronę zaawansowania, systematycznego poszerzania
dotychczasowej specjalizacji oraz atrakcyjnych warunków
współpracy. Na znaczeniu zyskają innowacje technologiczne oraz p
 rocesowe podnoszące efektywność działania
całej organizacji. S
 zczególnie istotne będą tu rozwiązania
z obszaru Business Intelligence. W perspektywie kolejnych
lat będziemy obserwować dynamiczny rozwój systemów
wirtualizujących rzeczywistość, które będą nie tylko

opisywać i interpretować świat zastany, ale i przewidywać
co wydarzy się w kolejnych kwartałach czy nawet latach.

Niepewność na rynkach sprzyja outsourcingowi jako
rozwiązaniu, które podnosi efektywność i obniża 

koszty.
Według badań Instytutu Outsourcingu z 2011 r. 

polski
rynek BPO jest dziś wart prawie 4 miliardy złotych, a ponad
60% firm szacuje, że tendencja wzrostowa, jaką obserwują
od roku, będzie się nadal utrzymywała. N
astępnym
etapem 
rozwoju tego rynku będzie jego konsolidacja.
Niewykluczone są 

debiuty giełdowe. Polscy dostawcy
mają wykształcone kadry i mogą z czasem wyrosnąć na
groźnych k onkurentów dla największych, globalnych g
 raczy
na tym rynku. 
Budowanie pozycji międzynarodowej jest
jednym z największych wyzwań dla polskich dostawców
i 
będzie miało d
ecydujące znaczenie dla ich pozycji na
rynku w perspektywie 3-5 lat.
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2012
Mariusz Wiśniewski
Senior Property Negotiator,
Head of Gdansk CBRE
Branch Office
CBRE Polska

2011
Z perspektywy Trójmiasta był to rok przełomowy, który
przełamał złą passę od kryzysowego 2009 r., w 

którym
to ostatnią bezpośrednią inwestycją zagraniczną z b
 ranży
SSC było centrum finansowe Sony Pictures. 
Decyzja
o 
inwestycji naszego klienta – firmy Laureate, która
pozytywnie z akończyła rok 2011 udowodniła, że T
 rójmiasto
idzie w 
dobrym 
kierunku: rosnąca podaż powierzchni
na rynku biurowym, uporządkowany i przygotowany we
współpracy z PWC system wsparcia oferowany przez

lokalne 

samorządy oraz otwarcie naszego regionalnego
biura w Trójmieście złożyły się na pozytywny wizerunek
regionu branży otwartej na inwestycje z branży BPO/SSC.

Viktor Bogdanov
Dyrektor Zarządzający
IT Sourcing Europe

2011
Z perspektywy outsourcingu usług IT/tworzenia oprogramowania, rok 2011 cechował się małymi u
mowami
(do 50 tys. euro), oraz tworzącymi się megatrendami,
w tym m
 ultisourcingu oraz nearshoringu, jak również
modelami typu i

nnovative engagement. Odnotowano
wzrost popytu na usługi ITO wśród małych i średnich firm,
jak również 
nowych, zaawansowanych technologicznie
przedsiębiorstw, 
które korzystają z usług outsourcingu
głównie w celu redukcji 

kosztów oraz w celu skrócenia
czasu 
wprowadzenia 
produktu na rynek. Jest 
obecnie
większe zapotrzebowanie na usługi ITO (np. opracowanie
oprogramowania/
projektowanie stron www, IT, teleko
munikacja, finanse) oraz na innowacyjne i 
lukratywne
dziedziny n
 iszowe, w tym media cyfrowe, tworzenie gier
i rozwój aplikacji mobilnych. 
Jeżeli chodzi o geografię
outsourcingu usług i

nformatycznych, Europa odwraca
się od offshoringu i koncentruje na nearshoringu. Jest to

Rosnąca fala recesji w Europie i USA sprzyja kontrolowaniu
kosztów, co zawsze przekłada się na rozwój tej branży.
W dalszym ciągu w mojej ocenie najsilniejsze tempo wzros
towe będzie do zaobserwowania w usługach IT, w szczególności w aplikacjach mobilnych i marketingu internetowym.
Mimo widocznej fali kryzysu, która w przyszłym roku może
osiągnąć apogeum, nie należy się spodziewać według mnie
powtórki z 2009 r., kiedy to wstrzymano wiele nowych projektów inwestycyjnych w branży. Wzrastać będzie też liczba
przejęć i fuzji firm świadczących usługi outsourcin
gowe,
zwłaszcza w 
sektorze IT i bankowym. Z drugiej strony,
z uwagi na niepewność sytuacji na rynkach finansowych,
nie należy spodziewać się kontraktów długoterminowych.
Dla r ozwoju branży w Polsce znaczenie może mieć słabnący
wobec EURO polski złoty, powodując nieznaczne obniżenie
kosztów pracy oraz wysoka pozycja w tegorocznych

rankingach d
 otyczących atrakcyjności inwestycyjnej.

spowodowane wieloma czynnikami, ale głównie dlatego,
że europejscy zleceniodawcy pragną mieć jak największą
kontrolę nad rozwojem projektów IT; mają lepszą możliwość
zarządzania outsourcowanymi p
rocesami, jeżeli procesy
te odbywają się w tej samej/zbliżonej strefie czasowej (ze
względu na krótsze loty, brak różnicy czasu bądź nieznaczna różnica, podobieństwa kulturowe personelu, itp.).
W 2011 r. europejscy zleceniodawcy usług ITO dobierali
lokalizację oraz partnerów z większą ostrożnością. Firmy
pamiętały o negatywnych skutkach na międzynarodowe
interesy wywołane niedawnymi protestami politycznymi

oraz zbrojnymi wystąpieniami w Północnej Afryce oraz na
Środkowym Wschodzie. Obecnie o wiele bardziej przej

mują się 
polityczną i ekonomiczną stabilnością w regionach, gdzie świadczone są usługi IT. Wybierając d
 ostawcę
usług ITO, europejskie firmy mniej dbają o dostępność
procesów certy
fikacji jakości/dojrzałości organizacyjnej,
a więcej uwagi zwracają na rzeczywiste predyspozycje by
zrealizować dany projekt, na jasne i transparentne c
 enniki
oraz na doświadczenie z podobnymi projektami.
W porównaniu z zeszłymi latami, zleceniodawcy bardziej
angażują się w dobór pracowników IT oraz w proces

rekrutacji. By 

zabezpieczyć outsourcowane projekty
i uniknąć opóźnień, słabej jakości produktów, niezrealizo
wanych etapów, firmy 
zaczęły 
zlecać projekty/
etapy
projektów paru firmom na raz (czasami znajdujących się
w odległych lokalizacjach).Tendencja do multisourcingu jest
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dodatkowo s powodowana faktem, że małe firmy preferują
zawieranie umów z małymi bądź 
średnimi 
dostawcami
usług ITO (kolejna tendencja w 2011 r.) i trudno im znaleźć
pojedynczego d

ostawcę z odpowiednią wiedzą oraz
zasobami. Firmy wówczas 

szukają niezbędnej wiedzy
i zasobów u innych dostawców.

2012
Przewiduje się, że wydatki na IT zmaleją w Europie
w 2012 r. Jednak może to mieć pozytywny skutek na r ozwój
outsourcingu usług informatycznych. Nie spodziewam

się wzrostu wydatków na usługi ITO w Europie w 2012 r.
gdyż ogólna wartość umów jest obecnie o wiele niższa,
niż w przeszłości. Niemniej jednak wartość ta nie powinna
być mniejsza niż w 2011 r. Europie nie uda się pokonać
Stanów Zjednoczonych pod względem budżetów oraz ofert
ITO, jednak branża ta się najprawdopodobniej rozwinie na
starym kontynencie zgodnie z własnym scenariuszem:

z powodu szybkiego przenikania ITO do innowacyjnych
branż niszowych oraz ze względu na nacisk firm na rozwój
w trybie nearshore, cała koncepcja outsourcingu może ulec
zmianie w 2012 r. oraz w kolejnych latach. Z jednej s trony
obserwujemy znaczący brak talentów oraz zasobów IT

w Unii Europejskiej, a z drugiej strony – potężny potencjał
Europy Centralnej oraz Wschodniej, która może wyszkolić
oraz dostarczyć wysoko wykwalifikowanych specjalistów,
i zapełnić obecną lukę w Europie Zachodniej. S
 zacuję, że
rok 2012 będzie rokiem wielkich możliwości dla Europy,

gdy zachodnioeuropejskie firmy skorzystają z zasobów
Europy 
Centralnej oraz Wschodniej, 
otrzymując 
dostęp
do i
nnowacyjnych i nowoczesnych technologii 
dzięki
współpracy transgranicznej. Jednak na te zmiany musimy
czekać więcej niż rok. Jeżeli c
 hodzi o wyzwania dla branży:
myślę, że pozostaną w 2012 r. takie same, co w 2011:
opóźnione dostawy projektów, niedostateczna komunikacja
z zarządcami projektu i zarządem z leceniodawcy, niedostateczny poziom zarządzania od strony zleceniodawcy. Poza
multisourcingiem, z k tórego firmy już korzystają by zapobiec
problemom z dostawą, 
zleceniodawcy będą zmuszeni
inwestować 

więcej we własny zarząd outsourcowanych
projektów, p
 odejmować współpracę zgodnie z modelami,
które pozwolą na maksy
malną kontrolę nad projektami,
oraz angażować własne zespoły IT.
Osobiście uważam, że kolejnym wielkim trendem stanie
się cloudsourcing, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy
będzie miało to miejsce w 2012 r. W następnym roku w
 ięcej
firm skorzysta z outsourcingu opartego na chmurze (coraz
więcej transakcji cloudsourcingowych jest zawieranych
z roku na rok), jednak obecne problemy (np. zgodność,
otwarte oprogramowanie, ochrona danych) wymagają
czasu oraz – powiedzmy – co druga firma musi dołączyć
do chmury.
Przewiduję, że rok 2012 będzie okresem wolnego, ale
stałego, dojrzewania branży outsourcingu.

2012

Karolina Borucka
Senior BPO/SSC
Recruitment Consultant,
Invidia HR

2011
W roku 2011 na polskim rynku otworzono więcej centrów
usługowych niż oczekiwano, odnotowano także nieprzewidziany wzrost zatrudnienia w ośrodkach już istniejących.
Centra usługowe stają się rdzeniem sektora przemysło
wego i wszystko wskazuje na to, że będziemy obserwować
wzrost jego znaczenia. Wydaje się, że Polska sprosta
wymaganiom językowym w dobie globalizacji i swobo

d
nego przepływu osób.
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Pomimo obniżenia kosztów utrzymania w droższych
krajach zachodniej półkuli w 2012 r. nadal możemy
spodziewać się otwierania nowych placówek w Polsce.

Zaczynamy obserwować wyrównywanie pensji, zwłaszcza
dla kadry menadżerskiej, co jednak ograniczy oszczędności
i s kutecznie zahamuje rozwój tej branży.
Możliwe, że odporność Polski na kryzys ekonomiczny
sprawi, że wzrost płac nie zostanie ograniczony w takim
stopniu, w jakim mogłoby to mieć miejsce w krajach,
w których rozważa się otwarcie placówek.
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Kapitał ludzki województwa pomorskiego
W erze coraz dalej posuniętej złożoności gospodarki światowej i radykalnie rosnącego zapotrzebowania na wyra
finowane i zaawansowane usługi, potencjał rozwoju danego
państwa czy regionu coraz częściej wyraża się w jakości
jego kapitału ludzkiego. Podstawowym warunkiem awansu
społeczeństwa jest posiadanie przez jego p
rzedstawicieli
odpowiednich, specjalistycznych umiejętności, które

pozwolą sprostać dynamicznie mnożącym się wymaganiom
zglobalizowanego świata. Dostępność odpowiednio wykwalifikowanych zasobów ludzkich jest kluczowym c
 zynnikiem
przy podejmowaniu każdej decyzji o przeniesieniu czy też
utworzeniu nowych funkcji przedsiębiorstwa na danym
obszarze. Z pewnością nie byłoby przesadą stwierdzenie,
że wysokiej jakości kapitał ludzki stanowi n
ajważniejszy
argument zachęcający do inwestycji w danym regionie.
Kapitał ludzki jest jednym ze składników kapitału intelektualnego, na który, wg definicji dr Doroty Węziak-Białowolskiej,
składają się jeszcze: kapitał społeczny, kapitał strukturalny
i kapitał rozwoju.

giej dziesiątce, ustępując jedynie uczelniom z n
 ajwiększych
ośrodków tj. Warszawa, Kraków czy Wrocław, natomiast
wyprzedzając uczelnie śląskie, lubelskie czy szczecińskie.
W całym województwie pomorskim kształciło się w roku
2010 ponad 107 tys. studentów; w tym zaledwie 10 tys.
z nich poza największą aglomeracją. Świadczy to o b
 ardzo
silniej pozycji Trójmiasta jako regionalnego ośrodka akade
mickiego. Liczba studentów w Trójmieście stale rośnie.
W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyła się o ponad 12 %.
Warto wspomnieć, że jest to trend stały i co roku p
 rzybywa
średnio 2000 studentów. Jeszcze szybciej rośnie liczba
absolwentów, w tym samym okresie wzrosła ona o 37 %.
W Gdańsku i Gdyni w samym tylko roku 2010 na rynku
pracy pojawiło się około 20 000 absolwentów.
Dla inwestorów z sektora SSC/BPO istotne są również
dane na temat absolwentów kierunków informatycznych,
ekonomiczno-administracyjnych oraz inżynieryjno-techni

Wykres 1. Absolwenci grup kierunków w Trójmieście

Zaprezentowana w artykule charakterystyka województwa
pomorskiego, ze szczególnym naciskiem na Gdańsk
i Trójmiasto, oparta została o podstawowe kategorie wystę
pujące w koncepcji kapitału intelektualnego, z uwzględnieniem wyników badania HAYS Poland przeprowadzonego na
grupie pracowników, z doświadczeniem w sektorze.
Kapitał ludzki: studenci i absolwenci
Województwo pomorskie zapewnia bardzo szeroką ofertę
edukacyjną. Na jego terenie w roku 2010, wg danych GUS,
znajdowało się 28 uczelni wyższych, z czego zdecydowana
większość (21) miała swoją siedzibę na obszarze aglomeracji trójmiejskiej. Drugim istotnym ośrodkiem akademickim
na terenie województwa jest Słupsk, gdzie znajdowały się
4 uczelnie.
Najważniejsze uczelnie na terenie Trójmiasta to: P
 olitechnika
Gdańska, Uniwersytet Gdański, oraz Gdański Uniwersytet
Medyczny. Odgrywają one bardzo istotną rolę w edukacji
społeczeństwa, a dwie pierwsze również w przygotowaniu
potencjalnych kadr dla centrów SSC/BPO. T
rójmiejskie
uczelnie przyciągają studentów z całej Polski i są szczególnie
popularne wśród młodych ludzi mieszkających w północnej
Polsce.
W ogólnopolskim rankingu uczelni wyższych przygotowanym
przez miesięcznik Perspektywy zajmują one miejsca w dru-

Źródło: oprac. własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

cznych i przetwórstwa (produkcji). Absolwentów informatyki
było w 2010 r. wg danych GUS ponad 600. Jest to w
 ynik
najniższy spośród dużych ośrodków akademickich.

Tró

jm
 iasto wyróżnia się jednak bardzo dużą dynamiką
wzrostu: w ciągu pięciu lat liczba absolwentów zwiększyła
się o 69 %. Świadczy to o rosnącym zainteresowaniu tego
typu studiami, co jest bardzo korzystnym trendem. Kierunki
ekonomiczno-administracyjne wg danych GUS 
ukończyło
w 2010 r. ponad 5 tysięcy osób, a naukę na kierunkach
technicznych i produkcyjnych w tym samym roku zakończyło
1400 osób. Tendencje są tu również zasadniczo wzrostowe.
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Szczególnie istotna z punktu widzenia potencjalnego
centrum SSC/BPO jest przede wszystkim wiedza językowa
wśród kapitału ludzkiego. Trójmiasto posiada bogate
zasoby kadrowe z umiejętnościami komunikacji w różnych
językach, co jest następstwem dobrego poziomu nauczania
w uczelniach publicznych. Na Uniwersytecie Gdańskim, najważniejszym ośrodku kształcenia językowego w województwie, istnieje sześć specjalizacji na wydziale filologicznym:
angielska, rosyjska, niemiecka oraz skandynawska, a także
slawistyka i romanistyka. Na anglistyce studiuje 
ponad
700 osób, na rusycystyce i germanistyce po 500, a na
pozostałych specjalizacjach po około 200.
Wykres 2. Znajomość języków obcych wśród studentów
w Trójmieście, n =1800

stanowią studenci aktywnie uczestniczący w kołach nau
kowych. Takie organizacje zrzeszają pasjonatów obszarów,
które jedynie pobieżnie omawiane są w ramach programu
studiów. Główny ośrodek akademicki województwa pomorskiego wypada tu niemal na równi ze średnią dla Polski: do
kół naukowych należało ok. 20% studentów. Wszystkie te
dane pochodzą z badania Bilans Kapitału Ludzkiego zrealizowanego na próbie ponad 30 tys. studentów z całej Polski,
w tym 1800 z Trójmiasta.
W powyższym studium pytano również uczestników o ocenę
poziomu własnych kompetencji. Trójmiasto u
zyskało najwyższy wynik w zakresie przedsiębiorczości i przejawiania
inicja
tywy. Aż 23,5% ankietowanych oszacowało swoje
umiejętności w tym zakresie jako bardzo wysokie. Lepsze
oceny wystąpiły jedynie w Warszawie. Doskonale wypadła
znajomość zaawansowanych programów komputerowych
i umiejętność programowania oraz tworzenia stron interne
towych: 13,9% określa swoje kompetencje w tej 
materii
jako bardzo wysokie, a 16,6% jako wysokie. 
Dziedziną
zasadniczo związaną z poprzednią jest umiejętność wyko
nywania zaawansowanych obliczeń matema
tycznych –
18,3% respondentów. Jest to w
 ynik najwyższy 
spośród
wszystkich centrów akademickich w Polsce. W połączeniu
z rosnącą liczbą absolwentów informatyki stanowi to bardzo
pozytywny trend, jak również potencjał zwłaszcza dla Centrów Usług obsługujących p
 rocesy związane z analizą finansową czy IT.

Źródło: oprac. własne na podstawie Bilans Kapitału Ludzkiego - 2010

Kapitał ludzki: pracownicy z doświadczeniem
Wśród ogółu studentów Trójmiasta najpowszechniejsza jest
znajomość języka angielskiego (90%), po niemiecku mówi
ponad 40 % a pozostałe kształtują się na następujących poziomach: (francuski, hiszpański ok. 10%, rosyjski 8%, włoski
3%, skandynawskie 1,5% a inne 5%). Warto nadmienić,
że w przypadku języków niszowych, należących do grupy
skandynawskiej wskaźnik znajomości wśród mieszkańców Trójmiasta jest jednym z najwyższych w Polsce. Dane
pochodzą z badania Bilans Kapitału Ludzkiego i zostały
wykonane na próbie 1815 studentów.
Dla każdego inwestora istotny jest również poziom kompetencji wśród potencjalnych pracowników firmy. Dla pracodawcy liczą się przede wszystkim umiejętności praktyczne
i doświadczenie, które trudno zdobyć nie wychodząc poza
uczelnię, dlatego też bardzo istotny jest odsetek studentów,
którzy w trakcie nauki 
uczestniczyli w praktykach czy
stażach. W Gdańsku wynosi on 57%, co pozycjonuje

rynek na równi z największymi ośrodkami akademickimi tj.
Warszawa ( 60%).
Dogłębna, niszowa wiedza branżowa, jest bardzo ceniona
przez korporacje, dlatego szczególny potencjał kadrowy
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Sektor SSC/BPO rok do roku znacząco wzrasta na polskim
rynku, jak również rozwija się wdrażając nowe, bardziej zaa
wansowane procesy. Dlatego z punktu w
 idzenia inwestora
nie tylko istotne jest zaplecze kadrowe, jakie stanowi g
 rono
studentów, absolwentów na danym rynku, ale 
również
doświadczone kadry z wiedzą branżową. Wielkość s ektora
można mierzyć dwoma wskaźnikami. Jednym jest liczba
centrów SSC/BPO, a drugim liczba osób w nich zatrudnionych. Liczba pracowników sektora SSC/BPO w Polsce
wzrosła pomiędzy rokiem 2008 a 2010 o 50%.
W 
Trójmieście wg danych ABSL znajduje się ponad 20
centrów, które zatrudniają ponad 6 700 pracowników. W roku
2008 zatrudniały one ponad 4 700 osób, czyli przez 2 lata
liczba pracowników w sektorze zwiększyła się o 43%. Jest
to znaczny wzrost, natomiast wciąż rynek Trójmieski należy
do grupy rynków rozwijających się, z niezagospodarowanym
potencjałem. W tabeli 1 znajdują się najważniejsze centra
SSC/BPO w Trójmieście wraz z obsługiwanymi p
 rocesami.
Najnowsze inwestycje to centrum finansowo-księgowe
Sony Pictures oraz Laureate/Online Interactive Education,
którego pracownicy będą odpowiedzialni za rekrutację oraz
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 sparcie uczestników studiów online na najbardziej prestiw
żowych uczelniach zagranicznych.

Wykres 3. Odpowiedzi trójmiejskich pracowników centrów SSC/BPO
na pytanie: „Czy uważasz, że Trójmiasto jest dobrym miejscem do
życia?”

Tabela 1. Najważniejsze centra SSC/BPO w Trójmieście
Nazwa firmy

Obsługiwane procesy

Axciom

IT

Arla Foods

F&A

GE Capital

Banking back office centre

Fineos

IT

First Data

F&A

Geoban

Banking back office

Jeppesen by Boeing

IT

Kainos

IT

Laureate/Online Interactive CC
Education
Nordea

Banking back office

Sony Pictures

F&A

Thomson Reuters

Data Analysis & IT

Lufthansa Systems

IT

Nevion

IT

Źródło: kwerenda prasowa

Trójmiasto jest rynkiem stosunkowo młodym, biorąc pod
uwagę inwestycje SSC/BPO, dlatego w przypadku zapotrzebowania firm z sektora na pracowników z wieloletnim
doświadczeniem, korzystano z zasobów ludzkich, z rynków
dojrzałych takich jak Warszawa czy Kraków. Powyższy
trend odzwierciedlają badania przeprowadzone przez HAYS
Poland na aktualnych i byłych pracownikach centrów SSC/
BPO w Trójmieście pod koniec listopada 2011 r.
Dla ponad 60% ankietowanych średni staż pracy w
 ynosi pomiędzy 3 a 4 lata, podczas gdy, wg danych ABSL w Polsce
trwa on pomiędzy 2 a 3 lata. Podobnie tylko 54,2% ankie
towanych przed podjęciem aktualnej p
racy mieszkało
w Trójmieście. 16,7% dojeżdża do pracy z innej miejsco
wości a niemal 30% przeprowadziło się z innego miasta,
m. in. z Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Poznania.
Powyższe wyniki są zbieżne z doświadczeniem firmy HAYS
Poland. Przykładowo rekrutując doświadczone kadry do
powstałego w 2009 r. Sony Pictures SSC, przeprowadzono
kampanie tzw. Employer Branding w kraju, jak i za granicą.
W wyniku zabiegów marketingu rekrutacyjnego m
 ożliwością
pracy dla Sony Pictures SSC w Gdyni zainteresowało się
wiele osób z różnych rynków. W rezultacie, w organizacji
zatrudnionych jest ponad 70% specjalistów pochodzących
z innych regionów Polski oraz z zagranicy.

Źródło: badanie Hays Poland, n = 100

Pracownicy SSC/BPO oceniają Trójmiasto jako dobre
miejsce do życia. Na pytanie „Czy uważasz że Trójmiasto
jest dobrym miejscem do życia?” prawie 60% mieszkańców
Trójmiasta odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a kolejne

28% „raczej tak”. Odpowiedzi negatywnych było tylko 12%,
a i tutaj brakowało odpowiedzi „zdecydowanie nie”. Dane te
zostały przedstawione na wykresie 3.
Wykres 4. Znajomość języków obcych wśród pracowników centrów
SSC/BPO w Trójmieście

Źródło: badanie HAYS Poland, n = 100

Ponad 80% pracowników sektora SSC/BPO w Trójmieście
ukończyło studia ekonomiczne. Wszyscy też m
ówią
w języku angielskim, z czego ponad 54% na najwyższym,
biegłym 

poziomie. Wyższa od średniej dla Polski jest
również znajomość języka niemieckiego, którego przynajmniej p
 odstawową znajomość zadeklarowało p
 onad 64%
absolwentów. Na wyróżnienie zasługuje również wyższy niż
w innych miastach stopień znajomości języka h
 iszpańskiego.
Deklarowana znajomość pozostałych j
ęzyków obcych
została przedstawiona na wykresie 4.
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Niezmiernie ciekawe są wyniki sondażu dotyczącego czynników wpływających na wybór konkretnej firmy przez pracowników. Dominującym aspektem wydaje się być tutaj
międzynarodowe środowisko pracy. Aż 52,1% respon
dentów twierdzi, że jest to główny powód, dla którego
pracują u 
aktualnego pracodawcy. Drugie miejsce zajął
element materialny, związany z wysokością podstawowego
wynagrodzenia. Na trzecim miejscu znalazło się bezpie

czeństwo zatrudnienia. Powyższe wskazuje na wyraźną
przewagę konkurencyjną na rynku pracy firm z sektora SSC/
BPO, które z natury swojej działalności, umożliwiają współpracę z rynkami zagranicznymi, przez co są p
 ostrzegani
przez 
kadry jako preferowani pracodawcy. D
odatkowo
niepewna sytuacja na rynkach międzynarodowych, powo
duje przywiązanie do dużych, stabilnych organizacji dających
pracownikom poczucie bezpieczeństwa.

Uczelnie w 
Gdańsku, Gdyni i Sopocie, co roku kończy
20 tys. osób, z których jedna czwarta ma wykształcenie
ekonomiczne, a 90% deklaruje znajomość języka angiel

skiego. Oprócz dużej 
liczby studentów i absolwentów
Trójmiasto dysponuje też pulą ponad 6 700 pracowników
z doświadczeniem w pracy w sektorze SSC/BPO.
Podsumowując, dane przedstawione w niniejszym artykule pozwalają stwierdzić, że kapitał ludzki województwa
pomor
skiego, a w szczególności aglomeracji trójmiejskiej
jest 
dostosowany do p
 otrzeb przedsiębiorstw z sektora
SSC/ BPO, zwłaszcza obsługujących procesy tj. IT lub
finansowe.

Podsumowanie
We współczesnej, globalnej gospodarce zmiany następują
w coraz szybszym tempie. Jedynym sposobem dla przedsiębiorstw, aby nadążyć za tymi zmianami jest posiadanie
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Dlatego też
kapitał ludzki, rozumiany jako wiedza, wykształcenie, umiejęt
ności oraz odpowiednie cechy osobowości posiadane przez
mieszkańców danego regionu, jest w chwili obecnej jednym
z ważniejszych czynników decydujących o miejscu lokalizacji
inwestycji również z sektora SSC/BPO.

Autorzy tekstu
Jadwiga Naduk, Tomasz Szreder,
Jan Szczepanowski – HAYS Poland

Wykres 5. Oczekiwania trójmiejskich pracowników sektora SSC/BPO wobec pracodawców w Trójmieście

Źródło: badanie HAYS Poland, n = 100
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Trójmiasto – rynek biurowy
czekający na bodziec
Rynki regionalne ogólnie
W pierwszej połowie 2011 r. utrzymał się zapoczątkowany
w 2010 r. dynamiczny rozwój rynku biurowego kraju,
Całkowite zasoby biurowe głównych rynków regionalnych
(Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań i Łódź)
wynoszą 

blisko 2 mln m2. W budowie 
znajduje się ok.
250 tys. m2 powierzchni biurowej, co stanowi 40% wzrost
w stosunku do poziomu z końca 2010 r. Największy udział
w podaży mają Wrocław (30%), Kraków (25%) i Trójmiasto
(18%). Zauważalny jest też wzrost zainteresowania mniejszymi rynkami regionalnymi – w samym Szczecinie powstaje
obecnie ok. 7% powierzchni realizowanej w kraju.
W wyniku ograniczonej podaży oraz stałego zaintereso
wania najemców powierzchnią biurową, ilość pustostanów
niemal na wszystkich rynkach regionalnych się zmniejsza.
Największy spadek zanotowano w Łodzi i Katowicach.
Tylko w Krakowie i we Wrocławiu, dzięki nowej 
podaży,
wskaźniki pustostanów nieznacznie wzrosły. Malejąca

ilość p
owierzchni niewynajętej powoduje niewielki wzrost
czynszów efektywnych.
Rynek Trójmiejski
Podaż
W wyniku ukończenia w pierwszej połowie 2011 r. budynku
Allcon Park II oraz w IV kwartale 2011 r. Olivia Gate, zasoby
biurowe Trójmiasta wzrosły do 326 600 m2.

 becność n
o
 owoczesnych budynków biurowych, takich jak
np. A
 rkońska Business Park czy Olivia Business Center
oferujących efektywne powierzchnie.
Liczba m2 nowoczesnej powierzchni biurowej w p
 rzeliczeniu na
mieszkańca (m2/mieszkańca)

Trójmiasto, z liczbą mieszkańców na poziomie 742 tys.
znajduje się na 4-tym miejscu w Polsce. Z
 asoby biurowe
w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą 0,41 m2. Powyższy
wykres przedstawia wielkość zasobów powie
rzchni
biurowej do liczby mieszkańców według rynków regio
nalnych. W Warszawie, najbardziej rozwiniętym rynku
biurowym w Polsce, wskaźnik ten wynosi 2,00 m2/mieszkańca. P
 okazuje to, jak duży p
 otencjał rozwoju ma jeszcze
przed sobą rynek trójmiejski.
Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej (m2)
– dane na koniec pierwszej połowy 2011 r.

W fazie realizacji znajduje się ok. 70 tys. m2 powierzchni
biurowej, z czego 80% zostanie oddane do użytku przed
końcem pierwszej połowy 2012 r. Wśród projektów

w budowie kluczowe to Olivia Point i Tower (TPS), Opera
Office (Euro Styl), Garnizon.biz (Hossa) oraz BCB Business
Park (Bałtyckie Centrum Biznesu).
Większość budynków zlokalizowana jest w Gdańsku,
poza centrum miasta. Najpopularniejszym obszarem kon
centracji biurowej jest główna arteria miasta, G
 runwaldzka,
wyróżniająca się zarówno dobrą dostępnością gruntów,

jak i doskonale rozwiniętym transportem publicznym –
kolej metropolitalna, autobusy, tramwaje. Teren ten pełnił

funkcję przemysłową, obecnie dzięki nowym inwestycjom
powoli staje się centrum biurowo-usługowym. 

Najemcy
coraz 
częściej preferują tę lokalizację ze względu na

W latach 2006-2010 rynek biurowy Trójmiasta uznawany był
za jeden z najwolniej rozwijających się rynków regionalnych,
obecnie odnotowuje on najwyższą w Polsce dynamikę
wzrostu podaży. Oprócz aktualnie realizowanych projektów
o powierzchni ok. 70 tys. m2 dodatkowo 
pozwolenia na
budowę otrzymały takie inwestycje jak Alchemia (Torus) –
duży business park, Neptun (Hines), Granary Island (AVG)
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w 
Arkońska Business Park, Amber Gold w Artus Park
i Wolters Kluwer w budynku Office Island.
Pustostany
W ostatnich sześciu miesiącach 2011 r. wskaźnik pusto
stanów spadł o 4 pkt. proc. i wynosi obecnie 10%. W najbliższym roku możemy spodziewać się wzrostu poziomu
pusto
stanów, n
awet do 15–20% ze względu na sukcesywne odda
wanie powierzchni, znajdujących się aktu
alnie w budowie. W związku z utrzymującym się p
 opytem
powierzchnie 
obecnie realizowane będą stopniowo
wynajmowane.
Czynsze

czy Neptun House (Capital Park), których sumaryczna
powierzchnia, licząc tylko pierwszą fazę Alchemii wyniesie
ok. 50 tys. m2. Szacujemy, że realizacja co najmniej 80%
tej powierzchni powinna zakończyć się jeszcze w 2013 r.
Do końca 2012 r. zasoby trójmiejskiego rynku biurowego
zwiększą się do ok. 400 tys. m2, a w 2013 r. do około 450 tys.
m2, co w odniesieniu do dzisiejszych zasobów oznaczać
będzie 38% wzrost zasobów w przeciągu dwóch lat.
Popyt
W związku z uzależnieniem od popytu zewnętrznego trudno
oszacować przyszły poziom łącznego zapotrzebowania na
powierzchnie biurowe. Warto zwrócić uwagę na strukturę
popytu realizowanego przez firmy znajdujące się już na
rynku, jak i dużego zainteresowania firm zewnętrznych

z branży BPO/SSC.

Czynsze wywoławcze utrzymują się na poziomie 13–15
EUR/m2/miesiąc. Natomiast już dziś możemy obserwować
stopniowe obniżanie oczekiwań deweloperów w zakresie
czynszów. W 2012 r. szacujemy, że stawki w
 ywoławcze
plasować się będą w granicach 12–14,50 EUR/m2/miesiąc
– w zależności od lokalizacji oraz liczby konkurencyjnych
obiektów w danym obszarze. Stawki wywoławcze w oko
licach Grunwaldzkiej/Kołobrzeskiej plasować się będą na
poziomie 12–13 EUR/m2/miesiąc, a w okolicach centrum
Gdańska, Gdyni czy Sopotu w rejonie 14–15 EUR/m2/
miesiąc. Deweloperzy stosują zachęty finansowe, które
stały się już rynkowym standardem. Są to zarówno okresy
zwolnienia z czynszu, jak i kontrybucje finansowe na ponad
standardowe prace adaptacyjne, jak i budżety na inne
koszty najemców związane z organizacją biura czy przepro
wadzką. Czynsze efektywne zawierać się będą w granicach
11–13 EUR/m2/miesiąc.
Dalszy rozwój rynku – podsumowanie

Możemy też spodziewać się przepro
wadzek 
najemców
ze starszych obiektów biurowych do nowocześ
niejszych
inwestycji, w których powierzchnie o

ferowane są za
podobne lub niewiele wyższe czynsze. Zjawisko to będzie
pogłębiać różnice na rynku, ale nie pod kątem lokalizacji, ale
jakości zasobów.
Typowa wielkość transakcji najmu w Trójmieście wśród
firm lokalnych to 300–500 m2, natomiast wśród 
dużych,
międzynarodowych firm to około 1 000–1 500 m2 Te większe
transakcje (od 1 000 m2) podpisywane są głównie przez fi rmy
wchodzące na rynek trójmiejski lub posiadające już swoje
centra usług wspólnych oraz firmy z branży outsourcingu.
W pierwszych trzech kwartałach 2011 r. wynajęto ok.
30 tys. m2, z czego ok. 77% objęły nowe umowy. Wśród
największych transakcji warto wyróżnić wynajęcie przez
Grupę Energa powierzchni w Olivia Gate, Jeppesen P
 oland
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Głównym bodźcem rozwoju trójmiejskiego rynku biurowego
będzie dynamiczny wzrost podaży nowoczesnych i efektywnych biurowców. Szacujemy, że spowoduje to większą
konkurencję na rynku i stopniowy podział pod kątem jakości
powierzchni. Rynek zdominowany przez lokalnych deweloperów w najbliższych latach notować będzie coraz większe zainteresowanie ze strony dużych i międzynarodowych
inwestorów. Hines, Capital Park, Echo Investment i AVG już
zdecydowali się wejść na ten rynek. Inni liczący się g
 racze
z branży nieruchomości w Polsce na pewno poważnie
rozważać będą rozpoczęcie inwestycji w Trójmieście.

Autor tekstu
Krzysztof Misiak
Starszy negocjator, Dział powierzchni biurowych
Cushman & Wakefield
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Czy Trójmiasto dołączy
do Ekstraklasy branży?

Branża usług nowoczesnych w Polsce

Potencjał regionu

W Polsce ulokowano już ponad 280 centrów usług
nowoczesnych, zatrudniających obecnie prawie 70 tys.

specjalistów. Według często pojawiających się o

pinii
prasowych Polską Ekstraklasę miast związanych z tym

sektorem, jeżeli wziąć pod uwagę liczbę centrów oraz

zatrudnienie stanowią Warszawa, Kraków, Wrocław

i Łódź. Według prognoz Związku Liderów Sektora Usług
Biznesowych zatrudnienie w sektorze usług nowoczesnych,
w najbliższych latach może zwiększyć się do 100 tys. dzięki
nowym inwestycjom, których liczba szacowana jest na około
30–50 centrów. Do czołówki miast w tej dziedzinie gospodarki, a więc miast, które chciałyby odegrać aktywną rolę
w wyścigu o wyżej wymienione inwestycje aspirują takie
miasta jak Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot), Katowice/
aglomeracja śląska, Poznań czy też Szczecin.

W roku 2011 PwC przeprowadziło analizę 
atrakcyjności
inwestycyjnej województwa pomorskiego. W analizie tej
wskazano, iż największy potencjał rozwoju w regionie mają
branże SSC/BPO oraz sektor Information and Communications Technology (ICT). Inne branże oferujące dobre
warunki dla inwestorów to: logistyka, energetyka, farmacja
i motoryzacja.
Atutem województwa pomorskiego jest dostępność spec
jalistów z zakresu finansów i informatyki, w tym kadry mena
dżerskiej z doświadczeniem w branży SSC/BPO, dobra znajomość języków obcych, jak również coraz powszechniejsze
opinie o nasyceniu rynku w innych r egionach Polski. Ponadto,
stale rozbudowywana infrastruk
tura lotniskowa poprawiła
globalną dostępność transportową regionu.

Jeżeli z powyższej listy czterech miast Ekstraklasy, u
 sunąć
Warszawę, jako stolicę, a co za tym idzie miasto n
 ajwiększe
i najmniej konkurencyjne kosztowo, można stwierdzić,
że p
ozostałe lokalizacje są porównywalne zarówno pod
względem kosztów, jak i potencjału. Ale co wyróżnia

Trójmiasto na ich tle?

Czynniki te zostały zauważone już przez szereg inwestorów,
w tym: Intel, Sony Pictures, First Data Global czy Thomson
Reuters, a ich dynamiczny rozwój potwierdza dobry klimat
inwestycyjny w regionie. Czy Trójmiasto ma zatem szanse
stać się równie atrakcyjne jak najbardziej rozpoznawalny dla
sektora BPO/SSC Kraków?
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 chillesową wszystkich dużych miast poza Warszawą był
a
brak nowoczesnej przestrzeni biurowej. Obecnie zarówno
największe miasta, Kraków, Wrocław, jak i Trójmiasto mają
bardzo dobrą i porównywalną ofertę przestrzeni biurowej –
łącznie ponad 1,1 mln m2.
Wyróżniki Trójmiasta
Kapitał ludzki
W Trójmieście znajduje się obecnie blisko 30 centrów usług,
zatrudniających 12 tys. specjalistów. Jednocześnie na 29ciu uczelniach Trójmiasta studiuje ponad 105 tys. osób, co
przekłada się na około 23 tys. absolwentów rocznie. Zapewnia to dostęp zarówno do doświadczonych kandydatów, ale
co równie ważne, wskazuje, ze rynek jest jeszcze daleki od
nasycenia. Tezę o niskim nasyceniu rynku potwierdza także
niski współczynnik rotacji pracowników centrów, kształtu
jący się na poziomie 4–8% oraz niska presja na wzrost płac,
wynosząca około 5% rocznie.

Czynniki wpływające na wybór lokalizacji
Podczas wyboru lokalizacji pod przyszłe centrum usług
wspólnych czy też BPO, firmy najczęściej biorą pod
uwagę na takie elementy jak dostępność kadry, w tym jej
wykształcenie, doświadczenie i znajomość języków, koszty
pracy, czy też dostępność powierzchni biurowej. Nie są to
jednak jedyne rozważane czynniki. Równie istotne dla inwestora są: łatwość prowadzenia biznesu, poziom zaangażowania i pomocy ze strony władz lokalnych oraz jakość życia.
Jak wspomniano, zarówno trzy główne miasta w sektorze
SSC/BPO, jak i miasta aspirujące do tego grona są ze sobą
bardzo porównywalne. Tak jak ogólne koszty pracy w Polsce
są niższe o 40–50% niż w Europie Zachodniej czy USA, tak
różnice w wysokości wynagrodzeń w branży, pomiędzy
wyżej wymienionymi miastami, mieszczą się w przedziale
5–15%.
W Polsce studiuje obecnie prawie 1,9 mln osób, co p
 rzekłada
się na dużą pulę wykształconych kandydatów – 90% zatrudnionych w sektorze usług nowoczesnych posiada wyższe
wykształcenie.
Tak, jak problem wykwalifikowanej kadry nie był nigdy
w 
Polsce problemem, tak jeszcze kilka lat temu piętą
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Na podstawie raportu placowego firmy Hays za okres
styczeń-marzec 2011 można wskazać, iż 

wynagrodzenia
w regione pomorskim w sektorze SSC/BPO należą do
niższych w kraju. Zatrudnienie absolwenta wiąże się

z zaoferowaniem wynagrodzenia w przedziale od 2 000 do
2 800 PLN brutto, na stanowisku kierowniczym pomiędzy
6 000 a 7 500 PLN brutto.
Na uwagę zasługuje też fakt bliskiej współpracy p
 omiędzy
środowiskiem akademickim a biznesem. U

niwersytet
Gdański we współpracy z Thomson R

euters 
otworzył
program 

finansowo-bankowy, wpisujący się w zapotrze
bowanie na kształcenie kompetencyjne, odpowiadające
potrzebom rynku pracy. Innym przykładem jest zainicjowany
w tym roku program BPO Academy kierowany do uczniów
Trójmiejskich liceów i mający na celu przygotowanie odpo
wiedniej puli kandydatów do pracy w sektorze.
Znajomość języków
W Trójmieście występuje dobra znajomość języka angiel
skiego oraz niemieckiego, ze względu na 
powszechne
nauczanie tych języków na studiach, a także turystykę
w regionie. Ponadto Trójmiasto wyróżnia się jako c
 entrum
języków skandynawskich (norweski, szwedzki, fi

ński,
duński). 59% ludzi znających języki s kandynawskie w Polsce
mieszka w regionie pomorskim. Występuje także dostępność innych języków europejskich (np. rosyjski, portugalski,
serbski), a także języków chińskiego, czy też arabskiego.
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Dostępna przestrzeń biurowa
Trójmiasto jest trzecim rynkiem regionalnym (po Krakowie
i Wrocławiu) jeżeli chodzi o ilość nowoczesnej p
 rzestrzeni
biurowej, jednak to w Trójmieście d
ostępność biur jest
największa. W przeciągu ostatnich trzech lat ilość dostępnej
powierzchni podwoiła się, a większość z obecnie dostępnych
350 tys. metrów kwadratowych spełnia wymogi biurowców
klasy A. Do końca roku 2013, do u
 żytku powinno zostać
oddane dodatkowe 150 t ys. m
 etrów kwadratowych nowych
biurowców, co tylko 

poprawi, już 
ugruntowaną 
pozycję
aglomeracji, a także w
 płynie korzystnie na ceny najmu. Ceny
najmu powierzchni w atrakcyjnie położonym biurowcu klasy
A kształtują się na poziomie 12–14,5 EUR/m2.
Miasto samo w sobie
Ponad 60% kadry menadżerskiej w centrach usług to
obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do danego kraju na

kilkuletnie kontrakty, często wraz z całą rodziną. Dlatego

ważne jest, by w danym mieście dobrze się czuli. Tak, jak da
się zmierzyć liczbę międzynarodowych szkół i przedszkoli,

liczbę lotów i czas podróży do kraju pochodzenia, tak nie da
się za pomocą liczb wyrazić magii miasta. A tę T
 rójmiasto
posiada i potrafi nią przybyłych gości zauroczyć. Nie jest
to miasto małe, czy też miasto postindustrialne – jest to
miasto, które odpowiednio łączy swoje walory turystyczne
z możliwościami biznesowymi. Stabilny rozwój a
 glomeracji,
liczne festiwale – od muzycznego Heineken Open’er,
po t
eatralny festiwal Szekspirowski, liczne możliwości
uprawiania sportów – od wodnych, przez golf aż po sporty
zimowe, duża różnorodność możliwości spędzania czasu
wolnego, sprawiają, że Gdańsk, Gdynia i Sopot przyciągają
nowych mieszkańców zarówno z Polski, jak i z zagranicy.
Wsparcie dla inwestora
Trójmiasto wyróżnia się dobrą jakością obsługi inwestorów
ze strony władz samorządowych oraz wyspecjalizowanych
agencji regionalnych. Jednym z ułatwień inwestycyjnych
jest przydzielenie dedykowanego Menadżera Projektu,
który na bieżąco pomaga przy realizacji inwestycji. Władze
lokalne służą pomocą w kontakcie z firmami rekrutacyjnymi
i 
agencjami nieruchomości oraz pomagają w uzyskaniu
konkurencyjnych stawek za ich usługi.
Ale czy oprócz nowych mieszkańców miasto będzie dalej
przyciągało nowych inwestorów? Trójmiasto wykracza poza
założone kryteria stawiane przed bardzo dobrą lokalizacją
centrów usług nowoczesnych. Fakt ten w połączeniu
z 
wdrażaną strategią i długofalowym kierunkiem rozwoju
regionu, pozwalają wierzyć, że w niedługim okresie czasu
Trójmiasto dołączy do trójki największych polskich miast
w tej branży, a co za tym idzie wkroczy do Ekstraklasy
polskiego sektora SSC/BPO.
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Atuty Trójmiasta
Sytuacja gospodarcza
Trójmiasto jest obszarem metropolitarnym składającym
się z Gdańska, Gdyni oraz Sopotu. Obszar trójmiejski jest
miejscem zamieszkania dla około 1,26 mln ludzi, stanowiąc
piąty pod względem liczby populacji układ miejski w Polsce,
zaraz za Silesią, Warszawą, Łodzią oraz Krakowem.
Trójmiasto jest bardzo ważnym ośrodkiem działalności
naukowej, kulturalnej oraz gospodarczej. Od wieków aglomeracja trójmiejska stanowiła istotny punkt transferowy na
szlaku handlowym pomiędzy krajami Europy.
Trójmiasto oferuje dobrze rozwiniętą infrastrukturę towa
rzyszącą dla działalności gospodarczej, jak również bogaty
zasób wysoce wykwalifikowanej siły roboczej. Wraz z napływem międzynarodowych przedsiębiorstw, Trójmiasto zmienia swoje oblicze w stronę gospodarki o
 partej na w
 iedzy. Do
najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów należą
turystyka oraz nowoczesne usługi.
Duża liczba inwestycji infrastrukturalnych, takich jak budowa
autostrady A1 oraz stadionu sportowego PGE Arena,
remont torowisk kolejowych, nowy terminal lotniczy, czy też
rozwój inkubatorów przedsiębiorczości, z pewnością wpłyną
na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Trójmiasta.
Zasób powierzchni biurowej
Trójmiasto zajmuje czwarte miejsce w Polsce pod względem
rozmiaru rynku biurowego, za miastami takimi jak Warszawa,
Kraków czy Wrocław. Całkowity zasób 
nowoczesnej po
wierzchni biurowej w Trójmieście wynosi około 365 tys. m2,
co przekłada się jednak na relatywnie niskie nasycenie – na
jedno przedsiębiorstwo (zatrudniające ponad 10 osób) przypada zaledwie 70 m2.
Około 60% zasobu biurowego zlokalizowane jest w Gdańsku,
głównie w trzech lokalizacjach: centrum m
 iasta, w b
 udynkach
oferujących niższy standard, we 
Wrzeszczu oraz Oliwie
(wzdłuż Alei Grunwaldzkiej), jak również w p
 obliżu lotniska
Rębiechowo.
Powierzchnie biurowe w Gdyni umiejscowione są głównie
wzdłuż tras prowadzących do Gdańska (ulica Śląska oraz
Władysława IV). Mniejsze budynki biurowe znajdują się
centralnej części miasta (ulice Świętojańska, Batorego i 10
lutego). Parki biznesowe znajdują się wzdłuż ulicy Łużyckiej.
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Sopot pozostaje miastem z relatywnie niskim udziałem
w całkowitym zasobie biurowym aglomeracji trójmiejskiej.
Nowoczesna powierzchnia biurowa znajduje się 
głównie
w wyremontowanych willach, zajętych na potrzeby lokalnych
przedsiębiorstw. Powierzchnia biurowa na wynajem wystę
puje w niewielkich budynkach w okolicach centrum miasta.
Podaż powierzchni biurowej
Pierwszym znaczącym projektem biurowym w Trójmieście
był Baltic Business Centre, wybudowany w 1995 r. Dobre
czasy dla rynku biurowym nastały jednak po 2000 r., gdy
oddano wiele dużych projektów, włącznie z siedzibą Grupy
Lotos – pierwszym projektem biurowym o powierzchni

ponad 20 tys. m2.
Koniunktura na rynku biurowym w Gdańsku o
siągnęła
szczyt w roku 2008, gdy na rynek trafiło około 55 tys. m2
w 
dziesięciu niezależnych obiektach. Obecnie, do naj
większych i najbardziej znanych istniejących projektów
biurowych należą Arkońska Business Park w Gdańsku oraz
Łużycka Office Park w Gdyni.
Unikalnym elementem Trójmiasta jest dominacja na rynku
biurowym lokalnych deweloperów takich jak Allcon Investment, Grupa Inwestycyjna Hossa, Torus, TPS czy Euro Styl.
Całkowity zasób nowoczesnej powierzchni biurowej
w Trójmieście przekroczył 365 tys. m2 pod koniec trzeciego
kwartału 2011 r. Obecnie, w budowie znajduje się około
70 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Do największych projektów w tym roku należy Olivia Business Centre
– Olivia Gate spółki TPS. W budowie są: Alchemia firmy
Torus, G
 arnizon.biz – Omega & Gamma, pierwsza faza BCB
Business Park oraz Opera Office. Wśród istotnych projektów
planowanych na następne lata należy wymienić budynek
Neptun spółki Hines, kolejne fazy Olivia Business Centre,
BCB Business Park oraz Garnizon.biz.

Państwo a Outsourcing | Artykuły

Ze względu na rosnące zainteresowanie n
owoczesnymi
biurami, zarówno wśród istniejących najemców, jak

też n
owych graczy, absorpcja nowej powierzchni jest
potencjalnie bardzo wysoka. W związku z tym wysokiej

klasy budynki biurowe relatywnie zapełniają się n
 ajemcami.
Obecnie, dla przedsiębiorstwa szukającego 4 000 m2

powierzchni biurowej w następnym roku, dostępnych jest
7 możliwości (biorąc pod uwagę budynki istniejące oraz
w budowie).
W całym Trójmieście dostępność postindustrialnych terenów
inwestycyjnych jest bardzo wysoka. Dawne obszary Stoczni
Gdańskiej czy też Stoczni Gdyńskiej kuszą inwestorów
atrakcyjną lokalizacją przy głównych trasach, w niedalekiej
odległości od centrum miasta. W przyszłości te tereny mogą
zostać skutecznie przekształcone w atrakcyjne obiekty
biurowe, bądź też o wielofunkcyjnym przeznaczeniu.
Popyt na powierzchnię biurową
Do 2006 r. roczny popyt na nowoczesną powierzchnię
biurową w Trójmieście oscylował w okolicach 10 000 m2.
W 2007 r. wartość ta wzrosła do 20 000 m2. Wiele przedsiębiorstw sektora BPO (Business Process Offshoring) takich
Podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Trójmieście

jak First Data Global Services, Thomson Reuters, ZenSar,
Kainos czy Nordea, zdecydowało się na otwarcie swoich
siedzib na terenie Trójmiasta.
Rok 2008 był przełomowy na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. W tym czasie popyt na nowoczesną
powierzchnię biurową w aglomeracji trójmiejskiej wzrósł do
poziomu 60 000 m2. Przedsiębiorstwa takie jak Arla F
 oods,
Geoban, Grupo Santander czy Acxiom dołączyły do grona
najemców powierzchni biurowej Trójmiasta. W roku 2009,
ze względu na załamanie na światowych rynkach finanso
wych, zainteresowanie powierzchnią biurową w Trójmieście
zmalało, by powrócić do ścieżki wzrostu już pod koniec

roku 2010. Silne fundamenty gospodarki oraz intensywny
rozwój 

branży BPO/SSC w Polsce, 
przyczyniły się do
wzrostu 

popytu na nowoczesne biura w Gdańsku oraz
Gdyni. Do przedsiębiorstw, które ostatnimi czasy p
 odpisały
duże 
umowy 
najmu w Trójmieście należą Grupa Energa,
Jeppesen, Wolters K
 luwer, Netia oraz Ericsson.
Trójmiasto uchodzi za trzecią pod względem popularności w Polsce lokalizację dla działalności sektora BPO/
SSC. Co istotne, aglomeracja trójmiejska przyciąga coraz
więcej przedsiębiorstw z sektora KPO (Knowledge Process
Offshoring), którego przedmiotem działalności są bardziej

zaawansowane procesy, wymagające wykwalifikowanych
profesjonalistów.
Poziom pustostanów

Dostępność powierzchni biurowej w głównych
miastach Polski (1 000 m2)

Stopa pustostanów we wszystkich budynkach b
 iurowych
w Trójmieście, włączając w to budynki zajęte na potrzeby
właścicieli, wyniosła ok. 7% na koniec trzeciego kwartału
2011 r. O
 znacza to, iż na rynku jest dostępne od zaraz
prawie 25 500 m2. Pustostany w aglomeracji trójmiejskiej
występują głównie w budynkach klasy B oraz w niedawno
ukończonych p
 rojektach, które nie zostały jeszcze do końca
skomercjalizowane. W związku z rozwojem sektora BPO,
dostępna p
owierzchnia biurowa powinna zostać szybko
wchłonięta przez rynek.
Stawki czynszu
Najlepsze stawki czynszu osiągnęły w ostatnim czasie
poziom stabilizacji. Obecnie, wahają się między 13–16 E
 UR/
m2./miesiąc. Przeciętne stawki oscylują w rejonie 11–14
EUR/m2./miesiąc. Nie przewiduje się istotnych zmian w tym
zakresie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
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Komentarz do raportu CBRE
Cała Europa Środkowo–Wschodnia, czyli Polska, 
Czechy, Węgry, a także kraje nadbałtyckie jak Litwa, Łotwa
i 
Estonia oraz niektóre państwa Afryki Północnej, jak c
hoćby do niedawna Egipt, można wrzucić do jednego
worka, jeżeli chodzi o koszty. Zwłaszcza gdy porównamy je z krajami Europy Zachodniej i Stanami Zjednoczonymi
z jednej s
 trony oraz Indiami i innymi krajami Azji Południowej z drugiej. W regionie Europy Środkowo–Wschodniej
różnice w rachunku ekonomicznym są niewielkie. Trójmiasto jest tylko nieco tańsze niż Budapeszt czy Warszawa
a 
dostępność kadr jest zbliżona do Wrocławia czy Łodzi. To, co 
aktualnie zdecydowanie pomaga Trójmiastu
w przyciąganiu kolejnych inwestycji, to stabilna od wielu lat sytuacja na trójmiejskim rynku nieruchomości biurowych,
do czego przekonuje nas Mariusz Wiśniewski – starszy negocjator i szef biura regionalnego CBRE w Gdańsku.
Dymitr Doktór: Analizując wasz raport dotyczący nierucho
mości biurowych w Trójmieście odnosi się wrażenie, że
będziemy mieli niedługo do czynienia z rekordowa podażą.
Czy deweloperzy się nie przeliczą z popytem?
Mariusz Wiśniewski: Podaż od 2009 r. kształtuje się na porównywalnym poziomie z popytem, a pustostany oscylują
na stałym poziomie ok. 9 % Aktualnie jest to 7 %. Nie jest
to duża liczba–około 25 tys. m2. Wystarczy zainteresowanie
czterech, pięciu dużych firm, żeby dostępna wolna powie
rzchnia została wynajęta. K
westia „rekordu” w zakresie
ilości metrów kwadratowych inaczej wygląda jak spojrzymy
na procentowy przyrost powierzchni, który od lat kształtuje
się na porównywalnym poziomie. Według nas, Trójmiejscy
deweloperzy budują zgodnie z zapotrzebowaniem rynku.
DD: W takim razie nasuwa się pytanie: kto lub co napędza
popyt i gdzie jest jego główne źródło?
MW: W ostatnich latach najczęściej popyt kreują klienci,
którzy lokalizują w Trójmieście swoje centra rozliczeniowe,
finansowe, IT. W ostatnich latach coraz częściej widoczny
jest trend, w którym działające lokalnie firmy szukają nie tylko
nowych i bardziej efektywnych biur, ale też d
 odatkowych
powierzchni w związku z rozwojem swojej działalności.

Można też zauważyć, że Trójmiasto zaczyna się odblokowywać komunikacyjnie ze względu na powstawanie nowych
odcinków autostrad i dobrych połączeń lotniczych. Jeszcze
kilka lat temu kwestia połączeń Trójmiasta z resztą Polski
była często podejmowana podczas rozmów z inwestorami,
którzy chcieli zlokalizować swoje siedziby w Trójmieście. To
był argument, za tym aby tu nie inwestować. Teraz tego typu
dyskusje odchodzą do przeszłości.
DD: A jak wygląda sytuacja w innych miastach regionalnych
w Polsce?
MW: Dla Trójmiasta wyjątkowo korzystnie. Na przykład
we Wrocławiu pustostan spadł poniżej 3%, przy zbliżonej
do 
Trójmiasta powierzchni całkowitej. Pamiętajmy, że
w momencie kiedy ilość dostępnej powierzchni spada do

48

styczeń / luty 2012

Mariusz Wiśniewski
Senior Negotiator and
the Head of the local CBRE office in Gdansk
2–3% najemcy mają często spore trudności w znalezieniu
biura w konkurencyjnych cenach. W Trójmieście m
 ieliśmy
taką sytuację w 2008 r., kiedy o powierzchnie 
biurowe
przy 
Arkońskiej w Gdańsku konkurowały aż trzy firmy.
Istniało ryzyko, że którąś z nich stracimy, gdyż ostatecznie
jeden z dwóch budowanych wtedy budynków został
w całości w
 ynajęty przez GE Money. Obecnie taka sytuacja na trójmiejskim rynku powierzchni biurowych nie powinna się powtórzyć. Klient zainteresowany 
powierzchnią

Edukacja a Outsourcing | Aktualności
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tysiąca m
 etrów kwadratowych, ma teraz do wyboru w
 iele
lokalizacji. Ostatnim przykładem jest firma Laureate, k tóra
mogła 
wybierać wśród aż 8 opcji oferujących bardzo
elastyczne warunki najmu, podczas gdy w innych miastach
było ich dużo mniej. Z kolei w innych miastach zdecydo
wanie przesadzono z p
 odażą. Przykładem jest miasto Łódź,
gdzie od dłuższego czasu mamy tam około 20 % wolnych
powierzchni biurowych.
DD: Z raportu wynika również, że w Trójmieście o biurach 
można rozmawiać praktycznie tylko z lokalnymi
deweloperami.
MW: Tak, to prawda i osobiście widzę w tym wiele korzyści
dla najemcy. W Trójmieście, w przeciwieństwie do innych
miast, na przykład Wrocławia, gdzie rynek jest z dominowany
przez zaledwie kilku deweloperów, rynek jest, w mojej
ocenie, bardziej konkurencyjny.
DD: Ale chyba zdominowanie Trójmiasta przez dużych
krajowych i międzynarodowych deweloperów to tylko

kwestia czasu?
MW: Nie sadzę. Mieliśmy w ostatnich latach sporo sygnałów,
że chcą wejść na ten rynek, ale jak dotąd nie poczynili
realnych kroków. Można więc oczekiwać, że dalej będą na
rynku dominować lokalni deweloperzy, a dzięki temu rynek
będzie stabilny. Paradoksalnie, działający lokalnie m
 niejszy
deweloper, mając niezbyt duże zasoby finansowe, nie
jest w stanie dostarczyć w jednym momencie dużej ilości
powierzchni i zdestabilizować rynku.
DD: Lokalny deweloper może dużym korporacjom nasuwać
skojarzenia związane z brakiem kompetencji lub niższą
jakością dostarczanej powierzchni biurowej. Czy 

lokalne
firmy deweloperskie są w stanie sprostać potrzebom globalnych korporacji?
MW: Muszę przyznać, że w Trójmieście deweloperzy budują
w trochę lepszym standardzie niż w wielu innych miastach
regionalnych. W Łodzi na przykład jest sporo powierzchni
biurowych w rewitalizowanych budynkach, które nigdy nie
będą tak efektywne jak budynki nowe, chociaż je również
określa się biurowcami klasy A. Pamiętajmy, że standard
biurowca podany w ofercie to często chwyt reklamowy.

Klasa A 

powinna oznaczać przede wszystkim 
budynki
o wysokim standardzie, centralnej, najbardziej prestiżowej
lokalizacji oraz łatwym dostępie. Z technicznego 

punktu
widzenia c

hodzi na przykład o podnoszone 
podłogi,
zaawansowane systemy centralne klimatyzacji z funkcją

nawilżania i indywidualnego sterowania i pełne okablowanie
z UPS-ami.
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Trzeci czynnik to bezpieczeństwo energetyczne – budynki
muszą posiadać co najmniej dwa niezależne źródła
zasilania zewnętrznego i generatory prądu. I tu n
 ajlepsze
pod tym względem są kompleksy Arkońska Business Park
w Gdańsku i Łużycka Office Park w Gdyni. F
 irmy z uwagi
na ciągłość 
procesów, przechowywane dane i 
komfort
pracy 
coraz 
częściej wymagają wysokiego 
poziomu
bezpieczeństwa energetycznego. Co do negatywnych

skojarzeń to warto podkreślić, że trójmiejscy d
 eweloperzy,
choć nie tak potężni jak krajowi i międzynarodowi gracze,
są równie dobrze przygotowani do rozmów z zagranicznymi
kontrahentami szukającymi powierzchni biurowych. Nie

którzy z nich 
funkcjonują na rynku od kilkunastu lat,
a ich p
 ortfolio to zarówno firmy krajowe jak i też bardzo
wymagające amerykańskie korporacje, jak chociażby Intel,
IBM czy Synopsys.
DD: Sytuacja na rynku biurowym wygląda atrakcyjnie,
ale musi się Pan zgodzić ze stwierdzeniem, że nie jest to
najważniejszy czynnik brany pod uwagę podczas wyboru
lokalizacji na nowe centrum outsourcingowe.
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MW: Od lat uczestniczyłem w kilkudziesięciu rozmowach
z 
inwestorami, dla których, bez wyjątku, głównym czyn
nikiem decydującym była dostępność odpowiednio wykwa
lifikowanej kadry. A sytuacja w Trójmieście jest porówny
walna z innymi miastami. W rzeczywistości wszędzie, oprócz
Warszawy, młodzi ludzie zarabiają podobnie i to przyciąga
inwestorów do miast regionalnych. Trójmiasto od konkurencyjnych miast wyróżnia przede wszystkim jakość życia i sytuacja na rynku biurowym i jakość życia.
DD: Wszystko wygląda „różowo”. Czy w związku z tym widzi
Pan słabe strony Trójmiasta?
MW: No cóż. To, że jesteśmy porównywalni może cieszyć
ale w ogólnym rozrachunku, w którym decydują szczegóły,
brak widocznych przewag jest swoistą wadą Trójmiasta.
Musimy w końcu zrozumieć, że w 

konkurencji z 
innymi
miastami decyduje przysłowiowa „wisienka na torcie”. I nie
jest to nowy stadion piłkarski czy k olejny teatr. W Gdańsku
przez długi czas był nią miejski program stypendialny dla
studentów. Stypendia te pokrywają c
 ałkowite koszty s tażu
u zagranicznych inwestorów prowadzących d
ziałalność
w Gdańsku.
Przydałoby się jego kontynuowanie, ale w 
nieco zmodyfikowanej formie, gdyż firmy nie wysyłają z reguły za granicę niedoświadczonych studentów, ale 
raczej 
osoby,
wobec których mają plany zatrudnienia na 
stanowiskach

 enedżerskich. Sugeruję wykorzystać do tego samorzą
m
dowe spółki, p
osiadające odpowiedniej w
ielkości przychody, które pozwolą fundować takie stypendia nie tylko
studentom. W mojej o
 cenie koszt roczny takiego narzędzia
nie będzie przekraczać 100 tys. PLN rocznie, a zdecydo
wanie 
poprawi konkurencyjność 
Trójmiasta w oczach
inwestorów z branży BPO. Pamiętajmy, że dla samorządu
nowe projekty outsourcingowe to nie tylko miejsca pracy
ale również przeliczalne wpływy podatkowe. Z tego punktu
widzenia taka „skromna” inwestycja w narzędzie wsparcia
może się szybko zwrócić.
DD: Jak wygląda wsparcie instytucjonalne w Trójmieście.
Wśród inwestorów panuje opinia „lekkiego bałaganu”.
MW: W Trójmieście od roku działa inicjatywa o nazwie Invest
In Pomerania, która stara się ten „bałagan instytucjonalny”
posprzątać. Początki są bardzo dobre, chociaż wciąż
kwestia „jednego okienka” wymaga mocnej promocji.

Ważne jest też to aby tego typu podmiot miał w dyspozycji
nie tylko pakiet informacji i środki na kampanię promocyjną.
Dla inwestorów dużo ważniejsza jest pomoc w rekrutacji,
wsparcie finansowe i szybkie reagowanie w sytuacji, w której
wymagana jest pomoc ze strony samorządu. Na szczęście
wiem, że Agencja Rozwoju Pomorza, która jest liderem tej
inicjatywy, zdaje sobie z tego świetnie sprawę.
DD: Dziękuję za rozmowę
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BPO – czym jest Outsourcing
Procesów Biznesowych
geograficznych. W kolejnych latach do grupy r ynków oferujących usługi BPO zaczęły dołączać inne kraje. W
 edług r aportu
Everest Group, o
 publikowanego w listopadzie 2011 r. na
świecie jest w tej c
 hwili pięć k rajów, które uznawane są za
rozwinięte rynki outsourcingowe. Są to: Indie, Filipiny, Chiny,
Brazylia oraz Polska. R
 ozwinięty rynek oznacza, że w danym
kraju jest ulokowanych i działa co n
 ajmniej 50 c
 entrów operacyjnych świadczących usługi BPO lub 
zaawansowane
usługi IT. Polska, to pierwszy kraj w Europie, który dołączył
do 
rynków rozwiniętych. 
Obecnie 
ulokowanych jest
w naszym kraju ponad ¼ wszystkich c
 entrów operacyjnych,
które działają na obszarze Europy Centralnej i Wschodniej.
Popularność Polski, jak również i innych krajów z obszaru
CEE, rośnie z każdym rokiem, gdyż ten region g
 eograficzny
zapewnia dziś najlepszą z możliwych ofertę świadczenia

kompleksowych i zaawansowanych usług BPO w skali
świata.

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej
i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to 
robili,
powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto
zrobi to lepiej niż my.” – tym słynnym cytatem z wypowiedzi
Henry’ego Forda posługuje się wiele firm outsourcingowych,
a szczególnie organizacji zajmujących się 
outsourcingiem
procesów biznesowych (BPO). Wspomniany cytat to
również stały element szeregu wypowiedzi i publikacji,

których autorzy opisują zagadnienia outsourcingowe. Słowa
Henry’ego Forda idealnie oddają istotę zagadnienia jakim
jest outsourcing.
Business Proces Outsourcing, to jedna z najszybciej rozwija
jących się branż. Jej początek datuje się na lata 80. XX wieku,
kiedy to w Indiach dynamicznie zaczęły rozwijać się usługi
telekomunikacyjne. Inide były jednym z pierwszych krajów,
które zauważyły potencjał, jaki leży w obsłudze procesów
dla podmiotów znajdujących się w innych lokalizacjach
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Suma czynników istotnych dla uruchomienia i świadczenia
usług BPO jest zróżnicowana i składa się z wielu elementów.
Do tych najistotniejszych należą:
 stabilność gospodarczo-polityczna
 geolokalizacja
 tele-informatyzacja
 dostępność wykwalifikowanych pracowników
 multijęzyczność
 dostępność rozwiniętej infrastruktury dotyczącej
nieruchomości
 koszty prowadzenia działalności
 wysoka jakość świadczonych usług
Lista jest znacznie dłuższa. Powyżej zwrócono głównie uwagę
na obszary spełniające kluczowe warunki przy podejmo
waniu decyzji o budowie Centrów O
 peracyjnych, w których
możliwe jest świadczenie pełnego wachlarza usług

w modelu outsourcingu procesów biznesowych. D
 otyczy to
zarówno międzynarodowych koncernów BPO, jak i lokalnych
przedsiębiorców.
Z usług oferowanych przez sektor BPO k orzystają głównie
duże rozwinięte organizacje, sektor publiczny oraz przedsiębiorstwa z tzw. Tier 2 – czyli firmy p
 lasujące się poniżej
listy TOP 100, czy też TOP 500 różnych z nanych między
narodowych rankingów, ale swoją strukturą, obrotami, wolu
menem przeprowadzanych transakcji plasują się 
powyżej
lub w górnym obszarze grupy SME (średnich i 
małych
przedsiębiorstw).
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Powierzając wybrane procesy do obsługi przez firmę
zewnętrzną, zleceniodawca musi być przekonany, że nie

ucierpią one na jakości, terminowości oraz e
fektywności
wykonywania. Niejednokrotnie oczekuje się też od out

soursera wprowadzenia usprawnień oraz 
innowacyjności.
Firmy BPO muszą zapewnić realizację tych oczekiwań oraz
wykazać się możliwością stabilnej pracy w 
bezpiecznym
środowisku, z zachowaniem najwyższych standardów

jakości w długiej perspektywie czasu.

 agazine. Także i inni g
M
 lobalni inwestorzy zaczęli w
 ycofywać
się do swoich w
 łasnych lokalizacji oraz poszukiwać nowych
bezpieczniejszych miejsc.
Stwarza to ogromną szansę dla Polski i innych krajów Europy
Centralnej i Wschodniej. M
 igracja Centrów BPO z Egiptu
stała się na tyle istotnym tematem dla władz tego kraju, że
– jak podała „Biztech Africa” – już w marcu 2011 utworzono
Zespół Ekspertów mający na celu utrzymanie i stabilizację
w egipskim sektorze BPO.

Stabilność gospodarczo-polityczna państwa lub 
regionu,
w którym działa centrum BPO stanowi istotny czynnik przy
podejmowania decyzji o wyborze 
partnera 
biznesowego.
Zawirowania polityczno-militarne jakie 
miały miejsce na
początku roku 2011 w krajach Afryki Północnej spowodowały
wzrost ryzyka prowadzenia tam działalności firm z sektora
BPO, a przez wiele lat była to branża, k tóra doskonale w
tamtym regionie się rozwijała. We 
wcześ
niejszych latach
Egipt był wręcz uznawany za jedną z najlepszych lokalizacji
centrów operacyjnych. Swoje C
 entra BPO w Egipcie miały
m. in. firmy: Vodafone, Infosys, Wipro. Ze względu na brak
bezpieczeństwa w Afryce P
 ółnocnej Vodafone zdecydowało
się przenieść obsługę do Wielkiej Brytanii uzasadniając to
troską o b
 ezpieczeństwo i stabilność świadczonych usług.
Informował o tym na 
swoich stronach Information Age

Geolokalizacja to kolejne ważne kryterium zarówno dla
inwestorów jak i klientów branży BPO. Z jednej strony

ulokowanie w zupełnie odmiennej strefie czasowej może

sprawić, iż powierzane do realizacji procesy biznesowe
są realizowane w znacznym stopniu już na kolejny dzień
biznesowy. Do czynności tych należą m.in.: w
 prowadzanie
danych, raporto
wanie, 
prezentacje, analizy finansowe,
programowanie, p

race typu back-office, w tym również
obsługa kores

pondencji e-
mail, fax, zapytań kierowanych
przez 
strony www. Oznacza to jednak wyzwania komunikacyjne m
 iędzy stronami. Z drugiej strony 
współpraca
z firmą BPO z tej samej lub 
sąsiedniej strefy 
czasowej
pozwala na szybszą 

komunikację, ale czas 
poświęcony
na realizację procesów pozostaje ten sam i w takim przypadku 
realizowane są bardziej 
zaawansowane procesy
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wymagające częstszego kontaktu między zleceniodawcą
a centrum BPO, takie jak 
zarządzanie zobowią
zaniami,
należnościami, procesami windykacyjnymi, zakupowymi,
podatkami, rekrutacją, k adrami, procesami o zagadnieniach
prawniczych (LPO – Legal Process 
Outsourcing) czy też
opartych o w
 iedzy (KPO – Knowledge Process Outsourcing).
Bliżej czy dalej, czyli innymi słowy, nearshoring czy offshoring,
to nie jedyne kryteria, ważne przy podejmowaniu decyzji,
skąd należy prowadzić świadczenie usług. Istotne znaczenie
mają przede wszystkim właściwe zasoby ludzkie, w tym
wykształcenie, kompetencje, znajomość języków o

bcych.
To, że Polska w ostatnich latach znalazła się na c
zele
pozyskiwania nowych inwestycji BPO oraz wzrostu ich

działalności poprzez pozyskiwanie nowych zleceniodawców
nie jest przypadkiem. Powodów takiej praktyki 
należy
upatrywać w doskonale przygotowanych kadrach. Niemalże
każde polskie większe miasto posiada uniwersytet, w większości u
lokowane są również politechniki oraz 
wiele
prywatnych szkół wyższych.
Rokrocznie mury uczelni wyższych o
 puszcza w Polsce około
400 tys. absolwentów wielu kierunków – są wśród nich takie,
istotne dla branży BPO, jak: ekonomia, finanse, bankowość,
filologie języków o
 bcych, prawo, informatyka. Coraz c
 zęściej
polskie uczelnie 
wprowadzają do kierunków nauczania
tematykę ściśle związaną z BPO lub wręcz przy współpracy
z b
 ranżą prowadzą cykle wykładów o tej tematyce. Przykłady takich inicjatyw można znaleźć np. w warszawskiej
SGH, na Uniwersytecie Łódzkim, czy też na Uniwersytecie
Szczecińskim. Dla branży BPO to b

ardzo 
dobry znak,
gdyż dzięki odpowiednio p
 rzygotowanym 
kadrom zakres
świadczonych usług BPO wciąż się poszerza.
Jak już zauważono, bezpośredni wpływ na jakość świad
czonych usług mają kadry. Wyższe wykształcenie, specja
listyczne umiejętności, dobre zaplecze edukacyjne i szkoleniowe pozwalają na utrzymanie wysokiej jakości i stanowią
istotne kryterium wyboru outsourcera funkcji BPO. Firmy
BPO niejednokrotnie uczestniczą w w
 ielu programach potwierdzających i certyfikujących jakość świadczonej p
 racy
oraz wykształcenie kadr. Pośród 
programów, w 
jakich
uczestniczą pracownicy, ale również i całe organizacje

BPO, są ACCA, różnorodne programy ISO, CCA i w
 iele
innych. 

Certyfikacja i programy jakościowe są dostoso
wane do p
rofilu usług o
ferowanych przez o
rganizacje
BPO i dotyczą p
rocesów finansowo-księgowych, CRM,
Call/Contact Center, kadrowo-płacowych.
Większość 
centrów BPO jest również poddawana cykli
cznym a
udytom zew
nętrznym, wśród nich zarówno tym
niezbędnym z 
punktu widzenia utrzymania posiadanych
certyfikatów, jak i prowadzonym przez międzynarodowe

firmy a

udytujące dla potwier
dzenia prawidłowości zarzą
dzania procesami w 
zgodzie z ustalonymi przepisami
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i normami. W centrach BPO świadczących usługi w obszarach call/ contact center dodatkowo coraz popularniejsze
jest angażowanie samego zleceniodawcy do współuczestnictwa w kontroli jakości. Służy temu proces tzw. kalibracji,
gdzie po wstępnej ocenie jakości pracy w centrum BPO,
z udziałem klienta następuje wspólna ocena badanego procesu. Dzięki takiej współpracy między klientem a firmą BPO,
możliwe jest zachowanie najwyższej jakości świadczonych
usług.

Przedsiębiorstwa, które decydują się na w
 spółpracę z firmą
BPO, muszą na wstępie określić, które ze swoich procesów
oddać, a które pozostawić we własnych s trukturach. Rekomenduje się, aby tak zwanych procesów głównych „core”
nie oddawać na 
zewnątrz. 
Natomiast 
wszystkie działania
oboczne, wspomagające itp., k tóre dodatkowo są koszto
chłonne i ponadto wymagają sporych zasobów ludzkich
i czasu potrzebnego na ich w
 ykonanie, oddawać należy do
realizacji wyspecjalizowanym zewnętrznym organizacjom
BPO.
Do procesów typu „core” zaliczamy te, które 
stanowią
o 
przewadze konkurencyjnej, strategii handlowej i opera
cyjnej oraz te, dzięki którym biznes się rozwija i generuje
przy

chody. Procesy typu „non-core” konsumują wygene
rowane przychody i należą głównie do obszarów fi nansów,
księgowości, administracji, obsługi klienta, magazynowania,
logistyki, marketingu, raportowania.
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Najczęstszymi procesami jakimi zarządza branża BPO są
procesy finansowo-księgowo-administracyjne. W ramach
nich są takie procesy jak:
 zarządzanie zobowiązaniami
 zarządzanie należnościami
 windykacja
 kadry i płace
 płace
 raportowanie finansowe
 płatności
 podatki
 obsługa pożyczek, kredytów, ubezpieczeń, płatności
kartami kredytowymi
Struktura procesów realizowanych przez firmy BPO jest
bardzo zróżnicowana. Z jednej strony są to stosunkowo

proste czynności typu: skanowanie, wprowadzanie d
 anych,
kontrola poprawności danych, z drugiej – złożone i bardzo
złożone, w tym: obsługa transakcji, obsługa p
 łatności lub
należności, uzgadniania sald kont czy też pełne raportowanie
finansowe na potrzeby organów firm, z którymi prowadzona
jest współpraca, bądź wskazanych podmiotów trzecich.
Często proces zarządzania zobowiązaniami w modelu
BPO rozpoczyna się od skanowania, optycznego (OCR)
i 
inteligentnego (ICR) rozpoznawania znaków i automa
tycznej m
 igracji dokumentów księgowych do systemów
finansowych, ERP i CRM zleceniodawcy. Dostawcy usług
BPO bardzo często stosują zaawansowane technologie
w celu usprawnienia realizacji procesów, a OCR i ICR są tego
przykładem. Zeskanowane dokumenty podlegają natych

miastowej a
 rchiwizacji, a ich operacyjna obsługa odbywa się
na elektronicznych obrazach faktur, d
 okumentów 
zakupu
i wszelkich innych, dzięki czemu do obsługi można skierować
mniejszy zespół pracowników, a poziom błędów również jest
ograniczany do minimum.
W kolejnych e
tapach 
procesu 
zarządzania zobowiązaniami 
pracownicy c
entrum BPO 
odpowiadają za kontakt
z dostawcami s wojego zleceniodawcy i to zarówno w zakresie odbierania i obsługi przychodzących zapytań (telefon,
fax, e-mail, etc), jak i 
realizacji 
kampanii wychodzących
celem u

zyskania kopii 
dokumentów, wyjaśnienia rozbieżności, ustalenia i potwierdzenia sald czy też przygotowania
i realizacji płatności. Często to firma BPO ma dostęp do kont
bankowych swojego zleceniodawcy, gdzie p
rzygotowuje
przelewy, które następnie są akceptowane i uruchamiane
przez zleceniodawcę.
Outsourcing zarządzania zobowiązaniami pozwala zlecenio
dawcy skupić się na strategii finansowej, podatkowej,
budżetach i innych procesach, podczas gdy to właśnie fi rma
BPO zajmuje się wszelkimi powtarzalnymi i czasochłonnymi
zadaniami.

Obszar zarządzania należnościami to zakres procesów,
w ramach którego zleceniodawcy mogą oddać do realizacji
firmie BPO między innymi procesy:
 fakturowania i dystrybucji faktur
 analizy zadłużenia
 budowania planów i strategii ściągania należności
 prowadzenia działań windykacyjnych
 raportowania
 przygotowywania dokumentacji niezbędnej do wystą
pienia na drogę prawną.
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Niejednokrotnie outsourcer BPO włącza się już w proces
druku i dystrybucji faktur (również elektronicznej) i natychmiast podejmuje się działań zarządzania n
ależnościami.
Dzięki wczesnemu włączeniu do procesu firmy BPO zlecenio
dawca ma pewność, iż szanse na ściągnięcie n
 ależności są
optymalne. Im później proces zarządzania należnościami
czy też windykacji jest zlecany na zewnątrz, tym szanse na
szybkie uregulowanie długów są mniejsze. Z wyzwaniami
tego typu mają do czynienia typowe firmy windykacyjne.
Sama windykacja to część systemu zarządzania należnościami, a branża BPO chętnie podejmuje się realizacji całoś
ciowego procesu, jednocześnie biorąc za niego odpowiedzialność i gwarantując wysoką jakość świadczonych usług,
gdzie niejednokrotnie wynagrodzenie jest ściśle powiązane
z uzyskiwanymi wynikami pracy.
Kolejnym dużym i skomplikowanym zagadnieniem z jakim
spotyka się każda organizacja, jest obsługa kadr i płac. F
 irmy
BPO zajmują się zarówno prowadzeniem teczek pracow
niczych, kontrolą kalendarza niezbędnych szkoleń, badań
lekarskich, urlopów. W obszarze ich działania może znaleźć
się również naliczanie wynagrodzenia, przygotowanie płac,
raportowanie niezbędnych wskaźników itp. Firma BPO
może prowadzić realizację tych procesów na własnych systemach informatycznych, ale także w środowisku klienta.
Dzięki wykorzystaniu infrastruktury zleceniodawcy, posiada
on pełną wiedzę i kontrolę nad realizowanymi procesami.
Niejednokrotnie duże organizacje oddają w outsourcing
pełen proces rekrutacji i od tego momentu już zaczynają
współpracę z branżą BPO. Outsourcing funkcji rekruta
cyjnej to RPO. W Polsce na ogół jest do tej pory praktykowana cząstkowa współpraca z firmami rekrutacyjnymi lub
tak zwany leasing pracowniczy, niemniej jednak rekrutacje,
zarządzanie kadrami i płacami można w pełni powierzyć

firmie zewnętrznej.
Outsourcing, a tym samym korzystanie z usług firm BPO
pozwala na przesunięcie kosztów stałych w pozycję k osztów
zmiennych. Nie wymaga utrzymywania dużych 
działów
opera
cyjnych, ogranicza obszar zarządzania k
adrami
i 
płacami, co pozytywnie wpływa na proces zarządzania
finansami w przedsiębiorstwie.
Dzięki współpracy z firmą BPO, kontrola nad kosztami
takich usług jest również szeroko rozwinięta. Poprzez szereg
wskaźników i umów definiujących jakościowe parametry

obsługi, wspomniana jakość staje się gwarantowana i ma
bezpośrednie przełożenie na wynagrodzenie dla organizacji
BPO. To firma BPO ma obowiązek na bieżąco prezentować
wyniki swojej pracy, przekazywać transparentne raporty
w odniesieniu do ustalonych między stronami wskaźników
zarówno ilościowych jak i jakościowych.
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Przesunięcie części procesów na zewnątrz o
rganizacji
pozwala na skupienie się przedsiębiorstwa na realizacji

głównych celów i zadań dzięki czemu zleceniodawca

może realizować istotne procesy, które stanowią kręgosłup
prowadzonej przez niego działalności.
Na podstawie obserwacji dotychczasowego rozwoju
branży usług BPO można bez obaw stwierdzić, iż będzie
ona zwiększała swoją obecność w życiu dużych i średnich
firm zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Tym
samym będzie odpowiadać za coraz szerszy zakres prac
oraz wpływać na optymalizację procesów w 
branżach,
a także w organizacjach gospodarczych nie tylko w sektorze
prywatnym. W wielu krajach Europy Zachodniej z usług
organizacji BPO już od dawna korzysta sektor p

 ubliczny
i to na w
 ielu płaszczyznach. Należą do nich m.in.: tele
komunikacja, w
ięziennictwo, wsparcie policji, resortu
zdrowia, rolnictwa, infrastruktury, finansów. Miejmy nadzieję,
że i w Polsce zaawansowany outsourcing wyjdzie poza
szablonowe wsparcie IT i stanie się stałym elementem pracy
operacyjnej instytucji publicznych, gwarantując podatnikom
jak najwyższą jakość świadczonych usług.
Redakcja Outsorcing & More

Patron działu

Edukacja a Outsourcing | Bibliografia Outsourcingu

Bibliografia Outsourcingu
Zastosowanie outsourcingu w sektorze usług finansowych
Autor: Paweł Gembicki
Wydawnictwo: My Book
Objętość: 54 stron
Rok: 2006

Outsourcing wywodzi się w prostej linii z teorii p
 rzewagi
komparatywnej Davida Ricarda. Każe zapomnieć
o 
geografii, sprzyja myśleniu w kategoriach zapropono
wanych przez Fernanda Braudela czy Immanuela
Wallersteina „gospodarki-świat” – istotna staje się coraz
bardziej przewaga komparatywna przedsiębiorstwa, a nie
tylko kraju czy regionu.
Internet przełamał bariery geograficznie, powoli przełamuje
bariery psychologiczne. Firma stosująca outsourcing musi
cechować się duża otwartością na nowe wyzwania, nowe
kultury i nowych pracowników.

Outsourcing kryje w sobie duży zakres możliwości, ale
i wiele zagrożeń.
Nie wszystkie da się dostrzec na pierwszy rzut oka. Utrudnieniem jest również mnogość terminów, pojęć i zwrotów,
zwykle anglojęzycznych, co nie ułatwia 
swobodnego
poruszania się po tej tematyce. Niniejszy esej ma za

zadanie dać czytelnikowi podstawy wiedzy o outsourcingu,
w treściwy sposób przeprowadzić go przez to, czym jest
i jak powstał outsourcing.

Zarządzanie procesem wdrażania outsourcingu
w przedsiębiorstwie
Autor: Paweł Gembicki
Wydawnictwo: My Book
Objętość: 80 stron
Rok: 2008
Outsourcing staje się coraz ważniejszym elementem
wspierającym funkcjonowanie przedsiębiorstw z różnego
rodzaju sektorów gospodarki, w tym również z sektora
usług finansowych. Outsourcing przyczynia się do w
 zrostu
efektywności i redukcji kosztów, wymusza coraz większą
specjalizację. W jego efekcie coraz mniej 
czynności
i 
procesów jest realizowanych 
samodzielnie przez
przedsiębiorstwa. Outsourcing kreśli na nowo g

ranice
między 
przedsiębiorstwem a całym jego 
otoczeniem.
Niezależnie od korzyści, jakie niesie outsourcing, należy
jednak p
 amiętać o licznych ryzykach z nim związanych.
W wielu przypadkach powodem jest brak w
iedzy
i odpowiednich kompetencji u liderów organizacji, którzy

skłonni są w
 drożyć outsourcing pod naciskiem o
 toczenia
konkurencyjnego (ale też np. a
 kcjonariuszy), lecz nie są
w stanie w pełni rozeznać realnych p
 otrzeb ich organizacji
i wdrożyć outsourcingu w zgodzie z zasadami sztuki.
Tam gdzie 
outsourcing jest wdrożony i 
zarządzany
poprawnie, może stać się 

narzędziem do 
uzyskania
lepszej efektywności funkcjonowania organizacji, przy
czynić może się do wzrostu jej przewagi konkurencyjnej.
Zadaniem tej pracy jest wskazanie głównych elementów
związanych z praktycznym wdrażaniem outsourcingu
w 
przedsiębiorstwie, w tym zwłaszcza s
posobów
uniknięcia pułapek i ryzyk, jakie można spotkać w czasie
procesu implementacji outsourcingu.

Zobacz też: zakładka Bibliografia outsourcingu w dziale Edukacja a Outsourcing na www.outsourcingportal.pl
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Wywiad
z Jimem Costello
Prezesem SouthWestern BPS Ltd
(Irlandia) oraz SouthWestern BPS
Poland Sp. z o.o. (Polska)
Outsourcing&More: Panie Costello, serdecznie dziękujemu
za możliwość rozmowy z Panem na temat branży BPO,
ekspansji SouthWestern oraz obecnych wymagań rynku
w odniesieniu do nowoczesnych usług outsourcingowych.
Ma Pan szerokie doświadczenie w dziedzinie finansów,
poparte pracą w dużych międzynarodowych korporacjach;
proszę nam powiedzieć w jaki sposób rozpoczęła się Pańska
współpraca z SouthWestern?
Jim Costello: Pracowałem dla firmy Unisys 
Corporation
przez 18 lat w Wielkiej Brytanii – na szczeblu europejskim oraz
międzynarodowym. Unisys to lider w dziedzinie s ystemów
dla przedsiębiorstw oraz outsourcingu. Odszedłem z firmy
w 2003 r., wracając do Irlandii. SouthWestern (SW) wów
czas zajmowała się kontraktami outsourcingowymi dla
rządu irlandzkiego z dziedziny rolnictwa (identyfikowalność
zwierząt) oraz ruchu drogowego (kary pieniężne za przekra
czanie prędkości); napisałem list do ó
 wczesnego Prezesa
BPO sugerując, że SW ma świetne możliwości rozwoju
w kierunku BPO, oraz, że ten rynek ma przed sobą d
 obre
perspektywy. Uwierzył mi, i zostałem zatrudniony jako

Dyrektor Sprzedaży. Była to bardzo owocna współpraca.
SW rozwinęła się dziesięciokrotnie od tego czasu i obecnie
jest liderem na rynku BPO w Irlandii, oraz znajduje się wśród
30–stu najlepszych firm niszowych w Wielkiej Brytanii.


b
ezustannie wzmacniamy ten wizerunek inwestując
w rozwój innowacyjnych rozwiązań z dziedziny procesów
oraz technologii. Obsługa Klienta odbywa się w bezpiecznym
środowisku ISO. Gwarantujemy poufność danych. Nasze
cztery filary to:

O&M: SouthWestern to jedna z czołowych firm BPO w Irlandii.
W zeszłym roku odnotowano dynamiczny wzrost wsparcia
dla branży rolniczej; dotyczyło to usług, 
świadczonych
zarówno dla sektora prywatnego jak i 
publicznego. Czy
może nam Pan powiedzieć więcej na temat usług świadczonych przez SouthWestern oraz o branżach, z którymi
współpracujecie?

1. Zarządzanie Relacjami z Klientem – Nasz CRM zapewnia
kompleksowe podejście do z arządzania relacjami z klien
tem. By sprostać wymaganiom naszych Klientów, tworzymy rozwiązania szyte na miarę. Gromadzimy informacje
na temat potrzeb oraz z achowań konsumenckich, w celu
zbudowania silnych więzi. Obsługujemy K
 lientów z sektora bankowości, turystycznego, ubezpieczeń oraz sektor publiczny. Wszystkie u
 sługi świadczymy w 9 językach
oraz przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365
dni w roku.

JC: SouthWestern rozwinęła się na gruncie 
firmy SWS
Group, która została założona w 1957 r. oraz, dzięki pro
gramowi dywersyfikacji, stała się liderem w wielu branżach.
Nasze u
 sługi wybudowane są na czterech filarach: zarzą
dzanie 
relacjami z Klientem, finanse i 
zasoby ludzkie,
sektor p
 ubliczny oraz usługi finansowe, świadczone dużym
spółkom p
ublicznym oraz prywatnym. Mamy w
 iele osiągnięć jako firma d
ostarczająca usługi najwyższej jakości;

2. Finanse i Zasoby Ludzkie – Oferujemy szereg usług
z zakresu zarządzania finansami oraz zasobami ludzkimi.
Niezależnie od tego, czy zajmujemy się p
 łacami, należno
ściami, bankowością, bilingami, u
sługami z zakresu
księgowości ogólnej bądź raportowania, zawsze zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników k sięgowości oraz
administracji, by zapewnić Klientom najlepsze w
 yniki.
Nasz sprawdzony model usług dostarcza Klientom szereg
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korzyści, w tym lepszą elastyczność oraz p
 roduktywność,
redukcję kosztów operacyjnych oraz lepszą obsługę
klienta. Świadczymy usługi związane z finansami oraz
zasobami ludzkimi dla wielu firm i instytucji – w tym dla
sektora usług finansowych, dla mediów, firm telekomunikacyjnym, detalistów, firm budowlanych i turystycznych.

3. Sektor Publiczny – Jesteśmy ekspertami w świadczeniu
usług sektorowi publicznemu. Obsługujemy największe
irlandzkie organizacje, w tym Ministerstwo Rolnictwa
oraz Komisję ds. Odszkodowań (Injuries Claims Board).
Zajmujemy się administracją oraz obsługą lokalnych

i centralnych jednostek rządowych. Pomagamy tym
jednostkom świadczyć usługi na wyższym poziomie oraz
w sposób bardziej efektywny. Owa efektywność może
być spostrzegana jako wielka szansa dla gospodarki,
gdyż skuteczniej obsługujemy obywateli, redukujemy
koszty owej obsługi i pomagamy tworzyć stanowiska
pracy z zakresu ITS w lokalnych regionach.
4. Usługi Finansowe – Rdzeń naszej działalności stanowią
poboczne procesy innych firm. Dostarczamy K
 lientom
szereg usług z zakresu BPO, które odciążają ich z asoby,
by Klienci ci mogli skupić się na strategiach oraz
innowacjach, dzięki którym ich firma się rozwija. Oszczędzamy K
 lientom pieniądze, przyczyniamy się do zwiększenia p
 rzychodów, usprawniamy obsługę wymagań ich
klientów. N
 asze w
 ysokiej jakości centra operacyjne są
stworzone by dostarczać innowacyjnych usług front-office
oraz back-office Klientom z całego świata. W dziedzinie
usług finansowych skupiamy się na zarządzaniu oszczęd
nościami oraz wpłatami, a
 dministracji kredytów i hipotek,
zarządzaniu p
 olisami ubezpieczeniowymi oraz roszczeniami, zarządzaniu call centers; zajmujemy się także
innymi usługami administracyjnymi.
O&M: Mówiliśmy już o tym, że SouthWestern rozwinęła się:
zarówno jeżeli chodzi o zakres działalności jak i o portfolio

usług. W roku 2007 SW postanowiła rozpocząć działalność
zagranicą, i otworzyła firmę-córkę w Polsce. Proszę nam
powiedzieć, dlaczego wybraliście wówczas Polskę? Czy
ponownie wybralibyście ten kraj dziś? Jakimi kryteriami
kierowała się Wasza firma wybierając Polskę a nie Indie lub
Rumunię? Co spowodowało, że wybraliście Łódź?
JC: Parę lat temu jechałem taksówką w Londynie. K
 ierowca
był Polakiem i powiedział mi, że Polaków z Irlandczykami
łączą trzy rzeczy: alkohol, religia oraz rozgrywki polityczne.
Nie jestem pewien, czy nadal tak jest, ale to prawda, że
nasze kultury są bardzo do siebie podobne. Poza podobieństwem kultur, SW szukała lokalizacji znajdującej się b
 lisko
Europy Zachodniej, z dobrym zapleczem 
edukacyjnym
oraz językowym, rozsądnymi cenami oraz znajdującej się
w 
stabilnym politycznie regionie. Polska najlepiej spełnia
owe kryteria. Porównywaliśmy też kraje Europy Wschodniej,
ale Polska ma najlepszy potencjał. Badaliśmy także rynek
Dalekiego Wschodu (Indie, Filipiny). Kraje te gwarantowały
niższe koszty, ale za Polską przemawiał szereg zalet, w tym:
 Dobre umiejętności językowe
 Niewielka odległość od Klienta. Branża BPO świadczy
kompleksowe usługi, zatem odległość jest ważnym
czynnikiem.
 Polska lepiej nam odpowiadała pod względem kulturowym niż Europa Wschodnia.
 Średnim firmom nie opłaca się współpraca z daleko
położonymi podmiotami – w Indiach lub innych regionach
Dalekiego Wschodu.
Polska zatem wypadła najlepiej ze wszystkich krajów, k tóre
braliśmy pod uwagę. Gdy odwiedziliśmy Polskę i rozpoczę
liśmy pracę, organizacje miejskie oraz PAIiIZ były dla nas
bardzo pomocne w tym początkowym okresie. Łódź okazała
się najlepszą lokalizację dla SW, gdyż miasto to kładzie duży
nacisk na wykształcenie – w tym w dziedzinie biznesu, oraz
na naukę języków. Z łatwością znaleźliśmy odpowiednią
nieruchomość; a dostawy energii i łącza telekomunikacyjne
są bezawaryjne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej
przeprowadzki do Łodzi oraz Polski. Zatrudniamy obecnie
150 osób, a w przeciągu 2 lat chcemy podwoić tą liczbę. SW
obsługuje Klientów z Wielkiej Brytanii oraz międzynarodowe
firmy; korporacje te nadal będą się rozwijać, a SW wraz
z nimi.
O&M: Międzynarodowy zasięg oraz wielojęzyczne wsparcie
wymagają dobrych zdolności językowych; konieczny jest
też proces kontroli jakości. Czy świadczenie usług w wielu
językach stwarza trudności? W jaki sposób SW monitoruje
jakość, by zapewnić najwyższy poziom usług? Słyszeliśmy
o modelu OTACE – czy może Pan coś więcej powiedzieć
na ten temat?
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JC: Język nie powinien stanowić przeszkody podczas
procesu mierzenia jakości. Musimy dostarczać ten sam

wysoki poziom usług, bez względu na język. W z wiązku z tym,
nasz system kontroli jakości przewiduje kontrolę 
jakości
przeprowadzoną przez lokalne, rodzime 
agencje. 
Tylko
w taki s posób możemy zapewnić ten sam s tandard jakości,
niezależnie od języka. OTACE to skrót od On Target Above
Customer Expectations (Na czas i ponad o
 czekiwania). Jest
to kwestionariusz wypełniany przez 
prezesa firmy. Jako
prezes sam rozsyłam go w
 szystkim naszym Klientom. R
 obię
to w celu walidacji naszych w
 ewnętrznych systemów jakości,
lub by znaleźć wady w naszym systemie jakości i uzyskać
opinię klientów. Nasi Klienci wypełniają kwestionariusz

OTACE przez internet; wyniki są p
 orównywane z naszym
wewnętrznym systemem jakości. Jeżeli d
 ostrzeżemy różnicę
musimy naprawić nasz wewnętrzny system. Pomaga to
kalibrować jakość. 
Wszystkich Klientów, którzy wypełnili
kwestionariusz OTACE informujemy, jakie zmiany zostaną
wprowadzone w związku z ich odpowiedziami. Dziękujemy
im za ich wkład.
O&M: Jakość jest bardzo ważna; wielu klientów obecnie
przedkłada jakość nad cenę. Jakość jest także bardzo
ważna dla organizacji publicznych. W Polsce współpraca
organizacji publicznych z partnerem BPO należy do rzadkości. Czy mógłby nam Pan podać parę przykładów takiej
działalności w Irlandii? W których procesach uczestniczą
firmy BPO?
JC: W Irlandii wiele organizacji publicznych powierza pracę
prywatnemu sektorowi BPO, w tym: Ministerstwo Rolnictwa,
Ministerstwo Zdrowia, Edukacji czy też Spraw Socjalnych.
Wśród zlecanych usług są u
sługi związane z 
kadrami
i płacami, zarządzanie dokumentami, obsługa klientów,
windykacja należności, usługi i

nformatyczne. 
Sektor
publiczny może z aoszczędzić sporo p
 ieniędzy – w granicach
25-50% – zlecając n
 iektóre procedury firmie zewnętrznej.
Rząd może p
onadto z łatwością wdrożyć nowe u
sługi,
wprowadzić nowe 
rozwiązania 
technologiczne – 
sektor
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 rywatny wówczas radzi sobie z sezonowymi fluktuacjami
p
aktywności. Na p

rzykład, 
Ministerstwo Rolnictwa zleciło
firmie outsourcingowej rejestrację zwierząt. Jest to bardzo
pracochłonne zadanie, ale tylko przez parę miesięcy w roku
– 80% prac 
wykonuje się w marcu, 
kwietniu oraz maju.
Przez pozostałe miesiące ilość zleceń spada. P
 owierzając
owe zadanie zewnętrznej firmie, rząd nie musi utrzymywać
dużej ilości p
 racowników przez cały rok. Dodatkowo, firma
outsourcingowa (SW) d
 ostarcza systemy w
 eryfikujące oraz
gromadzące dane: wszelkie dane są przez nas b
 ezpiecznie
przechowywane.
Związki 
pracownicze 
irlandzkiego sektora publicznego
są bardzo wpływowe; sektor BPO musi szanować prawa
pracowników sektora publicznego. Na całe szczęście jest
to możliwe dzięki współpracy ze związkami – dobro oraz
satysfakcja kadr jest naszym najwyższym priorytetem. Jest
wiele możliwości rozbudowy usług świadczonych s ektorowi
publicznemu – trzeba ściśle współpracować z tym sektorem.
Inwestujemy w różnego rodzaju technologię, w tym systemy
UM (łączące korespondencje telefoniczną, e-mailową oraz
za 
pomocą 
mediów społeczno
ściowych), systemy typu
workflow (obsługa z apytań), oraz z dziedziny e-commerce
(płatności oraz przychody). Owe rozwiązania wnoszą wiele
wartości do relacji pomiędzy obywatelem a władzami (w tym
lokalnymi). Obywatel o
 trzymuje lepszą obsługę.
O&M: Branża BPO to duży rynek. Dlaczego Klienci w
 ybierają
firmę SouthWestern spośród tylu graczy? Współpracujecie
z bankami, firmami telekomunikacyjnymi, firmami produ
kującymi żywność i napoje, z branżą turystyczną oraz
budowlaną. Każdy Klient prawdopodobnie wymaga innego
podejścia podczas fazy przejściowej, fazy 
operacyjnej
i rozwojowej. Jakie są główne atuty SouthWestern?
JC: Odpowiedź pokrótce brzmi „Jesteśmy najlepsi w tym,
co robimy”. Jednak zapewne oczekujecie Państwo bardziej
szczegółowej odpowiedzi. Wyznajemy pięć wartości, które
pozwalają nam wyprzedzać konkurencje. Te wartości to:
 Integralność: Jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa
oraz politykę integralności usług, działamy niczym bank
narodowy. Wszystkie nasze dane są objęte najwyższym
stopniem poufności, a nasi pracownicy podpisują umowę
o poufność. Strzeżemy naszych relacji, w
ykazując
najwyższy stopień integralności. Gdy mówimy, że dostarczymy usługę w terminie, usługa jest zawsze w terminie.
Gdy mówimy o standardzie metrycznym, zawsze
dotrzymujemy słowa. Dzięki temu cieszymy się świetną
reputacją – najlepszą w branży.
 Orientacja na Klienta: Tworzymy rozwiązania 
bazując
na potrzebach klientów. Umowa z danym Klientem
jest c
 zęsto podpisywana na okres 5 lat, a po 5 latach
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 znawiana ze względu na świetną obsługę. Dzieje się tak
w
gdyż traktujemy współpracę z Klientem w kategoriach
partnerstwa. Oznacza to, że zawsze dostarczamy pełnowartościową usługę, i pomagamy Klientom się rozwijać
i rewolucjonizować działalność.
 Innowacyjność: Corocznie inwestujemy niemal 10%
naszych przychodów w innowacyjne rozwiązania infor
matyczne. Nasi Klienci wybierają SouthWestern jako
firmę oferującą najbardziej nowoczesny sposób prowadzenia działalności. Zawsze więc brniemy ku przyszłości
i dostosujemy lub tworzymy czołowe rozwiązania technologiczne. Celem ujednolicenia komunikacji stworzyliśmy
narzędzia CRM integrujące interakcje z Klientem – drogą
telefoniczną, e-mailową, internetową, tekstową oraz
„papierową”. Tworzymy narzędzia Workflow (stworzone
z myślą o u
 sługach finansowych, sektorze publicznym
oraz finansowym/HR), oraz narzędzia E-Commerce
(w tym rozliczenia oraz opłaty w trybie online).

ISO 9001:2008, certyfikat CCA, w Polsce natomiast dwukrotnie zdobyła Medal Europejski za usługi BPO oraz tytuł
Ambasadora Polskiej Gospodarki, jako Partner Firm Zagranicznych. Firma zdobyła wiele wyróżnień; czy jest ich więcej?
Czy uważa Pan, że zewnętrzne audyty oraz nagrody są
ważne dla branży BPO?
JC: Nagrody są ważne dla reputacji SouthWestern, ale dla
nas większe znaczenie ma fakt, że wygraliśmy je ze w
 zględu
na wysoką jakość. Proces jakości to wynik w
 ielu innowacyjnych rozwiązań i ciężkiej pracy. Uznanie zewnętrzne
to świetny bonus. Często dostajemy nagrodę w 
wyniku
nominacji przez klientów lub p

artnerów. Czasami też
współzawodniczymi o nagrodę. Spodziewam się kolejnych
wyróżnień – b
 ędziemy pięli się w górę i nieustannie zachęcali
pracowników by szukali zewnętrznej weryfikacji od specjalis
tycznych organizacji. Wówczas możemy pokazać K
 lientom,
że nasze usługi są „Światowej Klasy”.
O&M: Bardzo dziękujemy, że podzielił się Pan z nami s woimi
doświadczeniami. Na koniec chcielibyśmy spytać o Pana
plany na nadchodzące miesiące i lata. Czy uważa Pan, że
sektor BPO będzie nadal się rozwijał w dobie globalnego
kryzysu, czy też zacznie się stabilizować lub nawet nastąpi
spowolnienie?

 Szacunek: Klienci oraz Klienci naszych Klientów
w 
pierwszej kolejności mają styczność z naszymi
pracownikami. Szacunek okazywany kadrom oraz

Klientom to rdzeń naszej strategii HR. Każda 

decyzja
dotycząca osób jest dyktowana tą wartością. Wyrażana
jest ona t
akże inwestycjami w szkolenia, komitety
pracownicze, komunikację. Skupiamy się na głównych
zasobach oraz dobrych 
manierach przy każdym
kontakcie z ludźmi.
 Pozytywna postawa: Wiele osób podziwia firmę
SouthWestern za tą prostą postawę, którą przejawia

każdy nasz pracownik. Gdy Klient się spyta o nową

usługę, o jakieś zmiany bądź o pomoc, mówimy „Tak”.
Gdy pracownik potrzebuje pomocy w pracy, mówimy
„Tak”. 
Mógłbym wymienić wiele przykładów naszego
pozytywnego podejścia; zwieńczeniem są programy typu
„Pracownik Miesiąca”.

JC: W przeciągu 3 kolejnych lat planujemy 
dwukrotny
wzrost wyników – z EUR 35 mln do EUR 70 mln. Nasz personel w Irlandii, W
 ielkiej Brytanii i Polsce będzie liczył 1 300
osób. W
 szystkie siedziby się znacząco powiększą. Będzie
to możliwe gdyż globalny oraz europejski rynek usług BPO
rozwija się w szybkim tempie. Sprzedaż będzie największa
w Wielkiej Brytanii oraz w przypadku firm wielonarodowych.
Będziemy skupiać się na usługach finansowych (wskaźnik
NPS oraz bankowość detaliczna), na sektorze turystycznym
(back-
office oraz CRM) na mediach (back-office), na
rolnictwie (przetwarzanie danych oraz CRM), oraz na lokalnym władzach. Rynek usług BPO nadal będzie się rozwijał.
Business P
 rocess O
 utsourcing to rozwiązanie u
 możliwiające
zmiany, e
 lastyczność oraz innowacyjność, a my jesteśmy
idealnym partnerem dla firm, które chcą się rozwijać, pomimo
trudnych czasów. Firmy coraz częściej będą się skupiały na
podstawowych aspektach działalności, tzw. „core business”,
w tym na pracach badawczo-rozwojowych, na marketingu,
sprzedaży, 

produkcji. Wszelkie poboczne aspekty można
przekazać ekspertom.
O&M: Dziękujemy za rozmowę i życzymy samych sukcesów
w dalszym rozwoju SouthWestern.

O&M: Rozmawialiśmy już na temat jakości oraz na temat
stylu zarządzania. SouthWestern trzykrotnie otrzymała
tytuł Deloitte Best Managed Company, posiada certyfikat
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Wszystko o Outsourcingu
Państwo, a Outsourcing

Czym jest Outsourcing?

Edukacja, a Outsourcing

Kto jest kim w Outsourcingu?

www.outsourcingportal.pl

Województwo Pomorskie
Pomeranian Voivodeship
Copenhagen

London

Słupsk
E28

Berlin

Poznań

Wrocław

Parki przemysłowe / Technoparks
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Elbląski Park Technologiczny

Wybrane firmy /
Selected Companies

Helsinki

GDAŃSK
Acxiom
Arla Foods
Arla Global Financial Service Centre
Asseco
Bank BPH/GE Capital
Compuware

Gdynia

Contact Center
Fineos

Sopot
E28
S6

First Data Global Services

Gdańsk

General Electric

E77

Goyello

Geoban

HK Finance&Accounting
IBM
Implix
Intel Technology Poland

A1

Jeppesen by Boeing
Kainos

Starogard
Gdański

E75

Malbork

Lufthansa Systems
Masterlease
Meritum Bank
Ncomputing
Nordea Bank Poland
Playsoft

E75

PZUs
SII

A1

Synopsys

Warszawa
Kraków

Transcom
Willis
Young Digital Planet
Zensar Technologies

ELBLĄG

PRUSZCZ GDAŃSKI

GDYNIA

Alsom

Humax

Sony Pictures Global Business Services

Contact Center

SOPOT

BEST

MIERZYNO

Goyello

Calling Poland

TCZEW

Sonion

Contact Center

TP

Geoban S.A.
Nordea Bank Poland
Speednet
Thomson Reuters

