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Szanowni Czytelnicy,

Rok 2014 to już trzeci rok wydawniczy dla Outsourcing&More.
Na początku właśnie zakończonego roku zmieniliśmy nieco formę naszego magazynu i rozszerzyliśmy część dotyczącą wywiadów z wybitnymi osobowościami outsourcingu.
W dużej mierze skupiliśmy się na promocji polskich miast pod
kątem lokowania w nich inwestycji krajowych i zagranicznych.
Nadchodzący rok stawia przed nami kolejne zadania, które
– jako jedyne czasopismo branży outsourcingu w Polsce –
mamy zamiar wypełnić, a zmiany te będą już widoczne na naszych stronach, począwszy od wydania marcowego.
Numer, który trzymacie Państwo w rękach, w dużej części
stanowi podsumowanie roku 2014. Znajdziecie w nim
wypowiedzi przedstawicieli wielu instytucji – oceniające
minione miesiące i nakreślające trendy na nadchodzące

tygodnie. W części raportów znajdują się publikacje Work
Service (tematyka HR) oraz JLL (tematyka Real Estate).
Stosunkowo dużo miejsca poświęciliśmy prezentacji 99 osobistości polskiego outsourcingu. Jest to przygotowana przez nas
lista osób, które osobiście lub poprzez reprezentowane przez
siebie organizacje, miały znaczący wpływ na rozwój branży outsourcingu lub jej promocję w Polsce. Lista została przygotowana na podstawie analizy aktywności poszczególnych firm i osób
w roku 2014.
Podobnie jak w roku ubiegłym, styczeń to czas podsumowania
Konkursu Outsourcing Stars, którego jesteśmy patronem medialnym. Na naszych stronach znajdziecie więc Państwo także informacje o Gwiazdach Outsourcingu 2014.
Zapraszam do lektury.

Dear Readers,
2014 was the third year in print for Outsourcing&More. At the
start of the year just gone by we changed the format of our
magazine somewhat and expanded the section containing
interviews with outstanding outsourcing personalities. To a large
extent we focused on promoting Polish cities in terms of foreign
and domestic investments. In the coming year we are facing more
tasks, which, as the only outsourcing industry publication in Poland,
we hope to square up to, with changes visible on our pages as early
as in the March issue.
The issue which you have in front of you now is, to a large
extent, a summary of 2014. Here you’ll find opinions by
representatives of various institutions summing up the
past months an outlining the trends for the coming weeks.

The reports section includes Work Service (on HR) and JLL (on
Real Estate) publications.
We devoted a relatively large part to the presentation of the
99 faces of Polish outsourcing. This is a list of people which
we’ve compiled, whom either personally or through the
organisations which they represent significantly impacted
on the growth of the outsourcing industry and its promotion
in Poland. The list was compiled based on an activity analysis
of particular individuals and firms in 2014.
Similar to last year, January sees the results of the Outsourcing
Stars contest, which we are a media partner to. Here you’ll
also find information on the 2014 Outsourcing Stars.
Happy reading.
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Aktualności
PAIiIZ podsumowuje inwestycje

– Polskie firmy otworzyły się na inwestowanie
w Polsce. W tym roku przy wsparciu PAIiIZ
zamknęliśmy trzy projekty z kapitałem polskim
– powiedział prezes PAIiIZ Sławomir Majman
podczas spotkania prasowego podsumowującego inwestycje w roku 2014. – Będziemy namawiać polskich przedsiębiorców do korzystania
z pomocy publicznej – dodał.
– Ten rok jest wyjątkowy pod względem napływu
kapitału – podkreśliła dyrektor Departamentu
Inwestycji Zagranicznych Iwona Chojnowska-Haponik. Wartość 52 zamkniętych przy wsparciu PAIiIZ inwestycji wyniosła 1816,74 mln euro
i jest dwukrotnie wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Natomiast
średnia wartość jednego projektu w 2014 r.
to 35 mln euro. Jak zaznaczyła dyrektor
Chojnowska-Haponik największym inwestorem
są Stany Zjednoczone, Japonia oraz Chiny.

– W portfolio PAIiIZ znajdują się bardzo zaawansowane projekty produkcyjne – zaznaczył prezes
Majman.
– Tendencja sektora badawczo-rozwojowego
jest rosnąca i będzie się umacniała – tłumaczyła
dyrektor Chojnowska-Haponik.

Tegoroczna lista inwestycji potwierdza te tezy.
Wśród zamkniętych projektów inwestycyjnych
18 pochodziło z sektora BPO, 11 projektów to
branża motoryzacyjna, a 6 projektów to sektor
badawczo-rozwojowy. Jak zaznaczyła dyrektor,
30% firm swój kapitał lokowało na terenie
specjalnych stref ekonomicznych, natomiast
62% zakończonych projektów stanowią reinwestycje.

Rynek CFM w 2014 r. – podsumowanie
CFM przybywa Klientów. Widać konsekwentny i dynamiczny
rozwój usługi wynajmu długoterminowego
flot w Polsce. Rok 2014
nie przyniósł radykalnych zmian na plus czy
na minus. Ale o ile do
niedawana z usług profesjonalnego car fleet
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management korzystały głównie duże firmy,
których floty obejmowały kilkanaście bądź kilkadziesiąt aut, to obecnie po zewnętrzne finansowanie z gwarancją pełnej obsługi floty coraz
częściej sięgają również mniejsi przedsiębiorcy.
Rosnąca rola auta firmowego jako narzędzia
motywacji oraz otwartość fleet managerów, których głównym zadaniem jest dziś generowanie
oszczędności, to kolejne argumenty przemawiające na korzyść CFM i dające dobre perspektywy
rozwoju branży na kolejne lata.

Więcej informacji na www.outsourcingportal.pl
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News
W jakich branżach
będzie najwięcej nowych
ofert pracy w 2015 r.

Rynek pracy w 2014 r.

Polski rynek pracy będzie jeszcze bardziej przychylny pracownikom w 2015 roku. Spodziewany
jest dalszy spadek bezrobocia (nawet do 9,7%),
a także wzrost zatrudnienia. Z danych firmy Work Service wynika, że najwięcej nowych ofert pracy będzie
dla wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem
zawodowym i technicznym.
W kolejnym roku należy spodziewać się wzrostu zatrudnienia w sektorach związanych
z produkcją, nowymi technologiami, IT, energetyką, medycyną
czy motoryzacją.

Bezrobocie wyraźnie się zmniejszyło, powstały
nowe miejsca pracy, a pracownicy optymistycznie
oceniali swoją sytuację na rynku pracy. Jednocześnie nasilała się presja płacowa ze strony
zatrudnionych, a chęć
do emigracji zarobkowej wśród młodych utrzymała się na
wysokim poziomie.
Work Service przedstawia podsumowanie 2014 roku.

Skanska rozpoczyna swój drugi projekt biurowy w Poznaniu

Skanska Property Poland rozpoczyna realizację
drugiej inwestycji biurowej w stolicy Wielkopolski.
Maraton, zlokalizowany w biznesowym i kulturalnym sercu Poznania zaoferuje najemcom ponad
25 000 m2 nowoczesnej powierzchni. Budowa
pierwszego etapu inwestycji ruszy w styczniu,
a jej zakończenie planowane jest na czwarty kwartał 2016 roku.

Projekt Maraton, budowany w ścisłym centrum
Poznania, będzie miał 6 pięter oraz dwie kondygnacje
podziemne z ponad 300 miejscami parkingowymi.
W pierwszym etapie powstanie podziemna część
garażowa oraz ponad 13 000 m2 powierzchni biurowej.

Budynek znajdzie się w pobliżu licznych przystanków komunikacji miejskiej, a podróż
z Maratonu do Dworca Głównego zajmie zaledwie kilka minut.
Nieopodal położony jest również Stary Rynek, a także najbardziej znane w Poznaniu centrum
łączące walory galerii artystycznej i handlowej – Stary Browar
i aż cztery parki. Inspiracją do
nadania budynkowi sportowej
nazwy była ulica Maratońska i bliskość obiektów sportowych – legendarnego dla miasta klubu KS Warta
Poznań czy Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Więcej informacji na www.outsourcingportal.pl
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Dekada
z Kongresem Kadry

Rasmus Ankersen - mówca biznesowy, coach firm i sportowców

Grażyna Stefańska, redaktor portalu NowoczesnaFirma.pl
Kongres Kadry to największa branżowa konferencja, na której spotykają się menedżerowie
i specjaliści personalni. Gości decydentów z listy 500 największych firm polskich. Spotkanie odbywa
się zawsze dwa razy do roku – wiosną i jesienią.
Za nami kolejna edycja największego wydarzenia branży HRM
w Polsce. Tej jesieni była to jubileuszowa, dwudziesta edycja
Kongresu Kadry, której towarzyszyło największe spotkanie dostawców produktów i usług dla menadżerów zarządzających ludźmi
w firmie – Expo Kadry. XX Jubileuszowy Kongres Kadry & Expo
to wydarzenie, które przyciągnęło na Stadion Narodowy ponad
1100 uczestników. Dni 5-7 listopada były dla wielu dyrektorów,
menedżerów i specjalistów personalnych okazją do podsumowań,
Maria R. Morris – Executive Vice President MetLife Global Employee Benefits

ciekawych spotkań i wspomnień. A wszystko to pod hasłem:
Od aspiracji do realnych potrzeb.
Platforma wiedzy i doświadczeń

– Kongres Kadry jest spotkaniem, które pozwala wyrwać się
z natłoku obowiązków i wymienić wiedzą oraz opiniami z profesjonalistami – powiedziała podczas uroczystego otwarcia
Monika Nowacka-Sahin, prezes zarządu Nowoczesnej Firmy,
organizatora Kongresu.
Pierwszego dnia omówione zostały takie zagadnienia, jak: rozwój
pracowników, motywowanie i zarządzanie talentami. Prelegenci
rozważali także nowe kierunki rozwoju biznesu oraz zwiększania
kompetencji pracowników. Wśród osób prowadzących wykłady
znalazły się takie osobistości, jak: Annemie Ress – jedna z czołowych ekspertek HR w Europie, Józef Wancer – guru polskiej
bankowości i Rasmus Ankersen – mówca biznesowy, coach firm
i sportowców z całego świata.
Mistrzowie biznesu

– Odbierając pracownikowi prawo do decydowania, niszczymy go –
powiedział Józef Wancer, prezes zarządu banku BGŻ, w trakcie
prelekcji z cyklu Mistrzowie biznesu. – Ważne jednak, by pracownik był do tych decyzji przygotowany. Prelegent wspomniał też
10
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General
o roli zaufania w organizacji oraz przedstawił odmienne spojrzenie na relacje między pracownikami i przełożonymi w różnych
kulturach. – W Japonii lider musi zawsze zachować kamienną twarz.
Jeśli puszczą mu nerwy, ludzie uważają, że jest już tylko pionkiem
– podkreślił.
Dobre praktyki

Wystąpienia w drugim dniu konferencji zostały podzielone
na sześć ścieżek tematycznych: Po pierwsze zaangażowanie,
Pracownik na pokładzie, Znaki czasu, Oblicza zmiany, Z globalnej
perspektywy i Partnerstwo w biznesie. Swoje doświadczenie prezentowali menedżerowie i specjaliści personalni z takich firm,
jak: Thomson Reuters, ING Życie, Toshiba, BZ WBK, Unilever, 3M,
O-I, Dell, Intell, GE Company, UnitCredit, Novartis, MetLife i wielu
innych. Poruszano wiele tematów, m.in. z zakresu innowacyjności.

– Współpraca między korporacjami, przedstawicielami sektora MSP
i światem nauki nie działa dziś tak jak powinna. Duże firmy tworzą swoje działy badawcze, ponieważ boją się, że ich projekty wyjdą
na zewnątrz wcześniej niż tego chcą, a mniejsze nie mają takiej możliwości – powiedział Paweł Poncyliusz, członek zarządu Avio Polska.

Trening czyni mistrza
Ostatniego dnia Kongresu Kadry odbyły się warsztaty dotyczące m.in. doskonalenia umiejętności menedżerskich z zakresu
zarządzania zespołem. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość poznania technik pomiaru wartości i technik zarządczych
osiągania wysokiej wydajności w biznesie. Omówione zostało
także usprawnianie procesów HR z wykorzystaniem Lean Management.
Powrót do standardów

Następna, XXI edycja odbędzie się w Warszawie w dniach
6-8 maja 2015 r. Dominującą tematyką Kongresu będzie powrót
do standardów zarządzania. Po okresie intensywnego promowania roli HR jako partnera biznesowego, organizatorzy chcą
zwrócić uwagę na to, co od zawsze było istotą zarządzania ludźmi
w organizacji – czyli procesom rekrutacji, wynagradzania, oceny
wyników pracy czy motywowania. Stąd proponowany temat
Kongresu: Nowoczesne standardy – efektywny biznes. Po więcej
informacji na temat kolejnej edycji zapraszamy na stronę www.
wydarzenia.nf.pl.

A decade
with the HR Congress
Grażyna Stefańska, editor of the website NowoczesnaFirma.pl

The HR Congress is the most important conference for HR managers and experts. Its guests
are decision-makers from 500 largest Polish companies. They always meet twice a year – in spring and
autumn.

We have witnessed yet another edition of the most important
event in HRM in Poland. This one was an anniversary, the
twentieth HR Congress, accompanied by the largest meeting
of the suppliers of products and services for HR managers
– HR Expo. The 20th HR Congress & Expo was an event that
attracted over 1100 participants to the National Stadium.
From the 5th to the 7th November many directors, managers
and HRM specialists had a chance to summarize, recollect
and participate in interesting meetings. The motto for all this:
From aspiration to real needs.
A platform of knowledge and experience

– The HR Congress is a meeting that allows one to escape the
pressure of business and share their knowledge and opinions
with other professionals – said Monika Nowacka-Sahin,

Rasmus Ankersen - mówca biznesowy, coach firm i sportowców
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President of the Management Board of Nowoczesna Firma,
the organizer of the Congress, at the inauguration.
The discussion topics on the first day were: development of
employees, motivation and talent management. The lecturers
spoke also about new directions in business development
and ways of improving the competence of employees. Among
the lecturers there were such personages as: Annemie
Ress – one of the key HR experts in Europe, Józef Wancer
– the guru of the Polish banking system, and Rasmus
Ankersen – a business lecturer also coaching companies and
sportspeople around the world.

– The cooperation between corporations, representatives
of small and medium-sized businesses and the world of science
is not working properly. The large companies establish their
own R&D departments, because they are afraid that their
projects will leak out, and the smaller companies have
no potential for that – said Paweł Poncyliusz, Member
of the Board at Avio Polska.
Practice makes perfect

On the last day of the HR Congress there were workshops
on the development of managerial skills in the area of team
management. The participants of the meeting also had
a chance to learn the techniques of value measurement
and management techniques for achieving high performance
in business. Another discussed subject was the improvement
of HR processes using Lean Management.
Return to standards

Józef Wancer – prezes
zarządu banku BGŻ

Business Masters

The next, 21st edition takes place in Warsaw on 6-8 May
2015. The main topic of the Congress will be return
to the management standards. After a period of an intensive
promotion of HR as a business partner, the organizers want
to focus on the key issues of human resource management
– i.e. the process of recruitment, awarding, performance
evaluation, and motivation. Hence the proposed motto of the
Congress: Modern standards – effective business. For more
information on the next edition of the congress, please visit
our website www.wydarzenia.nf.pl.

– When we deprive employees of the right to decide, we destroy
them – said Józef Wancer, President of the Management Board of
BGŻ, during his lecture from the series Business Masters. – However
it is important that employees are prepared for that decision-making.
The lecturer also reminded the role of trust in the organization
and presented a different view on the relationships between
employees and their superiors in various cultures. – In Japan
a leader must never show emotion. If he loses his temper, people
will think that he has become a pawn – he emphasized.
Good practice

The lectures on the second day were divided into six topics:
First of all – commitment, Employee on board, Signs of the times,
Face of change, From a global perspective, and Partnership
in business. HRM managers and experts from such companies
as: Thomson Reuters, ING Życie, Toshiba, BZ WBK, Unilever,
3M, O-I, Dell, Intell, GE Company, UnitCredit, Novartis, MetLife
and many more shared their experience. A lot of other issues
were also addressed, for example innovation.
12
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Annemie Ress – Global Head of People Innovation eBay
(2004-2012), założycielka Purple Beach
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dostęp do publikacji
na temat Outsourcingu
www.outsourcingportal.pl

Szanowni Państwo,
Bardzo dziękujemy za liczną obecność Państwa podczas
kolejnej edycji Targów Outsourcingu – Usługi dla Twojego
Biznesu, które odbyły się w dniach 16-17 października
2014 r. w Warszawie. Podziękowania kierujemy
zarówno do naszych Wystawców, jak i Odwiedzających.
Wydarzenie to zgromadziło ponad 120 wystawców,
którzy reprezentowali usługi z sektora administracyjnego,
finansów, księgowości i windykacji, kadr i płac, HR, Call
Center, zarządzania flotą samochodową, IT, wsparcia
sprzedaży oraz doradztwa i marketingu. Podczas Targów
Outsourcingu reprezentowany był także sektor publiczny
– wystawcami byli Miasto Łódź oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który przedstawił
oferty inwestycyjne Bydgoszczy i Torunia. Dzięki
naszej promocji oraz współpracy z licznymi Patronami,
Partnerami i Sponsorami odwiedziło nas 1012
zwiedzających (statystyki na podstawie formularzy
wypełnianych przy zakupie biletu).
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Z pewnością możemy powiedzieć, że Targi Outsourcingu
to jedyne tego typu wydarzenie, które zostanie wpisane,
jako data najważniejszej imprezy targowej dla całego
biznesu, które dzięki swojej formule dostarcza konkretnych
rozwiązań optymalizacji procesów swojej działalności oraz
wpływa na podwyższenia wiedzy i kwalifikacji. Wszystkie
zaproponowane wydarzenia towarzyszące, dzięki wykładom
znanych prelegentów, miały na celu dostarczenie unikatowej
wiedzy oraz popularyzacja usług outsourcingowych.
Równolegle do konferencji na scenie miały miejsce liczne
prezentacje, wystąpienia i konkursy organizowane przez
Partnerów i Sponsorów Targów Outsourcingu.
nr 1/2015 (styczeń/ luty)

Pragniemy podziękować naszym
Sponsorom i Partnerom za zaufanie,
jakim nas obdarzyliście:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Złotemu Sponsorowi – LeasePlan Fleet Management Polska
Mecenasowi Targów – EY

Srebrnemu Sponsorowi – ISS Facility Services
Partnerowi Targów – Alektum Inkasso

Partnerowi Targów – ACCO Accounting & Consulting Office
Partnerowi Targów – Arval Polska

Partnerowi Targów – Impel Business Solutions
Partnerowi Targów – Express Fleet Partner

Partnerowi Targów – Województwo Kujawsko-Pomorskie
Patronowi Honorowemu – Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ)

•

Patronowi Honorowemu – Polskiemu Związkowi Wynajmu
i Leasingu Pojazdów

•

Patronowi Merytorycznemu – Instytutowi Studiów
Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

•
•

Partnerowi Strategicznemu – Fundacji Pro Progressio
Głównemu Patronowi Medialnemu – Magazynowi
Outsourcing&More oraz OutsourcingPortal

BPO/SSC
4%

Inne
4%

Car Fleet
Management
7%
Biuro
7%

Zarządzanie
nieruchomościami

Call Center
8%

Podczas tego wydarzenia biznesowego firmy z branży
outsourcingu zaprezentowały szeroki wachlarz swoich
produktów i usług. Odwiedzającymi Targi Outsourcingu
byli przede wszystkim właściciele oraz przedstawiciele
i kadra kierownicza firm działających w różnych sektorach,
poszukujący zmian strukturalnych, innowacji oraz zminimalizowania kosztów. Wśród odwiedzających można było
wyodrębnić przedstawicieli firm, którzy byli zainteresowani
konkretnymi prezentowanymi rozwiązaniami, poszukujący
precyzyjnych rozwiązań nowoczesnych usług biznesowych.
Zaproponowana przez nas formuła miała na celu nawiązanie
relacji biznesowych, prezentacje usług, promowanie marki,

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy
laureatom konkursu, a poniżej
przedstawiamy jego wyniki:

KATEGORIA: NAJŁADNIEJSZE STOISKO
I – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
II – ASM GROUP S.A.
III – LeasePlan Fleet Management (Polska)
KATEGORIA: PRODUKT/USŁUGA:
I – Jet Reports Poland - Jet Mobile - analityka biznesowa na
urządzenia mobilne
II – Outsourcing24 Sp. z o.o. – Elektroniczny obieg dokumentów
księgowych
III – Impel Business Solutions Sp. z o.o. – kompleksowość usług
outsourcingowych
KATEGORIA: INNOWACJA:
I – Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski
i Wspólnicy Sp. z o.o – Usługa doradcza „Allianz – Doradca”
II – Score IT
WYRÓŻNIENIE:
ASM GROUP S.A. – kompleksowość usług wsparcia sprzedaży

2%

Doradztwo
i Konsulting
10%

Poszukiwane produkty / usługi
IT
10%
Innowacje dla Twojego Biznesu!

Finanse
i Rachunkowość
13%

HR
9%

Sprzedaż
14%

Marketing
11%

jak również poszerzenie wiedzy. Była to unikatowa szansa
spotkania się w jednym miejscu reprezentantów firm.
Jesteśmy przekonani, że pozyskane kontakty rozpoczną
efektywne i owocną współpracę biznesową.

Dziękujemy za udział, współpracę, włożony trud oraz za
pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia, które stworzyło fundament pod kolejną edycję Targów Outsourcingu –
Usługi dla Twojego Biznesu, która została przez nas zaplanowana na 2015 r. Dzięki tym interesującym spotkaniom
oraz wymianie cennych doświadczeń mogliśmy jeszcze
lepiej poznać wzajemne potrzeby i zacieśnić dotychczasową współpracę. Mamy nadzieję, że nasza oferta spełniła
Państwa oczekiwania, a zawarte znajomości i pozyskane
kontakty przerodzą się w owocną współpracę.
Zespół Reinhold Expo.
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Aktualności
z Pro Progressio
Listopad i grudzień były w tym roku wyjątkowo aktywne, jeśli idzie o wydarzenia powiązane
z tematyką outsourcingu, bądź na których mówiono o nowoczesnych usługach dla biznesu
i pozyskiwaniu zagranicznych inwestycji usługowych. Najważniejsze z wydarzeń miały
miejsce w Łodzi, Działdowie, Trójmieście, Lublinie i Szczecinie.

W Działdowie o outsourcingu i inwestycjach zagranicznych
na Warmii i Mazurach

W Działdowie pod koniec listopada odbył się Festiwal Promocji
Gospodarczej Warmii i Mazur. Władze województwa warmińsko-mazurskiego zorganizowały konferencję już po raz czwarty.
Konferencja ta co roku odbywa się w innej miejscowości na terenie województwa i co roku jej program jest dostosowywany
do bieżącej sytuacji gospodarczej w regionie, Polsce i na świecie.
W tegorocznej edycji Festiwalu duży nacisk położono na tematykę prezentacji atrakcyjności gospodarczej, w tym również pod
kątem przyciągania inwestycji z branży outsourcingowej.

Pro Progressio wspólnie z PAIiIZ przedstawiły główne zasady,
którymi należy kierować się przy budowie strategii promocji
miasta oraz w jaki sposób skutecznie zachęcać inwestorów do
rozwoju działalności gospodarczej. Ponadto w obradach czynnie uczestniczyli eksperci z Invest in Pomerania i Bydgoskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami. Natomiast przedstawiciele CBRE, Work Service i Transcom, podczas moderowanego przez Pro Progressio
panelu dyskusyjnego, przekazywali praktyczne uwagi i rady
dotyczące sposobu, w jaki miasta powinny współpracować
z inwestorami zagranicznymi, w tym, z takich branż jak BPO
czy call/contact center.
Seminarium dla japońskich przedsiębiorców w Łodzi

Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio, był również moderatorem seminarium zorganizowanego przez miasto Łódź i Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. W seminarium udział wzięło
kilkudziesięciu przedstawicieli przedsiębiorstw japońskich zainteresowanych budową lub rozwojem centrów typu BPO/SSC.
16
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Ta minikonferencja miała na celu przedstawienie głównych
informacji o branży oraz zaprezentowanie przykładów udanych projektów, które zostały uruchomione w Łodzi w ostatnich latach. W gronie ekspertów i prelegentów znaleźli się
przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Infosys, Fujitsu, BSH, PwC oraz Politechniki
Łódzkiej. Goście z Japonii otrzymali pełen praktyczny zakres
wiedzy, a prelegenci prowadzili prezentacje zarówno w języku
angielskim, jak i japońskim.
Po wykładach zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić centrum operacyjne Fujitsu i w praktyce zobaczyć pracę branży
BPO/SSC.
Edukacja studentów w Lublinie

Podczas zorganizowanych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej „Dni Przedsiębiorczości” przedstawiciele Fundacji – w ramach trwającej już kilka miesięcy współpracy
– spotkali się ze studentami i zaprezentowali im, jak wygląda
światowy, europejski i polski rynek usług outsourcingowych.
Prezentacja i prelekcja stanowiły także otwarcie do rozmów
z lokalnymi lubelskimi przedsiębiorstwami, które świadczą
usługi BPO, call center, help desk i IT. W gronie firm byli obecni
przedstawiciele Genpact, Proama, Sii oraz Convergys.
Promocja walorów inwestycyjnych Bydgoszczy
w … Trójmieście

Listopad był także kontynuacją cyklu spotkań „Bydgoszcz otwarta na outsourcing”. Tym razem władze miasta oraz Bydgoskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Pro Progressio, przedstawicielami bydgoskich deweloperów oraz przedsiębiorców

General

outsourcingowych byli obecni w Gdańsku, gdzie zebranym gościom zaprezentowali walory inwestycyjne Bydgoszczy, opisane
między innymi w raporcie Focus On, który Fundacja opublikowała
w październiku bieżącego roku. W spotkaniu wzięło udział ponad
30 osób, w tym reprezentanci zarówno firm consultingowych,
rekrutacyjnych, jak i krajowych i zagranicznych przedsiębiorców
z Trójmiasta.
Pierwsza konferencja BPO w Szczecinie

Stolica województwa zachodniopomorskiego od lat skutecznie
zabiega o nowych inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla
biznesu. Miasto jest szczególnie atrakcyjne dla inwestorów z Niemiec i Skandynawii. Tym razem Miasto Szczecin zorganizowało
konferencję, której celem było przybliżenie studentom rynku
pracy w branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu,
omówienie obecnej skali rozwoju BPO w Polsce, oraz zakresu
kompetencji wymaganych od pracowników. Konferencja została otwarta przez Prezydenta Piotra Krzystka i zgromadziła po
jednej stronie znakomitych ekspertów z ABSL, Arvato, Coloplast,
Tieto, Metro, DGS, Randstad oraz przedstawicieli Uniwersytetu
Szczecińskiego, a z drugiej studentów wydziałów Filologicznego, Humanistycznego, Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania. Pro Progressio odpowiedzialna
była za moderację całej konferencji.

Nowy Partner Zagraniczny
Z końcem roku Pro Progressio nawiązała kolejne strategiczne międzynarodowe partnerstwo. Staliśmy się partnerem dla
IAOP – International Association of Outsourcing Proffessionals, największej na świecie organizacji zrzeszającej ekspertów
z branży outsourcingu. Dzięki zapoczątkowanej współpracy obie
strony będą wzajemnie promować najlepsze praktyki branżowe,
a członkowie IAOP oraz Klubu Outsourcingu zyskają nowe atrakcyjne oferty uczestnictwa w wielu wydarzeniach związanych
z outsourcingiem.
Rok 2015 – czas na nowe wyzwania

Rok 2014 dla Fundacji Pro Progressio był rokiem bardzo intensywnej pracy i wielu innowacyjnych projektów. Konkurs
i Gala Outsourcing Stars, śniadania outsourcingowe, Akademia
Outsourcingu, raporty Focus On, to tylko wybrane projekty,
jakie Fundacja realizowała przez ostatnie miesiące. Zgodnie
ze swoją nazwą i misją nie zamierza jednak na tym poprzestać.

Rok 2015 rozpocznie się całkowicie nowym projektem
Best2Invest, którego celem jest jeszcze bardziej intensywna promocja Polski na międzynarodowym rynku inwestycji
zagranicznych.
Wiktor Doktór

The Pro Progressio News
In the area of outsourcing events or the conferences where the outsourcing was one of
the key topics to be discussed – November and December 2014 was very active period.
The main events took place in Lodz, Dzialdowo, TriCity, Lublin and Szczecin.

Outsourcing and foreign investments at Warmia and Mazury
discussed in Dzialdowo

At the end of November 2014 in Dzialdowo the Warmia and Mazury
Economic Promotion Festival was organized. The Warmia and
Mazury voivodeship local government has run the event already
for the fourth time. This conference each year is organized in other
city and each year the agenda is adjusted to current regional, Polish
and global economic situation. In this year’s edition of the Festival
significant attention was put on the presentation of the economical
attractiveness including the outsourcing foreign investments.
Pro Progressio together with Invest in Poland Agency (PAIiIZ)
have presented main rules to follow when building the strategy
to promote the city as well as what arguments to use to effectively

encourage investors to develop their business. During the Festival
also representatives of Invest in Pomerania and Bydgoszcz Regional
Development Agency were sharing their experiences. Besides
presentations there were also discussion panels organized during
the event. One of them was run by Pro Progressio and experts from
CBRE, Work Service and Transcom, were sharing practical advices
and comments of how to co-operate with international investors
from BPO and call contact centre industries.
Lodz hosted Japanese businessmen

Wiktor Doktór, the Pro Progressio CEO has moderated the conference,
which was organized by the City of Lodz and Lodz Special Economy
Zone. The event was organized for dozens of representatives
no 1/2015 (January / February)
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of Japanese companies interested in building
and developing BPO/SSC centres. The main goal
of the event was to share and present the most
important information concerning the industry
as well as present successful investments started
in Lodz during the last few years. Besides Pro
Progressio in the group of the experts and
speakers there were representatives of the City
of Lodz, Lodz Special Economy Zone, Infosys,
Fujitsu, BSH, PwC and Lodz Technical University.
Delegates from Japan have received complete and
practical scope of information and know-how
and the presentations were provided in English
and Japanese. Once the main part of the event
has finished, participants of the conference were
invited to visit the Fujitsu Operation Centre and
get familiar with BPO/SSC working environment.
Student’s education in Lublin

The Maria Curie-Sklodowska University in
Lublin has organized the „Entrepreneurship
Days”, where Pro Progressio representatives
– within the existing University – Pro Progressio
co-operation program – have met with students
and presented global, European and Polish market
of the outsourcing services. The presentation and
discussions were the base of the further meetings
with local – Lublin based companies who provide
BPO, call contact centre, help desk and IT services.
The industry was represented by experts from
such companies as Genpact, Proama, Sii and
Convergys.
Bydgoszcz
presents
its
attractiveness in … TriCity

investment

November was also the period of time when
the „Bydgoszcz open for outsourcing” cycle
of meetings was continued. This time the city
government together with Bydgoszcz Regional
Development Agency, Pro Progressio and
representatives of Bydgoszcz real estate and
outsourcing companies have visited Gdansk.
During the business breakfast, participants of
this meeting had opportunity to get familiar
with investment attractiveness of the Bydgoszcz
City, which was previously described in the
Focus on Bydgoszcz Report, prepared by
Foundation in October 2014. The meeting was
attended by 30 guests who represented Polish
and international consulting, recruitment and
outsourcing companies based in TriCity.
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The first BPO conference in Szczecin
The capital of West Pomerania Voivodeship is
successfully winning and getting new outsourcing
investments to the city since many years.
The city is especially attractive for the investors
from Germany and Scandinavia. This time the
City of Szczecin has organized the conference,
of which main goal was to present to the local
students how the outsourcing and modern
business services business is present in Poland
and what are the skills the industry is looking
for when students apply for work in this sector.
The conference was opened by Piotr Krzystek,
the President of the City of Szczecin. The
panellists and outsourcing experts were coming
from Pro Progressio, ABSL, Arvato, Coloplast,
Tieto, Metro, DGS, Randstad but also from the
University of Szczecin from various faculties
(Philology, Humanistic, Management as well as
Economics of Services). Pro Progressio has been
responsible for the conference moderation.
New International Partner

At the end of 2014 Pro Progressio has started
another, new strategic international partnership.
We have become the Partner of IAOP – International Association of Outsourcing Professionals,
the biggest worldwide industry association
of outsourcing experts. Thanks to originated
co-operation both Parties will promote the best
industry practises and IAOP and Outsourcing
Club Members will receive new attractive offers
to attend outsourcing related events.
2015 – time for new challenges

2014 was for Pro Progressio the period of very
intensive work and a number of innovative
projects. The Outsourcing Stars Contest and Gala,
Outsourcing Breakfasts, Outsourcing Academy,
Focus On Reports are just a small chosen group
of projects run by the Foundation within last
months. In line with our name („Pro Progressio”
stands for “For the Development”) and our
mission we are going to extend the area of our
work and initiated projects. 2015 we are opening
with completely new project which name
is Best2Invest. The main goal of Best2Invest
is growing the promotion of Poland at the
international foreign investments market.
Wiktor Doktór

General

Kalendarium
14.01
2015

15.01
2015

30.01
2015

16.02
2015

Business Process Management Trends
Typ: Business Mixer
Organizator: Pure Conferences
Miejsce: Warszawa

Banking Tech & Security
Typ: Konferencja
Organizator: Pure Conferences
Miejsce: Warszawa

Telestrategia dla marketerów
Typ: Szkolenie
Organizator: Forum Call Center
Miejsce: Warszawa

The Outsourcing World Summit
Typ: Kongres
Organizator: IAOP
Miejsce: Phoenix

10-12.02 Finance Transformation Summit & Corporate
2015

Finance Boardrooms 2015

Typ: Kongres
Organizator: IQPC
Miejsce: Londyn

24-26.02 HR Transformation Summit
2015

Typ: Kongres
Organizator: IQPC
Miejsce: Bruksela
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Inwestor

Kolejny dobry
rok dla Szczecina
Szczecin ma za sobą kolejny udany rok. 2014 był czasem intensywnego
zacieśniania współpracy z krajami skandynawskimi, rozwoju branży
energii odnawialnej oraz dalszego kreowania przyjaznego dla biznesu
klimatu w mieście. Szczecin z powodzeniem kontynuuje też współpracę
na linii miasto-biznes-uczelnie, szczególnie dla sektora BPO/SSC/ITO.

Widok na budynek Muzeum
Narodowego i Urząd Wojewódzki

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

www.invest.szczecin.eu

www.szczecin.eu

Wydarzeniem, które niewątpliwie przyćmiło wszystkie inne była wizyta duńskiej Pary Książęcej. 14 maja
następca tronu duńskiego wraz z małżonką odwiedził kwaterę główną Wielonarodowego Korpusu
Północny Wschód, który funkcjonuje w strukturach
NATO. Para spotkała się również z załogą duńskiej
jednostki marynarki wojennej Niels Juel, która cumuje u wybrzeża Wałów Chrobrego. Księżna Maria
Elżbieta złożyła wizytę w szczecińskim oddziale
duńskiej firmy kk-electronic, która od 2003 r. produkuje części do turbin wiatrowych. W Centrum Sztuki Współczesnej Trafostacja Książę Fryderyk wraz
z duńskim ministrem środowiska Kristen Brosbol
wział udział w FORUM Energetycznym. Dyskusje toczyły się wokół tematu odnawialnych źródeł energii
i gospodarki odpadami.
Celem pierwszego seminarium było zwrócenie uwagi na perspektywy energetyki wiatrowej
w Polsce z wykorzystaniem duńskiego doświadczenia i know-how. Tematyką seminarium były również
możliwości rozwoju sektora biznesowego w Polsce
w odniesieniu do technologii produkcyjnych
i przemysłowych, z wykorzystaniem duńskiego
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doświadczenia. Seminarium poświęcone zagospodarowaniu odpadów dotyczyło przygotowania
strategii energetycznych i wykorzystania odpadów
w oparciu o duńskie doświadczenie. Uczestnicy
seminarium odwiedzili również teren budowy
EcoGeneretora – Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego w Ostrowie Grabowskim. Celem
wizyty Pary Książęcej w Szczecinie było ożywienie
i pogłębienie szybko rozwijającej się współpracy
gospodarczej i kulturalnej między Polską a Danią
oraz promocja duńskich innowacyjnych rozwiązań
w wybranych dziedzinach gospodarki.
Innym, istotnym z punktu widzenia współpracy ze Skandynawią, czyli jednym ze strategicznych dla Szczecina obszarów, wydarzeniem były
Dni Skandynawskie. To wyjątkowe wydarzenie
miało miejsce w dniach 4-6 kwietnia. Celem Dni
Skandynawskich jest budowanie długotrwałego
i cyklicznego forum spotkań, ułatwiającego
nawiązywanie kontaktów biznesowych, połączonych z prezentacją oferty gospodarczej. Program obchodów Dni opierał się na 4 modułach:

Investor

biznesowym, sportowym, edukacyjnym i kulturalnym. W ramach każdego modułu przewidziane były różne wydarzenia,
począwszy od konferencji biznesowych, poprzez prezentacje
artystyczne, pokazy filmów, wystawy plenerowe, kończąc na
imprezach sportowych.

Dni Skandynawskie rozpoczęły się od konferencji biznesowej
pn. „Skandynawski model współpracy w Szczecinie – wymiana wiedzy i doświadczeń”. Szczególnie interesującym punktem
tego wydarzenia był panel poświęcony odnawialnym źródłom
energii. Na konferencji obecni byli m.in. ambasadorowie Danii,
Finlandii i Szwecji. Wszyscy ambasadorzy chwalili Szczecin za tę
inicjatywę. Do miasta także, oprócz polityków ze Szwecji, Danii,
Norwegii, Finlandii, przyjechali biznesmeni i artyści.
23 czerwca br. Samsung Electronics Polska zainicjował
współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, w zakresie wspólnej realizacji
praktycznego kursu dokształcającego studentów pod nazwą
„Samsung LABO”. Samsung LABO to projekt o unikatowej formule trójstronnego porozumienia pomiędzy firmą, uczelnią
oraz władzami regionalnymi. Inicjatywa ukierunkowana jest
na rozwijanie strategicznych kompetencji cyfrowych i budowanie gospodarki opartej na wiedzy.
W lipcu Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Szczecina dla zadłużenia w walucie
zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB+”. Perspektywa
ratingów jest stabilna. Fitch potwierdził również krótkoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie „F2”.
Ratingi odzwierciedlają ostrożne zarządzanie finansowe
w Mieście oraz racjonalizację wydatków operacyjnych, dobrą
zdolność do finansowania inwestycji z własnych środków
oraz bezpieczne wskaźniki zadłużenia.

Zakończyła się inwestycja pn. „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza
i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe”.
Z tej okazji w sierpniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem władz miasta, województwa a także przedstawicieli Agencji
Rozwoju Przemysłu oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych. W ramach inwestycji, za ponad 70 mln złotych,
kompleksowo uzbrojono ponad 50 ha gruntów. Leżą one w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
Mielec. Na miejscu doprowadzono wszystkie niezbędne instalacje. Lokalizacja Trzebusz przeznaczona jest pod zabudowę
usługową, produkcyjną, magazynową, składy oraz stację paliw.
Lokalizacja Dunikowo przeznaczona jest pod budowę obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, baz transportowych.
Na konferencji podpisane zostało również porozumienie między Gminą Miasto Szczecin a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W ramach umowy strony zobowiązują się

do współpracy na rzecz pozyskiwania inwestorów. PAIiIZ m.in.
będzie przygotowywał pracowników Urzędu Miasta do jeszcze
efektywniejszego pozyskiwania inwestorów. Agencja będzie
również przekazywała oferty miasta inwestorom i partnerom
zagranicznym.

9 października odbyła się konferencja „Dialog w zakresie
energii odnawialnych – szanse dla przedsiębiorstw z Meklemburgii i Pomorza Przedniego w Polsce”. Pomysł konferencji
zrodził się w związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z Meklemburgii i Pomorza Przedniego i Brandenburgii oraz możliwościami inwestowania w Szczecinie. Wydarzenie było dedykowane głównie inwestorom niemieckim,
a cel, jaki mu przyświecał to przedstawienie Szczecina jako
atrakcyjnego miejsca do inwestycji, a także przybliżenie sytuacji prawnej i ekonomicznej rynku energii odnawialnych
w Polsce. W trakcie konferencji, goście mogli wysłuchać
wystąpień traktujących m.in. o potencjale i możliwościach
biznesowych odnawialnych źródeł energii w Polsce, uwarunkowaniach politycznych i prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii, a także o tym, jak wygląda współpraca
polsko-niemiecka w sektorze energetyki wiatrowej.

3 grudnia odbyła się konferencja „Sektor usług nowoczesnych
szansą na rozwój zawodowy” kierowana głównie do studentów.
Celem konferencji było zapoznanie ze specyfiką branży oraz
przedstawienie możliwości, jakie daje sektor usług nowoczesnych. Doświadczeni prelegenci przedstawili najnowsze trendy i kierunki rozwoju branż BPO, SSC i ITO. Doradzali młodym
ludziom, jak wyróżnić się spośród tłumu kandydatów oraz jak
budować własną markę jako pracownika. Zwrócili także uwagę
na kompetencje i umiejętności, jakie są obecnie najbardziej
pożądane przez pracodawców. Wśród prelegentów znaleźli się
Paweł Panczyj – Dyrektor Zarządzający ABSL Polska, Wiktor
Doktór – Pro Progressio, a także lokalni przedstawiciele branży
usług nowoczesnych oraz nauki.
Rok 2015 zapowiada się równie intensywnie i pracowicie.
Sektory, których silny rozwój przewidujemy to usługi nowoczesne, logistyka, a także branża e-commerce. Z pewnością
dużo zadzieje się także w sektorze ICT – oddany zostanie
bowiem nowoczesny kompleks budynków Technoparku
Pomerania. Planowana jest także organizacja dużej konferencji adresowanej do osób zainteresowanych rozwojem
nowych technologii. Z pewnością nastąpi kontynuacja Dni
Skandynawskich – Dni mają się stać tradycją miasta, a regularny udział w nich deklarowali goście, w tym ambasadorowie państw skandynawskich. Ambasador Szwecji Staffan
Herrstroem powiedział, że Szczecin ma wszelkie szanse,
by stać się przykładem współpracy między miastem polskim
a Skandynawią. W 2015 partnerem Szczecina w tych dniach
będzie Dania.
no 1/2015 (January / February)
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Another good
year for Szczecin

Nowy budynek filharmonii w Szczecinie
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tel. +48 91 424 5819
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www.invest.szczecin.eu
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An event that undoubtedly eclipsed all the other was
a visit of the Danish Crown Prince Couple. On May
14, Danish heir to the throne and his wife visited the
headquarters of the Multinational Corps Northeast
operating in the NATO Force Structure. The Prince
Couple also met with the crew of Niels Juel, the
Danish naval unit, which is moored off the coast of
the Embankments of Chrobry. Crown Princess Mary
Elizabeth visited the Szczecin branch of Danish
company kk-electronic that has been manufacturing
parts for wind turbines since 2003. Crown Prince
Frederik together with Kristen Brosbol, Danish Minister
for the Environment, took part in the Energy Forum
held in the Centre for Contemporary Art (Trafostacja).
Discussions revolved around two issues, namely
renewable energy sources and waste management.
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It was another successful year
for the Szczecin. 2014 was noted for
intense cooperation with Scandinavian
countries, development of the renewable energy industry and further work
on business friendly climate in the city.
The city also successfully continues
cooperation with the scientific community and the business world, especially
for the BPO/SSC/ITO sector.

The purpose of the first seminar was to draw attention
to the prospects of wind power in Poland with
reference to Danish experience and know-how within
this area. The panel was also dedicated to opportunities
for business sector development in Poland in relation
to manufacturing and industrial technology, using
Danish experience. The second seminar was aimed at
developing energy and waste management strategies
based on Danish experience. Its participants visited
EcoGeneretor construction site, that is Thermal Waste
Treatment Plant for the Szczecin Metropolitan Area
located in Ostrów Grabowski. The purpose of the
Crown Prince Couple visit to Szczecin was to revive
and strengthen rapidly developing economic and
cultural cooperation between Poland and Denmark
and promote innovative solutions in selected sectors
of the economy.

Investor

Another event, very important from the point of view of
cooperation with Scandinavia, which is one of the strategic areas
for Szczecin, was the organization of the Scandinavian Days
venture. This unique event took place on 4-6 April and its purpose
was to create long-term and cyclical forum for meetings to help
establish business contacts and for the presentation of economic
offer. The event agenda was based on four modules: business,
sports, educational and cultural. Each module had various
events assigned, starting from business conferences, artistic
presentations, film shows, and open-air exhibitions to sporting
events. Scandinavian Days began with a business conference
entitled “Scandinavian Model of Cooperation in Szczecin:
Exchange of Knowledge and Experience”. A panel dedicated
to renewable energy sources turned out to be particularly
interesting. The conference was attended by many prominent
figures, including ambassadors of Denmark, Finland and Sweden
to Poland. All ambassadors praised Szczecin for this initiative. The
city was also visited by, apart from politicians and diplomats from
Sweden, Denmark, Norway and Finland, businessmen and artists.
On 23 June, Samsung Electronics Poland initiated cooperation
with the West Pomeranian University of Technology in Szczecin
as regards joint implementation of practical training course for
students under the name “Samsung LABO”. The Samsung LABO
project is based on a unique formula of a tripartite agreement
between the company, the university and regional authorities.
This initiative is aimed at developing strategic digital literacy and
building a knowledge-based economy.

In July, Fitch Ratings affirmed the City of Szczecin long-term
foreign and local currency Issuer Default Ratings (IDR) at
“BBB+”. Ratings Outlook is Stable. Fitch also affirmed the shortterm foreign currency rating at “F2”. The ratings reflect careful
management of Szczecin financial resources, reasonable policy
on operating expenses, ability to finance investments from
the City’s own resources as well as secure debt ratios.

The investment under the name “Laying the necessary technical
infrastructure to investment zones in Trzebusz and Dunikowo
designated for industrial and storage uses” was completed.
This was the reason to held a press conference in August with
the participation of representatives of the City, the Province, the
Industrial Development Agency and the Polish Information and
Foreign Investment Agency (PAIiIZ). As part of the investment,
more than PLN 70 million was spent to comprehensively fit out
more than 50 hectares of land. They are located in the Szczecin
Sub-zone of the EURO-PARK Mielec Special Economic Zone.
All the necessary installations were laid on-site. The Trzebusz
location is designed for service, production, and storage building
development (inducing petrol station), whereas in Dunikowo
production facilities, warehouses, storehouses and transport
bases are going to be built. The Municipality of Szczecin and
the Polish Information and Foreign Investment Agency signed

an agreement at the conference. Under the agreement, the parties
undertake to cooperate on creation of favourable conditions to
attract foreign investors. PAIiIZ will train the City Hall employees
to attract investors even more effectively. The Agency will also
forward the City’s offers to investors and foreign partners.

On 9 October, the “Dialogue” conference was held dedicated
to renewable energy and opportunities for companies from
Mecklenburg-Western Pomerania to operate in Poland.
The idea for the conference stemmed from growing interest
of entrepreneurs from Mecklenburg, West Pomerania and
Brandenburg in investing in Szczecin. The event was dedicated
mainly to German investors, and was aimed at presenting
Szczecin as an attractive place to invest as well as introducing
economic and legal situation of the renewable energy sector
in Poland to potential investors. During the conference, the guests
were able to attend lectures addressing various issues, including
the potential and business opportunities of renewable energy
sources in Poland, political and legal determinants of renewable
energy market, and the prospects of Polish-German cooperation
in the wind energy sector.

The conference entitled “The Modern Services Sector as an
Opportunity for Professional Development” of 3 December was
dedicated primarily to students. The purpose of the conference
was to familiarize undergraduates with the specifics of the
industry along with opportunities provided by the modern
business. Experienced speakers presented the latest trends in
the development of the BPO, SSC and ITO sector. They advised
young people how to stand out from the crowd of candidates and
how to build their own brand as an employee. They also drew
attention to competencies and skills currently most sought-after
by employers. The speakers included Paweł Panczyj, ABSL Poland
Managing Director, Wiktor Doktór from Pro Progressio and local
representatives of the modern service and the science sector.
2015 promises to be just as intensive and arduous. The sectors
expected to grow most rapidly include modern services,
logistics, and e-commerce industry. The ICT industry is also
expected to assume a pivotal role in contributing towards the
economic growth of the region as the Technopark Pomerania,
a modern building complex, will be finally put into operation.
The City is also planning to organise a major conference
addressed to people interested in the development of new
technologies. The Scandinavian Days event is certainly going
to be continued as it is to become a tradition of the City; many
guests, including ambassadors to Scandinavian countries, have
already declared their intention to regularly participate in the
event. His Excellency Staffan Herrström, Swedish Ambassador
to Poland, said that Szczecin has all chances to become
an example of cooperation between Polish city and Scandinavia.
In 2015, Denmark will be the City’s partner in organizing
the Scandinavian Days event.
no 1/2015 (January / February)
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Polska jest coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla zaawansowanych procesów
outsourcingowych, przede wszystkim dzięki rozwijającemu się rynkowi i lepszemu
dopasowaniu do potrzeb sektora. Biuro Obsługi Inwestorów, rozpoczęło rok 2014
z nowymi pomysłami i planami efektywnego działania. Przyciąganie inwestorów
z sektora usług nowoczesnych, to tylko jedna strona medalu, równie ważnym celem
było utrzymanie dobrych relacji z firmami już obecnymi na rynku.
Ponad 50 centrów

Rok 2014 zamykamy z liczbą 10 000 osób zatrudnionych w ponad 50 centrach w Poznaniu. Nowymi markami są m.in: Owens Illinois Business Service Center, Mars Financial Services, Polaris
Laboratories oraz ENEA Centrum Usług Wspólnych.
Procesy realizowane w nowych centrach to m. in. finanse i księgowość, customer services, HR, logistyka i IT.
Co warto odnotować, oprócz stałego przypływu nowego kapitału zagranicznego, można zaobserwować
dużą dynamikę pośród firm już obecnych w mieście.
Przenoszenie nowych procesów, lub rozwijanie tych
już obecnych, jest coraz częściej spotykaną praktyką. Firmy zwiększają swoje zatrudnienie, a to niesie ze sobą korzyści dla poznańskiego rynku pracy.
Dobrymi przykładami takiego rozwoju są w 2014 r.
Carlsberg i Ciber, gdzie doszło do znacznego
24
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rozszerzenia profilu działalności i związanych z tym
ambitnych planów zwiększenia zatrudnienia. Od początku 2012 r. w Poznaniu nastąpił 50% wzrost zatrudnienia w sektorze BPO/SSC, co ma bardzo dobry wpływ
nie tylko na rynek pracy, ale także na całą lokalną gospodarkę i rozwój infrastruktury okołobiznesowej.

Inicjatywy B2U

Współpraca Miasta oraz uczelni z biznesem jest wieloaspektowym procesem, który przynosi korzyści
wszystkim zainteresowanym stronom. Poznań od lat
utrzymuje współpracę na wysokim poziomie poprzez
szereg dedykowanych wydarzeń.
WorkGate, czyli praktyczne warsztaty dla studentów.
Jest to cykliczna impreza, która pozwala na regularną komunikację pomiędzy firmami poszukującymi

Investor

wartościowych pracowników w sektorze BPO/SSC, a studentami wchodzącymi na rynek pracy. Miasto Poznań przyczynia się
w ten sposób do popularyzacji sektora BPO/SSC wśród studentów, jako potencjalnego miejsca pracy. Odbyły się już dwie edycje
WorkGate. W tym roku spotkaliśmy się po raz kolejny na jedynym
takim wydarzeniu w Polsce!

Tydzień BPO – to wydarzenie, które ma na celu popularyzację sektora BPO/SSC we współpracy ze szkołami średnimi.
Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z możliwościami, jakie
daje branża BPO/SSC, zachęcenie ich do wyboru perspektywicznego kierunku studiów oraz zmotywowanie do nauki języków
obcych. Ważne jest także uświadomienie, że zdobywaną w szkole
wiedzę należy uzupełnić o nabywanie praktycznych umiejętności
zawodowych. Projekt kierowany jest do uczniów 2 ostatnich lat
liceum oraz technikum i dzieli się na dwa etapy – „drzwi otwarte”
w firmach oraz praktyczne warsztaty w szkołach, organizowane
przez firmy.

stują ścisły związek swojego know-how z poznańską tradycją
skuteczności. Showroom Konsorcjum Marki Poznań tworzy
obecnie 17 firm tj.: Alba Thyment, Allegro, Apart, Aquanet,
Arjohuntleigh, Bridgestone, Centra, Ciber, ENEA, INEA, Internetowy Kantor, NIVEA, Port Lotniczy Poznań – Ławica, SGB Bank,
Solaris, VW Samochody Użytkowe i Żabka.

Potencjał Miasta

Na podejmowane przez inwestorów decyzje lokalizacyjne
decydujący wpływ ma: jakość rynku pracy, przychylny klimat
społeczny oraz chłonność rynku lokalnego. Są to elementy, których zmiany są możliwe w dłuższym przedziale czasowym i ich
wysoki poziom jest czynnikiem wysokostabilnym dla gospodarki miasta. W Poznaniu te trzy czynniki zostały zakwalifikowane
do najwyższej klasy A we wszystkich dotąd przeprowadzonych
rankingach klimatu inwestycyjnego. Poznań znajduje się w połowie drogi między Berlinem a Warszawą, co powoduje, że jest
ważnym punktem na mapie Europy. Poznań jest jedynym z najPoznań Business Run, w tym roku odbyła się druga edycja
większych ośrodków akademickich w Polsce – 130 tys. studentów
biegu charytatywnego, którego
studiuje na 27 uczelniach wyższych.
współorganizatorem jest Miasto
Mieszkańcy miasta cechują się poPoznań otrzymał również inne nagrody:
Poznań. Do uczestnictwa w biegu
nadprzeciętną przedsiębiorczością
zaproszeni są w pierwszej kolejw regionie.
•	I miejsce: Innowator – Centrum
ności pracownicy firm i organizacji
im. Adama Smitha
z Poznania i regionu. By wziąć udział
Miasto Poznań otrzymało wyróżw imprezie wystarczy przez stronienie City Outsourcing Stars pod•	I miejsce: Markowy Samorząd
czas Gali Liderów Polskiego Outnę internetową biegu zgłosić dru– Wolters Kluwer Polska
sourcingu „Outsourcing Stars”
żynę złożoną z pięciu osób, pobiec
•	
II
miejsce:
Miasto
najatrakcyjniejsze
do
organizowanej przez Fundację
i w ten sposób pomóc potrzebującym.
inwestowanie
–
miesięcznik
„Forbes”
Pro Progressio. Na podsumowaniu
Wydarzenie jednoczy cały poznański
roku 2013 branży outsourcingowej
świat biznesu.
•	III miejsce: „Perły samorządu”
Miasto Poznań otrzymało wyróż– Dziennik Gazeta Prawna
nienie w kategorii City Outsourcing
Konsorcjum Marki Poznań to z kolei
Star za uruchomienie, rozwój i szeplatforma trwałej współpracy marke•	III miejsce: Ranking miast na prawach
rokie wsparcie projektu WorkGate
tingowej pomiędzy Miastem a podpowiatu o największych zmianach
Poznań oraz popularyzację branży
miotami działającymi na jego terenie.
w potencjale gospodarczym w latach
outsourcingowej wśród studentów
Głównym celem funkcjonowania
2010-2013 – Curulis sp. z o.o.
i absolwentów uczelni wyższych.
Konsorcjum jest osiągnięcie synergii
•	Wyróżnienie: FDi European
wizerunkowej Miasta i współpracująCities&Regions of  the Future
cych z nim instytucjami. Jest to przyPrognoza
2014/2015 – Financial Times Business
kład tego, że zaangażowanie biznesu
pomaga w promocji danego regionu.
Rok 2014 w poznańskim sektorze
Nowy projekt Konsorcjum wita wszystkich lądujących na lotnisku
BPO/SSC to przede wszystkim intensywny wzrost w istniejących centrach (np. Franklin Templeton, McKinsey, Carlsberg
Ławica. Mowa o Showroom’ie na lotnisku – miejscu, w którym
czy IKEA), ale również nowe, ważne projekty, takie jak Mars
prezentowane są najbardziej znane marki firm mieszczących się
Financial Services, Centrum Usług Wspólnych ENEA, czy
w Poznaniu.  
Business Services Center Owens-Illinois. Poznański rynek
nabiera dojrzałości, co ułatwi przyciąganie kolejnych inwestorów.
Inaugurując Showroom, Miasto wyszło z komunikatem o firW 2015 r. do użytku zostanie oddany pierwszy etap parku biumach, które mają tutaj swoje siedziby i ludziach, którzy je współrowego Poznań Business Garden o powierzchni 40 tys m2, co
tworzą, docierając do turystów indywidualnych i biznesowych
oraz do profesjonalistów. Ideą Showroomu jest prezentacja
jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność miasta. W przyszłym roku
biznesowego kodu DNA Poznania poprzez marki, które są
liczymy przede wszystkim na nowe projekty tworzące miejsca
związane z miastem i które w swoich działaniach wykorzypracy wymagające wysokich kwalifikacji.
no 1/2015 (January / February)
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Poznań
is developing!

Poland is an increasingly attractive location for advanced outsourcing processes,
mainly due to the developing market and a better adjustment to the needs of the
sector. The Investor Relations Department begun the year 2014 with new ideas and
plans of efficient activities. Attracting investors from the BPO/SSC sector was just
one part of the story; another important goal was to maintain good relationships
with companies already present in the market.

More than 50 centres

We are closing the year 2014 with 10,000 people employed
in more than 50 centres in Poznań. Our new brands include
among others: Owens Illinois Business Service Centre,
Mars Financial Services, Polaris Laboratories, and
ENEA Shared Services Centre. The processes dealt with
in the new centres are among others finance
and accounting, customer service, HR, logistics, and IT.
What is worth noting, apart from a constant inflow of new
foreign capital, we are also observing increased dynamics
among the companies already present in the city. It is an
increasingly common practice to transfer new processes
or develop those already running. Companies increase
employment, which brings benefits for the labour market
in Poznań. Good examples of such development in 2014 are
Carlsberg and Ciber, where the activity profile has been
considerably extended and so have been the ambitious
plans to increase employment. Since the beginning of 2012,
employment in the BPO/SSC sector in Poznań grew by 50%,
which has a very positive impact not only on the labour
market, but also on the entire local economy and businessrelated infrastru-cture.

B2U initiatives

The cooperation of the City and tertiary schools with business
is a process of many dimensions, which brings benefits to
all stakeholders. Poznań has been for years maintaining
cooperation at a high level, through a number of dedicated
events.
WorkGate or practical workshops for students. It is a
repeated event allowing for regular communication between
companies looking for valuable workers in the BPO/SSC
sector and students entering the labour market. This way, the
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City of Poznań contributes to the popularisation of the sector
as a potential workplace among students. WorkGate had its
two editions by now. This year we met once again at the only
event of the type in Poland!

BPO Week is an event aimed at the popularisation of the
BPO/SSC sector in cooperation with secondary schools.
The aim of the project is to show young people the
opportunities created by the BPO/SSC sector, to encourage
them to choose a prospective study field and to motivate
them to learn foreign languages. What is also important
is to make them aware that the knowledge acquired
at school must be completed with practical professional skills.
The project is addressed to the students of the last two years
of general and technical secondary schools and is divided into
two stages: open days in companies, and practical workshops
in schools organised by companies.
Poznań Business Run, this year the charity run co-organised
by the City of Poznań took place for the second time.
The first to be invited to the event are employees of companies
and organisations from Poznań and the region. In order
to participate in the event, one has to register a team of five
people through the Internet, take the run and this way help
the people in need. The event unites the entire business
environment from Poznań.

Poznań Brand Consortium is a platform of permanent
marketing cooperation between the City and entities operating
on its territory. The main goal of the Consortium is to attain
an image synergy of the City and institutions cooperating
with it. This shows that the involvement of business helps
in promoting a region. A new project of the Consortium
welcomes all passengers landing at the Ławica Airport.
WearetalkingabouttheShowroomat the Airport: a place presenting
the most known brands of the companies located in Poznań.

Poznań was granted other awards too:
• 1st place: Innovator – Adam Smith Centre
•	1st place: Brand Local Government
– Wolters Kluwer Polska

Through the inauguration of the
Showroom the City com•	2nd place: The most attractive city to
municated information about
invest in – “Forbes” monthly
companies having their seats here,
•	3rd place: “Local Government Pearls”
and the people creating those
– “Dziennik Gazeta Prawna” daily
companies, reaching individual
and business tourists and
•	3rd place: Ranking of cities with county
professionals. The idea of
rights featuring the greatest changes in
the Showroom is to present
the economic potential between 2010
The City of Poznań was awarded
the business DNA of Poznań,
and 2013 – Curulis sp. z o.o.
with the City Outsourcing Stars
through brands linked to the city
•	Distinctions: FDI European
distinction during the Polish
which in their activity deploy the
Cities&Regions of the Future 2014/2015
Outsourcing
Leader
Gala
close connection of their know– Financial Times Business
“Outsourcing Stars” organised
how with the Poznań tradition
by Pro Progressio Foundation.
of effectiveness. The Poznań
During the summary of the year 2013 for the
Brand Consortium Showroom is currently created by
outsourcing industry, the City of Poznań was granted
17 companies, i.e.: Alba Thyment, Allegro, Apart, Aquanet,
a distinction in the “City Outsourcing Star” category
Arjohuntleigh, Bridgestone, Centra, Ciber, ENEA, INEA,
for the launch, development and wide support
Internetowy Kantor/Internet Exchange, NIVEA, Port
of the WorkGate Poznań project and the popularisation
Lotniczy Poznań-Ławica/Poznań Ławica Airport, SGB Bank,
of the outsourcing sector among tertiary school students.
Solaris, VW Samochody Użytkowe/VW Utility Cars, and Żabka.

City potential

Prospects

Location decisions made by investors are mainly influenced
by the labour market quality, favourable social climate and the
absorption capacity of the local market. These are elements
that may be changed in a longer time perspective and their
high level is a highly stable factor for the city economy. Those
three factors in Poznań have been classified into the highest
A class in all rankings of investment climate performed
so far. Poznań is in the middle of the way between Berlin
and Warsaw, which makes it a significant spot on the map
of Europe. The city is one of the biggest academic centres in
Poland: 130 thousand students attend 27 higher education
schools. The city inhabitants feature entrepreneurship which
stands out in the region.

The year 2014 in the BPO/SSC sector in Poznań was marked
first and foremost with an intense growth in the existing
centres (e.g. Franklin Templeton, McKinsey, Carlsberg,
or IKEA), as well as new important projects, such as
Mars Financial Services, ENEA Shared Services
Centre, or Business Services Centre Owens-Illinois.
The market in Poznań is maturing, which will facilitate
the attraction of new investors. In 2015, the first
construction stage of Poznań Business Garden will
be put into use, with a space of 40 thousand sq m,
which will increase even more the city attractiveness.
Next year, we are hoping most of all for new projects
providing jobs for well-qualified people.
no 1/2015 (January / February)
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„Aplikacje Informatyczne w biznesie”
– studia dualne w Trójmieście

Autor:
Anton Koval

Kierownik Projektu
w sektorze ICT

Więcej informacji
www.
investinpomerania.pl
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Według informacji opublikowanych przed Sedlak
& Sedlak, na polskim rynku IT brakuje 50 000
specjalistów. To pokazuje, że zapotrzebowanie
na wysoko wykwalifikowanych pracowników IT
jest bardzo duże i będzie nadal rosnąć. Każdego
roku, sektor IT rośnie z dwucyfrową dynamiką,
a uczelnie nie są w stanie dostarczyć wystarczającej
liczby absolwentów, aby spełnić potrzeby rynku.
Innym ważnym czynnikiem jest rozbieżność
między oczekiwaniami pracodawców, a umiejętnościami świeżo upieczonych absolwentów. Przeciętnie, dwa lata trwa wyszkolenie absolwenta
tak, aby mógł wykonywać swoje zadania zgodnie
z wymaganiami firmy. Cały ten proces dodatkowo
przedłuża czas pozyskania przez pracodawców
wykwalifikowanych profesjonalistów.
Aby rozwiązać problem dostarczania wykwalifikowanych absolwentów na rynek pracy w Trójmieście, wprowadzony został nowy program nauczania. Uniwersytet Gdański we współpracy z Invest
in Pomerania oraz lokalnymi firmami z sektora IT,
uruchomił studia dualne. Studia dualne są metodą
nauczania, która łączy nauczanie oparte na zajęciach

nr 1/2015 (styczeń/ luty)

dydaktycznych z praktyką zawodową. Program
takich studiów koncentruje się na praktycznym
zastosowaniu wiedzy zdobytej w trakcie studiów
i doświadczeniu zawodowym uzyskanym podczas
praktyki zawodowej. Jest to pierwszy taki rodzaj
studiów IT w Polsce.

Studia dualne na Uniwersytecie Gdańskim obejmują program dwuletnich studiów magisterskich
o nazwie „Aplikacje Informatyczne w Biznesie”.
Studia były przygotowywane przez dwa lata.
Organizatorem oraz założycielem kierunku studiów
jest prof. dr hab. Stanisław Wrycza oraz Invest
in Pomerania będąca pomostem między firmami a uczelnią. Program studiów został stworzony
w oparciu o informacje uzyskane od lokalnych
firm informatycznych podczas sesji dyskusyjnych organizowanych przez Uniwersytet Gdański.
Łącznie w projekcie wzięło udział 17 firm, w tym
niektóre z najbardziej znanych międzynarodowych
marek, tj. Intel, SII, Lufthansa Systems, Jeppesen
a Boeing Company, DNV GL oraz lokalni liderzy,
m.in. Speednet, Goyello czy Solwit.

Investor

Kolejnym krokiem był wybór kadry dydaktycznej. Wielu wykładowców zostało
wybranych spośród firm uczestniczących w programie. Mają oni wieloletnie
doświadczenie w programowaniu, architekturze oprogramowania, bezpieczeństwa itp. Dodatkowo, w wykładach
uczestniczą profesorowie z najlepszych
uczelni, takich jak Oxford w Wielkiej
Brytanii czy Uniwersytet Lund w Szwecji,
którzy przeprowadzają wykłady za pośrednictwem wideokonferencji. Wykładowcy starają się przeznaczać najwięcej
czasu na aspekty praktyczne, jak ćwiczenia i praktyczne kodowanie. Po każdym
kursie są oni oceniani przez studentów,
po to by mieli informacje dotyczące dalszego sposobu nauczania, co w efekcie
przyczyni się do polepszenia jakości
wykładów.
Założenie kierunku studiów wiązało się z koniecznością zakupienia
komputerów o wysokich
parametrach. Aby cały
tok studiów przebiegał płynnie, a studenci
mogli w pełni korzystać
z urządzeń, zostały zakupione również serwery.

chcieliby poprawić. Określą też obszary,
na których chcieliby się bardziej skupić.
Panel będzie miał charakter otwartej
dyskusji pomiędzy wszystkimi stronami
projektu.

Zdecydowanie najważniejszą częścią całej koncepcji są praktyki zawodowe dla
studentów. Podczas czwartego semestru studiów, studenci będą pracować
nad projektami w firmach, które brały
udział w realizacji kierunku. Studenci
będą spędzać 3 dni w tygodniu, pracując
w firmach, dwa pozostałe dni poświęcą
na studiowanie. Taki sposób nauczania
zasadniczo różni się od tradycyjnego
programu studiów, gdzie studenci sami
poszukują miejsca na odbycie stażu,
próbując połączyć to z planem studiów.
W przypadku „Aplikacji Informatycznych
w Biznesie” staż jest częścią procesu

Nowy kierunek studiów spotkał się
z dużym zainteresowaniem, a studenci
są bardzo zadowoleni z oferty kierunku
„Aplikacji Internetowych w Biznesie”.
Potwierdzeniem tego jest rekordowa
frekwencja na wykładach. Co więcej,
studenci innych specjalizacji zainteresowani są przeniesieniem na ten kierunek,
widząc korzyści jakie on oferuje.

Uniwersytet Gdański uruchomił
program dwuletnich studiów
magisterskich o nazwie „Aplikacje
Informatyczne w Biznesie”.

W trakcie studiów studenci będą zdobywać certyfikaty w zależności od rodzaju
podjętych kursów. Studia te dają im możliwość uzyskania ponad 30 międzynarodowych certyfikatów informatycznych
takich firm jak Cisco, Microsoft, Oracle
oraz międzynarodowego konsorcjum
– Object Management Group. Wykładowcy uprawnieni są do przyznawania
certyfikatów studentom, którzy zdadzą
odpowiednie egzaminy.

Negocjacje z firmami w kwestii ustalenia ostatecznego programu studiów nie
zostały jeszcze zakończone. Na koniec
każdego semestru będzie organizowany panel dyskusyjny, w którym wezmą
udział przedstawiciele firm, wykładowcy i studenci. Podczas trwania panelu,
studenci będą prezentować efekty nauki
oraz informować firmy o rzeczach, które

uczenia się, co pozwala studentom skupić
się na uzyskaniu cennego doświadczenia.
Każdy student będzie miał przypisanego
mentora reprezentującego firmę, który
będzie nadzorować i wspierać studenta
w procesie nauki.
W przypadku studiów dualnych, studenci informują wykładowców, w jakim
kierunku chcą się rozwijać i jakie są ich
aspiracje. Wykładowcy doradzają im
w sposobach osiągnięcia tych celów oraz
określają, jakie umiejętności powinni rozwijać. Firmy z sektora IT uczestniczące
w projekcie będą miały niepowtarzalną
okazję zobaczyć, jak rozwija się ich potencjalny pracownik. Obecnie firmy i Uniwersytet Gdański przy wsparciu Invest
in Pomerania pracują nad wdrożeniem
niezbędnych zmian w programie studiów,
tak aby studenci mogli rozpocząć praktyki już w następnym semestrze.

Koncepcja studiów dualnych nie jest
niczym rewolucyjnym na świecie, jednak w Polsce jest to nowość. Uniwersytet
Gdański jest pierwszą i jak dotąd jedyną
szkołą wyższą, która wdrożyła studia
dualne dla branży IT w Polsce. Jednak nie
oznacza to, że na tym Uczelnia poprzestanie. Uniwersytet Gdański już pracuje nad
uruchomieniem kierunku licencjackiego w oparciu o podobny model studiów.
Taki sposób nauczania będzie przystosowywał studentów do realiów rynku
pracy znacznie szybciej aniżeli tradycyjne
programy nauczania. Firmy zaś będą
otrzymywać w zamian dobrze przygotowanych do pracy absolwentów.
no 1/2015 (January / February)
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Cooperative education in Tri-city
“Computer Applications in Business”

Autor:
Anton Koval

Project Manager ICT

Więcej informacji
www.
investinpomerania.pl
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According to Sedlak & Sedlak Polish IT market lacks
50,000 IT professionals. This shows that the demand
for highly skilled IT labor is high and will be increasing in the future. Every year IT industry is growing
at 2 digit paste and generally universities are unable
to deliver enough graduates to fulfill the market needs.
Another important factor is that there is a mismatch
between the skills and knowledge that is required by
the employers and what fresh graduates have to offer.
On average it takes two years to train a graduate so
then perform their tasks according to the company
requirements. This further delays the time it takes the
employer to receive a skilled professional.
To tackle the problem of delivering highly skilled
graduates to the job market a new type of studies
have been introduced. University of Gdańsk together
with Invest in Pomerania and local IT companies
have launched a concept of cooperative education.
Cooperative education is a method of studies that is
combining classroom-based education with practical
work experience. The curriculum of such studies is
focused on practical application of knowledge gained
during studies and professional work experience

nr 1/2015 (styczeń/ luty)

gained from professional placement. This is the first
such a type of IT studies in Poland.

University of Gdansk has launched a 2 year master’s
degree program using cooperative education model
called “Computer Applications in Business”. It had been
prepared two years. The organizer and facilitator
of the course is Assistant Professor Stanisław
Wrycza, PhD together with Invest in Pomerania
acting as a bridge between the companies and the
University. The curriculum of the studies have been
based on the feedback from local IT companies
during discussion sessions that were organized by
the University of Gdansk. All Together 17 companies
took part in the discussions including some of
the most prominent ones like Intel, SII, Lufthansa
Systems, Jeppesen, DNV GL and local leaders like
Speednet, Goyello, Solwit.
The next step was the selection of staff that would
be teaching the courses. Many of the staff have
been selected from the participating companies.
This assures that the lecturers teaching the courses
have hands on experience in programing, software

Investor

architecture, security etc. Additionally
professors from other universities like
Oxford in the UK or Lund University
in Sweden are teaching courses via
videoconference. The lecturers generally
spend as little time as possible on
theoretical aspects of the course devoting
majority of time on practicing and coding.
Every lecturer is rated by the students
after each course to provide active
feedback for improvement.
To perform studies at the required standard
powerful computers were required. As a
result, high performance workstations have
been purchased so that the whole study
process can go flawlessly and students
can utilize the equipment to its full extend.
Additionally servers have been purchased
allowing students to learn how to configure
them and use their capabilities.

of students. During the 4th semester of
studies students will be working on real
projects in companies that took part in
the project. Students will spend 3 days
of the week working in companies and
two remaining days will be devoted to
studies. This is fundamentally different
from conventional studies where
students have to look for the internships
themselves and try to combine them with
their study schedule. In case of “Computer
Applications in Business” work placement
is a part of the learning process, that will
allow students to focus on gaining as much
experience as possible. Furthermore
students will be working on real company
projects with concrete deliverables. Each
student will have a dedicated mentor
from company who will be overseeing the
whole placement process.
In case of cooperative educations studies
feedback is the key. Students provide
feedback to lecturers on where they
would like to develop and what their
aspirations are, lecturers advise them on
how to reach their goals and what skills
should be developed. The Participating IT

During the course of studies students
will be certified depending on the course
they take. The master’s program provides
opportunity for the student to receive
more than 30 international IT certificates
from Cisco, Microsoft, Oracle and from the
international consortium –
Object Management Group.
University of Gdansk has launched
The Lecturers possess
a 2 year master’s degree program
required permissions to
using cooperative education
issue certificates for students
that pass certification.
model called “Computer
The discussion with companies is not over after
curriculum of the studies have been
created. At the end of every semester there
is a discussion panel where the company
representatives, lecturers and students are
participating. At such an event students
are presenting what they have learned
during the semester and provide feedback
to the companies about things they would
like to improve or areas on which they
would like to focus more. There is an open
discussion between all stakeholders of the
project. Some of the approved changes are
being implemented promptly.
Yet the most important part of the whole
concept is a professional placement

they are very excited about the studies.
The confirmation of this is a record high
attendance at the lectures. Also students
from other courses are transferring
to “Computer Applications in Business”
because they see the great value that the
course provides.
The concept of cooperative education
is nothing new in the world however it is
breackthrough in Poland. The University
of Gdansk is the first and so far the only
higher educational institution that has
implemented cooperative education
for IT industry in Poland. Yet this does
not mean that this will be the only course.
The University of Gdansk is already
working to launch a bachelor’s degree
using similar model of studies. This will
prepare the students for the job market
much faster than traditionally and the
companies will receive graduates that
can perform according to the company
standards from the day one of their
employment. The Companies additionally
benefit by being able to influence the
course of studies and be sure that
it is aligned with the current market
requirements.

Applications in Business”

companies can see how their future talent
is developing. For instance on one of the
discussion panels students informed that
they would like to have a professional
placement for 3 semesters instead of one
as it had been planned at the beginning.
Currently companies and university with
help of Invest in Pomerania are working
on implementing these changes so that
students could start working for the
companies in the next semester.
As to the results they are not available
yet because studies have only been
introduced in 2014. However, according
to the feedback provided by the student
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Lublin wciąż przyciąga
branżę outsourcingu

– podsumowanie roku 2014

Mijający rok był dobrym okresem dla rozwoju lubelskiej przedsiębiorczości. W 2014 r. Lublin został
uznany za najlepiej zapowiadające się miejsce do świadczenia usług typu back-office w Europie
Środkowo-Wschodniej, pokonując takich rywali jak m.in. Wilno, Szczecin czy Bydgoszcz. Wyróżnienie
– CEE Outsourcing Awards w kategorii Top „Newcomer’’ City of the Year – zostało przyznane miastu
przez niezależne jury złożone z przedstawicieli największych firm sektora BPO oraz branżowych
stowarzyszeń, takich jak ABSL czy ASPIRE.

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

– Ta nagroda jest potwierdzeniem działań zapisanych w „Strategii Rozwoju Lublina na lata 20132020”, gdzie sektor nowoczesnych usług biznesowych oraz informatyka są określone jako branże
dla nas priorytetowe. Wyróżnienie jest również
wyrazem zaufania, jakim darzą nas zarówno firmy
wybierające Lublin pod kątem inwestycji w sektorze
nowoczesnych usług biznesowych, jak i te, które
na razie obserwują polskie miasta rozważając
nowe lokalizacje dla swoich kolejnych oddziałów
– podkreślił Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta
Lublin. Zasadność przyznania tej nagrody znajduje
potwierdzenie w ostatnim rankingu fDi Magazine
z grupy Financial Times. Lublin został wyróżniony jako jedno z 10 miast w Europie Środkowej
i Wschodniej o najlepszej strategii przyciągania
bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Lublin może się poszczycić wysokim potencjałem
w sektorze usług opartych na wiedzy, takich jak
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BPO, SSC i ITO. Na dziewięciu uczelniach wyższych
w Lublinie kształci się około 75 tys. ambitnych
i kreatywnych studentów. Daje to szeroki wybór
wysoko wykształconych specjalistów znajdujących
zatrudnienie w branżach BPO i IT. Na potencjał
Lublina wpływa również dynamiczny rozwój
nowoczesnych powierzchni biurowych – zwiększenie dostępnej powierzchni o 87% w ciągu
ostatnich 5 lat, osiągając w 2014 roku 140 tys. m2.
Liczba ta ma wzrosnąć do 350 tys. m2 w roku 2018.

Ten potencjał doceniła firma Convergys
Corporation, globalny lider w zarządzaniu
relacjami z klientem. Oddział w Lublinie jest
drugą, po Szczecinie, lokalizacją firmy w Polsce.
Convergys, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych,
zatrudnia ponad 125 tys. pracowników na całym
świecie. W Lublinie około 200 osób zapewnia
wsparcie klienta z sektora telekomunikacyjnego
w języku niemieckim.

Investor
Natomiast brytyjska spółka informatyczna Mobica Ltd., otworzyła w Lublinie
swoje piąte biuro w Polsce. Firma
tworzy oprogramowanie dla klientów
z całego świata, realizując projekty
m.in. dla przemysłu motoryzacyjnego,
bankowo-finansowego,
medycznego
i telewizyjnego. – Wiążemy duże nadzieje z obecnością w Lublinie – mówi
Tomasz Krawczyński, Dyrektor Zarządzający Mobica.
We wrześniu rozpoczęło działanie
contact center firmy RTV Euro AGD.
W nowo otwartym lubelskim biurze zatrudnionych zostało 140 osób.
Do kompetencji pracowników należy
m.in. udzielanie informacji na temat
produktów i usług, sprzedaż ratalna,
a także obsługa reklamacji.
Kolejną firmą, która w 2014 r. wybrała
Lublin, jest Trimetis AG. Wywodząca
się z Austrii spółka specjalizuje się m.in.
w usługach informatycznych, obejmujących rozwój oprogramowania, jego testowanie i zapewnienie jakości. Wśród
najbardziej znanych klientów wymienić

można takie marki,
jak BMW, Volkswagen,
Audi, Raiffeisen Bank,
Postbank,
Unicredit,
Daimler, SAP czy E&Y.

Ostatnią w ubiegłym
roku
firmą,
która
zagościła na technologiczno-biznesowej mapie Lublina jest firma
softwarowa BLStream.
Przedsiębiorstwo działa na rynkach europejskim i amerykańskim, obecnie posiadając centra operacyjne w Szczecinie,
Wrocławiu, Monachium i Regensburgu. Firma BLStream zajmuje się przede
wszystkim projektowaniem i wdrażaniem zaawansowanych rozwiązań
mobilnych, webowych i serwerowych
z naciskiem na design oraz wykorzystanie najnowszych technologii
i metodyk pracy.
– Według naszych analiz, aktualnie
w branży BPO/SSC oraz IT w Lublinie

Przedsiębiorcy o Lublinie

Cormac Twomey, Dyrektor Zarządzający, Convergys.

– Lublin posiada zaplecze utalentowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników, dzięki którym będziemy mogli
realizować procesy obsługi klienta na najwyższym poziomie.
Dodatkowo w naszym nowym oddziale będziemy identyfikować
i opracowywać nowe metody obsługi klientów, które następnie będą implementowane w innych oddziałach firmy
w Europie.
Bożena Potapczuk, Dyrektor Operacyjna, RTV Euro AGD.

– Lublin, jako lokalizacja naszego contact center, został wybrany
po starannej analizie. Przed podjęciem decyzji przeprowadziliśmy rozpoznanie potencjału miast. Istotnym atutem Lublina
był fakt, że to właśnie tu wiele firm posiada swoje centra obsługi klienta. Dodatkowo mamy bardzo pozytywne doświadczenie
w tym regionie – nasi pracownicy w Lublinie dali nam się
poznać jako ludzie chętni do pracy i rozwoju, o wysokiej kulturze osobistej, co doskonale wpisuje się w profil pracownika
RTV Euro AGD.

pracuje ponad 7 tys. osób, z czego w latach
2010-2014 powstało tu ok. 2 tys. nowych
miejsc pracy. Jestem przekonany, że sektor
nowoczesnych usług biznesowych, w tym
outsourcing procesów informatycznych
w latach kolejnych dalej będzie rozwijał się niezwykle dynamicznie. To istotna
wskazówka dla młodych ludzi, przed
którymi stoi wybór kierunku studiów i kariery zawodowej – dodał Mariusz Sagan,
Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi
Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.

Frank Wagenbauer, Wolfgang Weber, Partnerzy Zarządzający, Trimetis AG.

– W Lublinie do końca 2014 r. zatrudnimy 35 osób, choć
docelowo chcielibyśmy, aby w lubelskim oddziale pracowało nawet do 250 osób. Obecnie nadal poszukujemy programistów Java z dobrą znajomością języka angielskiego,
ale w dalszej perspektywie planujemy zatrudnić również
specjalistów .Net, Middleware, SAP oraz testerów oprogramowania.
Piotr Anioła, Wiceprezes ds. Operacyjnych, BLStream.

– Otwarcie trzeciego centrum w Polsce jest odpowiedzią
na plany rozwojowe firmy, w tym potrzebę rozszerzania
naszego zespołu specjalistów. O wyborze Lublina zdecydowała liczba absolwentów uczelni wyższych, strategia miasta, jako centrum nowoczesnych usług opartych na wiedzy,
rozwijająca się infrastruktura oraz wsparcie władz miejskich, w tym otwartość, elastyczność oraz indywidualne
podejście.
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Lublin has still been inspiring
outsourcing business – revision
of new investments in 2014
Last year was a good time for development of entrepreneurship in Lublin. In 2014 Lublin was
awarded at CEE Outsourcing Awards Gala with the title Top ‘’Newcomer’’ City of the Year as the best
city for back office services in Central and Eastern Europe region. It won against Wilno, Szczecin
and Bydgoszcz. The independent jury consisted of representatives of biggest BPO companies and
outsourcing associations, like ABSL or ASPIRE.

More information
Strategy and
Investor Assistance
Department, Lublin
City Hall
www.lublin.eu

– This award confirms effectiveness of actions
described in 2013-2020 Lublin Development
Strategy, which indicates modern business services
and IT sectors as priority branches for the city
economy. It also shows that the both new investors
who have chosen Lublin and these ones thinking of
new projects in Poland have confidence in the city
potential – explains Krzysztof Żuk, Mayor of Lublin.
Later that year Lublin carried its ‘winning streak’ –
in March Lublin was ranked within the top ten cities
in the CEE region with best investment strategies by
fDi Magazine.

Lublin has high potential in knowledge based
service sectors like BPO, SSC and ITO. There are ca.
75,000 ambitious and creative students, who make
Lublin a big competence center, where its welleducated specialists find jobs in BPO and IT sectors.
Another important factor which have a positive
impact on the city’s attractiveness is the access to
dynamically growing modern office space – in the
last 5 years the number of available office space
has increased by 87%. Currently, there is more than
140,000 sq m of office space, and it is estimated to
grow up to 350,000 sq m in 2018.
These advantages were noticed by Convergys
Corporation, a global leader in customer relation
management. Its centre in Lublin is the second
office in Poland (the first one was established in
Szczecin a few years ago). Convergys, which has its
34
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headquarters in United States, employs more than
125,000 people in 31 countries. In Lublin there are
about 200 people responsible for customer support
for the German ICT client.

Another investor is a British IT corporation – Mobica
Ltd., which established its fifth office in Poland. The
company delivers software for its clients, especially
in automotive, banking&finance, medical and media
sectors. – We have great expectations of our presence
in Lublin – says Tomasz Krawczyński, Managing
Director in Mobica.
In September RTV Euro AGD opened its contact
center. As for now, the company employs in its new
office 140 people, who are responsible not only
for delivering information about offered products
and services, but also for installment sale system
and consumer complaints service.
Another company which settled down in Lublin
in 2014 was Trimetis AG. An Austrian-based firm
works in the area of IT services including software
development, testing and quality assurance.
Its best-known clients are BMW, Volkswagen,
Audi, Raiffeisen Bank, Postbank, Unicredit, Daimler,
SAP and E&Y.

Last quarter of 2014 brought one more company on
Lublin IT map – BL Stream. Company operates on the
European and American markets, it has development

Investor

Entrepreneurs about Lublin
Cormac Twomey, Managing Director,
Convergys.
labs in Szczecin, Wrocław,
Monachium and Regensburg.
BL Stream specializes in design
and implementation of advanced
mobile, web and server solutions.

– According to our analysis, in
BPO/SSC and IT sectors currently
work more than 7,000 people,
2,000 workplaces were created
in 2010-2014. I’m sure that
modern business services sector,
including IT outsourcing, will
be growing very dynamically
over the next few years. This
information can be helpful
for young people who think
about prospective fields of study
and plan their future career
– added Mariusz Sagan, Head
of Strategy and Investor
Assistance Department, City of
Lublin.

Lublin has a lot of very talented and wellqualified employees, thanks to whom we will
be able to pursue customer service process
at the highest standards. What is more,
in our new office we will be responsible
for identification and development of new
methods of customer service, which will
be implemented in our offices in Europe.
Bożena Potapczuk, Director of Operations, RTV Euro AGD.

Lublin as a place for our new contact center
was selected after our careful research. Before
we made this decision we had collected several
data about the potential of a few cities. One
of Lublin’s advantages is the fact, that the city
has been already chosen by other outsourcing
companies. Additionally, we already have
very positive experiences in this region – we
find our employees here in Lublin committed
to work, with good manners and keen
to develop themselves, which perfectly
describes our employee profile.

Frank Wagenbauer, Wolfgang Weber,
Managing Partners, Trimetis AG.

We are planning to hire 35 people in 2014,
but we would like our office in Lublin to
employ up to 250 specialists. Today we
are still seeking English-speaking Java
developers, but we will be also interested
in engaging .Net, Middleware, SAP specialists as well as software testers.
Piotr Anioła, Vice President, SW Engineering, BLStream.

Opening our third office in Poland was
a result of company’s development plans,
which included process of continuous
strenghtening our specialist team. The key
factors in decision about establishment
the office in Lublin were number
of university graduates, city strategy
which places modern business services as
a priority sector, developing infrastructure
and city authorities support, most
of all openness, flexibility and individual
approach to the investor.
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Łódź kreuje
zmiany na lepsze
Więcej informacji
Biuro Obsługi
Inwestora

ul. Piotrkowska 104a
90-926 Lódź

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

Mijający rok 2014 był dla Łodzi jednym z bardziej dynamicznych, pomyślnych oraz
rozwojowych okresów w historii Miasta. Zaktywizowane zostały niemalże wszystkie
elementy „miejskiej tkanki”, łącznie z jej mieszkańcami. Widoczne na każdym kroku
inwestycje usprawniające komunikację, intensywne działania poprawiające estetykę,
a w efekcie i wizerunek miasta, są realizowane z udziałem ludzi tu mieszkających,
pracujących i uczących się – w ramach budżetu obywatelskiego, jak również szeroko
zakrojonych konsultacji społecznych.
Największą kampanię promocyjną w historii miasta
– „Łódź Pozdrawia” – prowadziła na terenie całego
kraju łódzka agencja, spoty telewizyjne, w których
wystąpiło 100 łodzian, przygotował łódzki reżyser,
a muzykę do nich – zespół z Łodzi. Kampania zdobyła
prestiżową nagrodę przyznawaną przez specjalistów
branży reklamowej – Kreaturę 2014.

Inicjatywą, która odniosła sukces była wrześniowa
Konferencja „Łódź ReDiscover”, dedykowana profesjonalistom z branży nieruchomości. Pojawiło się na
niej ponad 50 przedstawicieli największych firm doradczych działających w Polsce, a wydarzenie miało
bardzo pozytywny odzew, zwiększając zainteresowanie Łodzią wśród doradców i największych firm
developerskich. Potwierdzeniem jest nagroda Prime
Property Prize 2014 w kategorii „Miasto przyjazne
inwestorom”. Konferencja „Łódź Game Summit”,
36
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promująca Łódź jako idealne miejsce dla lokowania
się firm z branży gamedev, a także ogłoszenie miasta
organizatorem VII Mistrzostw Świata w grach komputerowych w 2015 r., na które może przyjechać nawet
150 tys. widzów, zwiększają zainteresowanie potencjalnych inwestorów z tej branży.

Zorganizowany przez Biuro Obsługi Inwestora
Urzędu Miasta Łodzi „Dzień HR”, w grudniu 2013 r.,
w ramach konferencji „Partnerstwo Lokalne
2015-2018 na rzecz promocji zatrudnienia
w Łodzi”, miał wymiar ściśle praktyczny – firmy
(działy HR) spotkały się z przedstawicielami miejskich jednostek samorządowych, biurami karier
uczelni wyższych oraz urzędów, aby omówić możliwości podjęcia współpracy w zakresie pozyskiwania
absolwentów i zatrudniania pracowników.

Investor

Spektakularne projekty w trakcie realizacji, jak: Nowe Centrum
Łodzi, gdzie przebudowie ma ulec kwartał ścisłego śródmieścia
obejmujący powierzchnię ponad 100 ha, Dworzec Fabryczny,
Trasa W-Z, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, ulica Piotrkowska po
remoncie, konsekwentna realizacja projektu rewitalizacji zabytkowych budynków w centrum Łodzi – p.n. „Mia100 kamienic”,
a także plany rewitalizacji całych kwartałów, to sukcesy podjętej
przez miasto Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+.
Te wszystkie wydarzenia sprawiają, że Łódź znajduje się coraz
częściej na krótkiej liście projektów inwestycyjnych, głównie
z branży outsourcingowej. W 2014 r. zostało zrealizowanych
i pozyskanych 17 takich projektów, z których należałoby wymienić m.in. firmy: UPS, która uruchomi Centrum obsługi procesów
biznesowych oraz centrum przeładunkowe, Fujitsu, które swoją
działalność poszerzyło o Centrum Usług Wspólnych dla Finansów i Księgowości, czy Tom Tom – światowy gigant w tworzeniu
map satelitarnych, który uruchomił nowy dział obsługi klienta.
Ludzie zatrudnieni w Customer Care Center będą odpowiedzialni za kontakty z niemieckimi klientami.

Ze wszystkich zrealizowanych projektów w 2014 r. powstało
3600 nowych miejsc pracy, z czego ponad 2500 w samej branży
BPO/IT/SSC. Nie dziwi zatem, że Łódź znajduje się w piątce największych ośrodków BPO w Polsce. Łódź jest dostrzegana przez
biznes jako jeden z kluczowych partnerów samorządowych
i właściwe miejsce do lokowania inwestycji. Miasto uplasowało
się na 5. pozycji w rankingu brytyjskiego magazynu fDi – Financial
Times za strategię pozyskiwania inwestorów (marzec 2014 r.).

Łódź jest trzecim co do wielkości miastem w kraju (ponad 711 tys.
mieszkańców), a o jej strategicznym znaczeniu dla inwestorów decyduje doskonałe położenie geograficzne i logistyczne,
dzięki skrzyżowaniu autostrad i bliskości Warszawy (90 min.).
Jednym z największych atutów Łodzi jest jej potencjał akademicki. Prawie 100 tys. studentów, w tym ponad 6000 studentów
kierunków informatycznych, kształcących się na 22 uczelniach
wyższych, a także ponad 28 tys. absolwentów każdego roku
– z których większość posługuje się płynnie przynajmniej
jednym językiem obcym – to czynniki które zapewniają szeroki
dostęp do wykształconej kadry.
Tylko w Łodzi i na łódzkich uczelniach realizowany jest unikalny program „Młodzi w Łodzi - Językowzięci”, którego celem jest
uczenie młodzieży języków „rzadkich” – zwłaszcza skandynawskich, najbardziej poszukiwanych obecnie wśród pracodawców
z branży BPO/IT. Ponadto w 2013 r. w Łodzi rozpoczęto jedyne
w skali kraju studia na kierunku „lingwistyka dla biznesu”, prowadzone przez Uniwersytet Łódzki. Są one odpowiedzią na
potrzeby współczesnego rynku pracy, gdyż program jest dostosowany do potrzeb łódzkich przedsiębiorców, a jego celem jest
przygotowanie młodzieży do podjęcia pracy w łódzkich firmach.

Łódź płynie na fali sukcesu i wszystko wskazuje na to, że nadchodzący rok 2015 będzie jeszcze lepszy, jako że zakończy się
znaczna część największych inwestycji miejskich, zostaną zorganizowane ważne wydarzenia międzynarodowe, a równoczesna
promocja gospodarcza przyciągnie kolejnych przedsiębiorców.
Odwiedź nas i przekonaj się, że warto postawić na Łódź.
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Łódź creates
changes for
the better
The year 2014, which is coming to a close this month,
was one of the most dynamic and successful years for
Łódź. Some of the most significant developments in
the history of the City took place this year. Almost all
components of the “urban tissue” have been reactivated,
including the activation of its inhabitants. The investment
projects, visible at every step, which aim to improve
communications, involving intensive actions aimed at
enhancing the aesthetics, and as a result – the image of the
city, are implemented with the involvement of the people
living, working and studying here under the civic budget
as well as a follow-up to extensive public consultations.

More information
Investor's Service
Bureau
ul. Piotrkowska
104a Str.
90-926 Lodz

tel.: +48 42 638 59 39
fax: +48 42 638 59 40
e-mail:
boi@uml.lodz.pl
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The largest promotional campaign in the history of
the city – “Łódź Pozdrawia” (Greetings from Lodz) –
was conducted by an agency from Łódź throughout
the country. 100 inhabitants of Łódź were involved in
the campaign which was prepared by a director from
Łódź with music by a band from Łódź. The campaign
has won prestigious Kreatura 2014 award given by
the experts in the advertising industry.

The September “Łódź ReDiscover” Conference
dedicated to professionals in the real estate sector
has proven to be a successful initiative. More than 50
representatives of the largest consulting companies
operating in Poland participated in the conference, and
the event evoked a very positive response, generating
the interest of the consultants and the largest real
estate development companies in Łódź. The Prime
Property Prize 2014 in the category “Investor-friendly
City” is a proof of the success. The “Łódź Game
Summit” Conference promoting Łódź as an ideal place
for locating gamedev companies as well as the choice
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of the city as the organizer of the 7th Global Computer
Games Championship in 2015, to which as many as
150 thousand viewers may come, arouse the interest
of potential investors in this industry.

The “HR Day” organised by the Investor Service
Office of the City of Łódź Office in December 2013,
as part of the “2015-2018 Local Partnership to
promote employment in Łódź”, had a strictly practical
dimension. Companies (HR departments) had
the opportunity to meet with the representatives
of municipal government units, career offices of
universities and agencies to discuss the possibilities
of undertaking cooperation in acquiring graduates
and providing employment opportunities.
Spectacular projects in progress such as the New
Centre of Łódź, which involves the conversion of the
quarters of the strict city centre covering an area of
more than 100 ha, Łódź Fabryczna Railway Station,
W-Z Trasa (East-West Route), Łódź Agglomeration

Investor

Railway, Piotrkowska Street after the renovation, consistent
implementation of the project aimed at the revitalization of
the historic buildings in the centre of Łódź entitled “Mia100
kamienic” (The City of 100 Tenement Houses) are the successes
of the City of Łódź 2020+ Integrated Development Strategy.
All these developments help Łódź to more and more often
find its place on the short list of investment projects, mainly in
the outsourcing industry. In 2014, 17 such projects have been
gained and implemented, of which the following companies
are worth mentioning: UPS which will open a centre of
business processes (Global Business Services) and a reloading
centre; Fujitsu which has extended its scope of business with
the Shared Services Centre for Finances and Accounting, or
Tom Tom, a global giant in creating satellite maps, which has
started a new customer service department; people employed
at the Customer Care Center will be responsible for contacting
German customers.

3,600 new jobs, of which 2,500 only in the BPO/IT/SSC
industry, have been created thanks to all projects implemented
in 2014. Therefore, it is not surprising that Łódź is among
the five top largest BPO centres in Poland. Łódź is seen by
the business community as one of the key local government
partners and the right place for investments. The city has
ranked 5th in the ranking published by fDi - Financial Times,
a British magazine, in recognition of its strategy for attracting
investors (March 2014).
Łódź is the third largest city in the country (with a population
of more than 711,000 people) and its strategic importance

to investors is determined by excellent geographic and
logistic location thanks to the intersection of motorways and
proximity of Warsaw (90 min.) The academic potential is one
of the greatest and invaluable assets of Łódź. Nearly 100,000
students, including 6,000 students of computer science
faculties, enrolled at 22 universities, and more than 28,000
graduates each year, the majority of whom are fluent in at least
one foreign language, represent a factor that ensure a good
access to qualified and well-educated staff.

Łódź and universities in Łódź are the first to implement the
unique “Młodzi w Łodzi – Językowzięci” (The Youth in Łódź
– the Language-captivated), the purpose of which is to promote
learning rare foreign languages, especially Scandinavian
languages, which are the most sought after languages by
employers in the BPO/IT industries. Moreover, in 2013
Łódź was the first city in the country to open the faculty of
“linguistics for business” which is offered at the University
of Łódź. The faculty is a response to the needs of the modern
labour market since the curriculum is tailored to the needs
of the entrepreneurs running businesses in Łódź, and
the idea behind the faculty is to prepare young people to
work in companies operating in Łódź.
Łódź is on the crest of a wave of success and it certainly
looks like the coming year, 2015, will be even better since
a considerable number of the largest urban investment
projects will be completed, important international events
will be organised, and the simultaneous economic promotion
will attract new entrepreneurs. Visit us and find out that Łódź
is a good bet for success.
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Bydgoszcz otwarta
na outsourcing
Więcej informacji
Bydgoska
Agencja Rozwoju
Regionalnego
Sp. z o.o.

ul. Mennica 6
85-112 Bydgoszcz

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

Największe miasto województwa kujawskopomorskiego jest atrakcyjnym miejscem dla inwestycji z sektora BPO/SSC. Duża liczba absolwentów
kierunków ekonomicznych i informatyki, rosnąca
podaż powierzchni biurowej, sukcesy działających
w mieście firm oraz przychylny klimat do inwestowania sprawiają, że Bydgoszcz postrzegana jest
jako dobre miejsce do prowadzenia biznesu.

Z początkiem 2014 r. działalność operacyjną rozpoczęła Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego,
do której zadań należą m. in.: promocja gospodarcza miasta, wsparcie biznesu oraz pozyskiwanie
nowych inwestorów. – Analizując Bydgoszcz pod
kątem BPO/SSC, dostrzegliśmy jej potencjał w tym
obszarze, dlatego w 2014 roku ruszyliśmy z projektem „Bydgoszcz otwarta na outsourcing”, w którym
skupiliśmy się na trzech głównych zagadnieniach:
rozwoju kadry pracowniczej dla sektora, współpracy z przedsiębiorstwami z branży oraz promocji
Bydgoszczy jako miejsca przyjaznego inwestycjom
– mówi Edyta Wiwatowska, Prezes Bydgoskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego. Dane rynkowe potwierdzają słuszność tej decyzji. Wzrost zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych
w Polsce w ostatnich latach utrzymuje się na
poziomie 20% i charakteryzuje się największą
stabilnością wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Inwestować w kapitał ludzki

Na rynku pracy coraz trudniej o dobrych specjalistów z pożądanymi kompetencjami, dlatego w ramach projektu „Bydgoszcz otwarta na
outsourcing” rozpoczęto program „Szkoła BPO”
dla mieszkańców miasta, którzy szkolili się
pod kątem wymagań przyszłego pracodawcy.
Parterami programu oprócz BARR był Powiatowy
Urząd Pracy w Bydgoszczy oraz firmy działające
w regionie.
40
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fot. Archiwum BARR

W grudniu odbyły się „Dni kariery” dedykowane
osobom zainteresowanym pracą w sektorze outsourcingu. Wydarzenie to skierowane było nie tylko
do mieszkańców Bydgoszczy, ale również do osób
z Torunia, Włocławka czy Inowrocławia, którym
zapewniono darmowy transport do Bydgoszczy.
Dni kariery współorganizowane były m. in. przez
Urząd Marszałkowski i Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy.

Investor

W 2014 r. BARR koordynowała działania Bydgoskiego Klastra Informatycznego, stworzonego pod koniec
2013 r. z inicjatywy władz miasta. Klaster skupia
prawie 30 podmiotów (firm informatycznych, uczelni i instytucji otoczenia biznesu) i jest platformą
kooperacji oraz wymiany kompetencji i doświadczenia pomiędzy dużymi graczami takimi, jak Atos,
Alcatel-Lucent, czy SDL a lokalnymi, bydgoskimi
przedsiębiorcami.

w nieformalnej atmosferze były nie tylko doskonałą
okazją do zaprezentowania potencjału Bydgoszczy
przedsiębiorcom z innych województw, ale także do
merytorycznych dyskusji i wymiany doświadczeń
z ekspertami z branży. Miasto w trakcie śniadań reprezentowali Prezydent Bydgoszczy, jego zastępcy, prezes
BARR oraz przedstawiciele firm z regionu.
W czerwcu odbyła się konferencja „Bydgoszcz otwarta
na outsourcing”, w trakcie której władze miasta,
przedstawiciele tutejszych uczelni, a także polskich
i międzynarodowych firm już obecnych w Bydgoszczy,
dyskutowali na temat strategii rozwoju oraz potencjału lokalnego rynku BPO.

W mijającym roku dobrze układała się również współpraca z fundacją Pro Progressio, z którą oprócz działań
związanych z Klubem Outsourcingu, przygotowano
raport Focus on Bydgoszcz, będący kompilacją najważniejszych informacji o mieście.

Promować miasto

Słuchać, by lepiej zrozumieć inwestora
W marcu w Warszawie odbyło się pierwsze z serii
śniadań biznesowych, którego celem była promocja
gospodarcza Bydgoszczy wśród firm sektora BPO/SSC
oraz IT, szukających nowych lokalizacji do otwarcia
swoich oddziałów. Kolejne śniadania zorganizowano
w Bydgoszczy (w czerwcu), Poznaniu (w październiku) oraz w Gdańsku (w listopadzie). Spotkania

W ramach kampanii „Bydgoszcz otwarta na outsourcing”
przedstawiciele Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego brali udział w krajowych i zagranicznych imprezach,
znaczących dla sektora usług biznesowych. W kwietniu,
w Berlinie, odbyło się IX Polish Outsourcing Forum,
którego tematem przewodnim były inwestycje niemieckich firm w Polsce. W dniach 14-15 maja w Krakowie
przedstawiciele Agencji uczestniczyli w organizowanej
przez ASPIRE konferencji „Acting Local, Winning Global
2014: Świat nie jest płaski”. Tydzień później reprezentowali Bydgoszcz w Poznaniu, podczas V Konferencji
ABSL, przebiegającej pod hasłem „Poland – Taking on the
World”. We wrześniu BARR była partnerem merytorycznym konferencji „Innowacje i outsourcing – ich wpływ
na inwestycje polskich regionów”, która odbyła się
w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, a w listopadzie była obecna w Sztokholmie, podczas dwudniowej
imprezy Nordic Shared Services & Outsourcing Forum.
– Bydgoszcz pojawia się w wielu raportach i opracowaniach, jednak w ramach realizowanej kampanii
chcieliśmy dowiedzieć się, co o mieście myślą specjaliści
i potencjalni inwestorzy. Konsekwentne realizowanie
założonych celów sprawia, że jesteśmy coraz bardziej
widoczni na outsourcingowej mapie Polski. Wnioski,
które wypłynęły podczas organizowanych przez nas
wydarzeń uwzględniamy przygotowując oferty inwestycyjne – podsumowuje Prezes BARR.
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Bydgoszcz open
to outsourcing

fot. Archiwum BARR
More information
Bydgoszcz Regional
Development Agency
Ltd.
Ul. Mennica 6
85 – 112 Bydgoszcz
Poland

Tel. +48 52 585 88 23
barr@barr.pl
www.barr.pl
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The largest city of the Kuyavian-Pomeranian
Voivodeship is an attractive place for investment in
the BPO/SSC sector. A large number of graduates
in economics and computer science, a growing
number of office spaces, successful companies
which operate in the City and a favourable climate
for investment, make the City of Bydgoszcz a good
place to do business in.

At the beginning of 2014 the Bydgoszcz Regional
Development Agency started operating in the City
to realise such tasks as economic promotion of the
City, providing support to businesses or attracting
new investors. – Analysing the BPO/SSC sector in
the City of Bydgoszcz, we noticed the potential in
this area so in 2014 we launched “Bydgoszcz open
to outsourcing” project which focuses on three
main areas: the development of workforce with
the sector-specific qualifications, cooperation with
enterprises in the industry and promotion of the City
of Bydgoszcz as an investment-friendly city – says
Edyta Wiwatowska, the CEO of the Bydgoszcz
Regional Development Agency. Market data
confirm the validity of the decision. Employment
growth in the business services sector in Poland
in recent years has remained at 20% and has the
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highest stability among the countries of the Central
and Eastern Europe.
Investing in human resources

In the labour market, it is becoming increasingly
difficult to obtain good professionals with the desired
competence. That is why we have started a “BPO
School” project realised as part of the “Bydgoszcz
open to outsourcing” initiative. The project is directed
to the inhabitants of the City who have trained in
order to meet the requirements the prospective
employers. The partners to the programme are
the Bydgoszcz Regional Development Agency, the
Labour Office in Bydgoszcz and local companies
operating in the region.
“Career Days” which were held in December were
dedicated to those who are interested in working
in the field of outsourcing. The event was directed
not only to the inhabitants of Bydgoszcz but also
to people from Toruń, Włocławek or Inowrocław
who were provided with free transportation to
Bydgoszcz. “Career Days” were co-organised by the
Marshall’s Office and the University of Technology
and Life Sciences in Bydgoszcz.

Investor

In 2014, the Bydgoszcz Regional Development Agency
coordinated the activity of the Bydgoszcz Information
Cluster which was established in late 2013 on the initiative
of the City authorities. The cluster brings together nearly
30 institutions (IT companies, universities and businessrelated institutions) and is a platform for cooperation
and exchange of skills and experience between major
players such as Atos, Alcatel-Lucent or SDL and local
entrepreneurs operating in Bydgoszcz.
Listen in order to understand investors better

In March the City of Warsaw hosted the first business
breakfast – a part of a series aimed at the economic
promotion of Bydgoszcz among companies operating in
the BPO/SSC and IT sectors who are currently looking for
new localisations for their branches. Another breakfast was
held in Bydgoszcz (June), Poznań (October) and Gdańsk
(November). Meetings in an international atmosphere were
not only a great opportunity to showcase the potential
of Bydgoszcz to entrepreneurs from other Voivodeships,
but also to exchange experiences and hold substantive
discussions with industry experts. The representatives
of the City of Bydgoszcz at the business breakfasts were
the Mayor of Bydgoszcz and his deputies, the Bydgoszcz
Regional Development Agency and representatives
of companies from the region.
In June, the City hosted
a “Bydgoszcz open to outsourcing” conference during
which the City authorities,
representatives of local universities as well as Polish
and international companies
which are already present in
Bydgoszcz discussed the development strategy and the
potential of the local BPO
market.

The past year was also the
time of a very fruitful cooperation with Pro Progressio
foundation which resulted in
coordinating activities of the
Outsourcing Club and preparing a Focus on Bydgoszcz
report which is a compilation of the most important
information about the City.

Promoting the City
As part of the “Bydgoszcz open to outsourcing” campaign,
representatives of the Bydgoszcz Regional Development
Agency participated in national and international events which
were significant for the business services sector. In April,
the 9th Polish Outsourcing Forum was held in Berlin, with the
main focus on German companies wishing to invest in Poland.
On May 14th-15th, representatives of the Agency participated
in “Acting Local, Winning Global 2014: The World is not flat”
conference held in Kraków and organised by ASPIRE. A week
later, Bydgoszcz was represented in Poznań, at the 5th ABSL
Conference held under the watchword “Poland – Taking on the
World”. In September, the Bydgoszcz Regional Development
Agency was a partner at “Innovations and outsourcing – their
impact on investments of Polish regions” held in the Gdansk
Science and Technology Park and in Stockholm, in November,
at a 2-day Nordic Shared Services & Outsourcing Forum event.
– Bydgoszcz appears in many reports and studies, but as
part of the campaign, we wanted to find out what the experts
and potential investors think about the City. Consistent
implementation of goals makes us more and more visible on
the Polish outsourcing map. The suggestions which we received
during the events organised by the Agency are being addressed
during the preparation of investment offers – says the CEO
of the Bydgoszcz Regional Development Agency.

fot. Archiwum BARR
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Ministerstwo Finansów
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Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
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Outsourcing&More: Mówi się, że gwarantem
sukcesu w branży outsourcingu jest dobra
lokalizacja centrum usług, niskie koszty utrzymania
i wykształcona kadra. Czy również Państwo
wybierając Radom jako miejsce dla swojej inwestycji
braliście pod uwagę te aspekty? Co zadecydowało,
o przeniesieniu do Radomia Centrum Przetwarzania
Danych Ministerstwa Finansów?

Robert Pasiński: Tak to prawda. Ministerstwo
Finansów przy wyborze lokalizacji dla swojego ośrodka przetwarzania danych brało pod uwagę zarówno
wymienione kryteria jak i szereg innych jak dostępność działki czy mediów – głównie chodzi o energię
elektryczną. Równie ważnym elementem była dostępność kadry, która kształci się w Radomiu, a także
woddalonychook.100kmokolicznychdużychmiastach
takich jak Lublin, Kielce, Łódź czy nawet Warszawa i po
ukończeniu studiów chętnie podjęli by pracę zgodnie
z wykształceniem w swoim rodzinnym mieście. Ponadto Ministerstwo Finansów od wielu lat współpracuje z obecnym Uniwersytetem w Radomiu, kiedyś
Politechniką organizując staże i praktyki w Warszawie.
OM: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa
Finansów jest jedną z pierwszych tak dużych inwestycji branży outsourcingu w Radomiu. CPD działa
już od kilku lat. Jak oceniacie Państwo swój wybór
po tych kilku latach działalności?

RP: Jako dyrektor CPDMF, który nie uczestniczył
w wyborze lokalizacji, mogę jedynie powiedzieć, że
z mojej perspektywy był to dobry wybór. Przede
wszystkim ze względu na fakt, o którym wspomniałem wcześniej dotyczący dostępności młodej, chętnej
do nauki i pracy kadry oraz atmosfery do działania.
Bo muszę tu powiedzieć o bardzo dobrej współpracy
44
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zarówno z Urzędem Miasta Radomia, służbami miejskimi a także innymi, które mają siedzibę w Radomiu.
Z tego co wiem od kolegów uczestniczących w etapie
planowania, projektowania i budowy ta współpraca układała się wręcz wzorowo i jest kontynuowana
obecnie w czasie funkcjonowania CPDMF.
OM: Czym zajmuje się Centrum Przetwarzania
Danych. Jaki jest profil Państwa działalności?

RP: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa
Finansów jest państwową jednostką budżetową powołaną i nadzorowaną przez Ministra Finansów, a do
naszych najważniejszych zadań należy utrzymanie
i rozwój centralnej infrastruktury informatycznej
(m.in. serwery, pamięci masowe, łącza) na potrzeby
zarówno systemów Ministerstwa Finansów jak i centralnych systemów informatycznych resortu finansów takich jak chociażby infrastruktura dla systemu
e-deklaracje za pomocą którego wszyscy możemy rozliczyć podatki czy wielu innych systemów.

OM: Co z kadrą? Jakie kwalifikacje musza posiadać osoby, które chciałyby pracować w Centrum Przetwarzania
Danych? Władze Radomia wychodząc naprzeciw branży
BPO, wraz z Uniwersytetem Technologiczno – Humanistycznym uruchomiły studia podyplomowe „Nowoczesne Usługi Biznesowe”, które kształcą młodych ludzi
pod konkretne potrzeby kadrowe sektora BPO/SSC.
Czy to dobry pomysł? Czy tego typu inicjatywy mogą
być impulsem dla inwestorów branży BPO?
RP: SStudia podyplomowe to na pewno dobry pomysł na poszerzanie wiedzy oraz wzrost kompetencji
wśród młodych radomian. Tego typu inicjatywy na
pewno mogą być impulsem dla branży BPO, ale nie
należy oczekiwać efektów natychmiast. Zyski mogą
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wiele osób z obecnej kadry zatrudnionej
w CPDMF, że dajemy szansę ludziom, młodym, bez doświadczenie ale za to zdolnym,
szybko uczącym się i ambitnym. A oni najczęściej wykorzystują tę szansę i odwdzięczają się nam dobrą i efektywną pracą.
OM: Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce należy do jednego
z najszybciej rozwijających się w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej. Czy branża
BPO może być szansą na rozwój dla takich
miast jak Radom?

RP: Nie będę tutaj oryginalny i powiem, że
może to być szansa dla Radomia ze względu na dużą ilość dostępnej kadry, także
wykwalifikowanej, o czym często w Radomiu się zapomina i Ci ludzie emigrują
np. do Warszawy w poszukiwaniu wyzwań,
a przede wszystkim pracy, często nawet nie
lepiej płatnej tylko w ogóle pracy. Także położenie Radomia na mapie Polski oraz coraz lepsze skomunikowanie i z Warszawą
i z Krakowem jest na pewno dużym plusem.
Jednak nie należy zapominać, że Radom
ma dużą konkurencję, na zachodzie Łodź,
na południu Kielce, no i przede wszystkim
na wschodzie prężnie rozwijający się Lublin.
Jeśli w Radomiu znajdziemy więcej
a wierzę, że jest więcej takich ludzi jakich
mam przyjemność zatrudniać w CPDMF
to jestem spokojny o rozwój tego miasta.

OM: Specjaliści twierdzą, że Radom jest
„mentalnie” przygotowany do współpracy
z biznesem BPO. W skali Polski, gdzie nadal dominuje zamknięta postawa i bariera
na linii urzędnik-przedsiębiorca, przychylność i otwartość miasta jest na wagę złota
i dodatkowo motywuje do lokalizowania
inwestycji. Czy zgadza się Pan z tą opinią?

być widoczne za kilka czy kilkanaście lat, oczywiście
pod warunkiem powstawania nowych tego typu inicjatyw oraz powstawania nowych miejsc pracy w Radomiu
w tej branży, także miejsc pracy dla kadry wykwalifikowanej. Aby znaleźć zatrudnienie w CPDMF należy posiadać
wysokie kwalifikacje i pewne doświadczenie w branży
IT ściśle związane z infrastrukturą informatyczną. Co nie
oznacza, że nie dajemy szansy ludziom bez doświadczenia w branży IT. Często zdarza się, czego dowodem jest

RP: Oczywiście, że się zgadzam. Jest to na
pewno spora motywacja dla inwestorów-przedsiębiorców, a ponadto taka atmosfera sprzyja dalszemu rozwojowi. Jak już wspomniałem wcześniej, dobra
współpraca oraz przychylność i otwartość miasta była widoczna już na etapie planowania, projektowania i budowy
ośrodka CPDMF. I mogę jeszcze raz potwierdzić, że jest
ona kontynuowana wzorowo od 4 lat w czasie funkcjonowania ośrodka CPDMF w Radomiu.
no 1/2015 (January / February)
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Outsourcing&More: It is said that a guarantee
of success in outsourcing is a good service center
location, low maintenance costs and educated staff.
Did you also consider these aspects when you were
selecting location for your investment? What helped
you decide that Ministry of Finance Data Centre was
built to Radom?

Robert Pasiński: Yes it is true. When choosing the
location for their data center the Ministry of Finance
took into account both the listed criteria and a number
of others like the availability of land or the media
– especially in terms of energy. An equally important
element was the availability of staff, who is trained
in Radom, as well as in approx. 100 km remote
surrounding major cities such as Lublin, Kielce, Lodz
and Warsaw, and who after graduation would willingly
work in their hometown. Moreover, the Ministry
of Finance has been working with the University of
Radom, former Polytechnic for many years, organizing
internships and practices in Warsaw.
OM: Ministry of Finance Data Center is one of the
first such large outsourcing industry investments
in Radom. DC has been in operation for several years
now. How would you assess your choice after these
years?
RP: I as Director of DC, who was not involved in the
process of choosing this location, I can only say that
from my perspective, it was a good choice. Primarily
due to what I mentioned earlier regarding the
availability of young people, willing to learn and work
and also regarding the atmosphere that promotes
activity. I would like to mention very good relations
both with the city of Radom, municipal services as well
as others that are established in Radom. From what
I have learned from colleagues involved in planning,
design and construction this cooperation has been
exemplary and still continues during operation of DC.
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OM: What do people working in Data Center do?
What is the scope of your operation?

RP: Ministry of Finance Data Center is a state budget
unit set up and supervised by the Minister of Finance,
and our most important task is to maintain and develop
central infrastructure (including servers, storage, links)
to the needs of both the Ministry of Finance systems and
finance deparment centralized information systems
such as infrastructure for e-declarations through which
we do taxes as well as many other systems.

Investor
OM: What about the staff? What
qualifications must people who want to
work in the Data Center have? In order
to support local BPO industry Radom
authorities, along with the University
of Technology and Humanities launched
postgraduate studies "Modern Business
Services" where young people are
taught under specific staffing criteria
of BPO/SSC. Is this a good idea? Can such
initiatives be an impetus for investors of
BPO/SSC sector?

RP: Launching postgraduate studies
is certainly a good idea if one wants to
raise awareness and increase competence
among young citizens of Radom. This type
of initiative can certainly be an impetus for
the BPO industry, but do not expect results
immediately. They can appear in a few or
several years, provided of course one will
create more of such initiatives and there
will be work in the industry in Radom,
including jobs for skilled personnel.
In order to find employment in DC one

must be highly qualified and have some
experience in the IT industry closely related
to the IT infrastructure. That does not mean
that we do not give a chance to people with
no experience in the IT industry. Often,
as evidenced by staff currently employed
in DC we give this chance to the people,
the young, without experience but capable,
learning fast and ambitious. And they most
often use this opportunity and return the
favor to us by providing good and efficient
service.

OM: The business services sector
in Poland is one of the fastest growing in
the region of Central and Eastern Europe.
Can BPO/SSC industry be an opportunity
for development for cities like Radom?

RP: I don’t have anything original to say
in this regard, of course this may be an
opportunity for Radom due to the large
amount of available staff, also qualified
– this fact is often avoided when speaking
about Radom, and these people emigrate

eg. to Warsaw in search for challenges, and
above all work, often even not the betterpaid jobs but any kind of work. Also the
location of Radom on the map of Poland
and constantly improving communication
between Radom and Warsaw, Radom
and Krakow is definitely a big advantage.
But do not forget that Radom has a lot
of competition, in the west there is Lodz,
in the south there is Kielce, and, above all,
to the east there is fast developing Lublin.
If Radom can offer more, and I believe that
there are more of such people which I am
pleased to employ in DC, I am not worried
about the development of the city.
OM: Experts say Radom is "mentally"
prepared to work with the BPO business.
In Poland where the reserved attitude and
the barrier between the bureaucracy and
entrepreneurhip prevails, the goodwill
and openness of the city is quality sought
for and an additional incentive to locate
investment. Do you agree with this opinion?

RP: Of course I agree. This is definitely a big
motivation for entrepreneurs, investors, and
also such an atmosphere is important for
further development. As I mentioned earlier,
good co-operation, goodwill and openness
of the city has been evident already in the
planning, design and construction stages.
And I confirm that it has been continued for
4 years during operation of DC in Radom.
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Piła – zintegrowane
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miasta przyszłości
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Miniony rok był czasem pełnym wyzwań i działań.
Trudnych, ale zakończonych sukcesami. Był to rok,
w którym podsumowaliśmy 4 lata intensywnej pracy nad rozwojem miasta Piły. Miasto dynamicznie się
rozwija, a świadczy o tym najlepiej liczba przeprowadzonych inwestycji. Realizujemy wiele przedsięwzięć,
które pozytywnie wpływają na poprawę jakości codziennego życia mieszkańców i przyjezdnych.

Nasze działania zmierzające do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej miasta przyniosły już efekty.
W 2012 roku 2 firmy wybrały Piłę na siedzibę centrum operacji pracowniczych: Grupa PZU (centrum
w Pile obsługuje pracowników Grupy PZU w Polsce
– łącznie 12 tys. osób) oraz Philips Lighting Poland
S.A. (centrum w Pile jest jedną z 5 tego rodzaju placówek, jakie koncern otworzył na świecie). Piła w ten
sposób dołączyła do miast, w których warto lokować
usługi outsourcingowe.

Niewątpliwym sukcesem jest również ulokowanie
w Pile siedziby jednej z największych firm wiertniczo-serwisowych na rynku wierceń lądowych
w Europie Środkowo-Wschodniej – Exalo Drilling S.A.
Również w 2013 r. w Pile otwarta została nowa siedziba firmy SAF-Holland Polska. Powstałe Centrum
magazynowo-warsztatowe to jedno z przedsięwzięć ulokowanych w Pilskiej Strefie Przemysłowej.
W stworzonej Podstrefie Piła Pomorskiej Specjalnej
48
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Strefy Ekonomicznej działalność rozpoczyna firma
Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu. Powstanie zakład produkujący pasze dla zwierząt oparty na nowoczesnych technologiach.
Plany na przyszłość?

Już dziś możemy powiedzieć, że zintegrowane
podejście do problemów rewitalizacji obszaru miasta
zapewniło wzmocnienie i pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego Piły. Kontynuujemy rozpoczęte działania i inwestycje.
Wzmacniamy rozwój gospodarczy:

•	W Pile funkcjonuje strefa przemysłowa o łącznej
powierzchni 200 ha, w tym ok. 60 ha zrewitalizowanych i zaktywizowanych gospodarczo terenów poprzemysłowych. Tereny te przyciągają
inwestorów z różnych branż. W opracowaniu
jest projekt dalszego rozwoju strefy przemysłowej (infrastruktura drogowa, techniczna,
media, komunikacja miejska). Realizacja projektu umożliwi Gminie dalszy rozwój strefy
przemysłowej Piła południowo-wschodnia
w nowym okresie budżetowym 2014-2020.
Stworzone zostaną warunki do lokowania nowych podmiotów gospodarczych, rozwoju rynku pracy i wzrostu gospodarczego. W strefie

Investor

przemysłowej istnieje możliwość podjęcia działalności
gospodarczej w ramach Podstrefy Piła Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, tym samym skorzystania
z oferowanych ulg, w tym lokalnych.
•	Promujemy lokalne marki również podczas misji
zagranicznych. Planujemy kolejne spotkania, których
celem jest prezentacja potencjału gospodarczego miasta
ale przede wszystkim prezentacja i promocja lokalnych
marek, pilskich przedsiębiorców, którzy mogą podpisać
swoją działalność tytułem „Made in Piła”.
•	Forum gospodarcze to cykliczna forma spotkań środowiska biznesowego polegająca na wymianie doświadczeń
i umożliwianiu nawiązania kontaktów.
•	Bliska współpraca z Izbą Gospodarczą Północnej
Wielkopolski oraz instytucjami otoczenia biznesu pozwalają na wspólne działanie na rzecz lokalnej gospodarki.
•	Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, przedsiębiorcami oraz wprowadzaniu nowych narzędzi jak np.
Subregionalne Tragi Pracy, Platforma Praca, programy
praktyk wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku
pracy.

Inwestujemy w infrastrukturę miasta:

•	Jednym z kluczowych elementów w tym zakresie jest
przebudowa nowego centrum Piły. Projekt obejmuje
kilka ulic, oraz dworzec PKP, które nabiorą nowego blasku. Możliwość realizacji inwestycji związanych z usługami na powyższym obszarze, a także planowane w tym
zakresie przez inwestorów prywatnych przedsięwzięcia
inwestycyjne, nasycą obszar stanowiący
centrum miasta Piły o dodatkowe funkcje. Skutkiem tego dzisiejsze centrum
miasta kompleksowo będzie zaspakajać
potrzeby jego mieszkańców.
•	Kolejnym ważnym dla miasta i regionu
projektem jest budowa w Pile ośrodka
radioterapii. Realizacja tego projektu
pozwoli na stworzenie jednego z najnowocześniejszych ośrodków radioterapii
w Polsce.
•	Rewitalizacja Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” – nowa promenada, nowoczesny kompleks budynków
w tym restauracja, sala konferencyjna,
hotel – to wszystko już wkrótce będzie
dostępne dla mieszkańców i turystów odwiedzających miasto.
•	Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska Strefa Aktywności Turystycznej – projekt włączony
do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju
regionu, znaczny zakres terytorialny i składają się na
niego inwestycje z kilku branż. W ramach II etapu projektu zostały już wykonane: plac zabaw w Parku na
Wyspie, ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Gwdy – od
restauracji „Molino” do Mostów Królewskich, dwie otwarte siłownie „pod chmurką”, trzy przystanie turystyczne,
zakup tramwaju wodnego „Gordalina”.

Na końcowym etapie realizacji jest przebudowa centrum
Parku na Wyspie, zrealizowane zostały w całości lub częściowo: przebudowa fontanny, przebudowa ścieżek spacerowych i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż głównego ciągu pieszego oraz
budowa i modernizacja ścieżek rowerowych wzdłuż
Gwdy na odcinku od Starostwa Powiatowego do Szkoły
Policji. W planach jest uzyskanie dofinansowania na realizację pozostałych etapów projektu środkami UE z budżetu na lata 2014-2020 w tym:
budowa nowoczesnej mediateki na Placu Zwycięstwa, modernizacja Parku na Wyspie obejmująca
m.in. budowę amfiteatru czy ciągów pieszo-rowerowych,
zagospodarowanie terenów nadrzecznych w tym m.in.
budowa parku odkrywców.
Przed nami kolejny rok i kolejne wyzwania. Nie zwalniamy
tempa i nadal zamierzamy wzmacniać pozycję Piły jako
subregionalnego centrum gospodarczego, kulturalnego
i społecznego.

„Targi Pracy” fot. D. Strugała
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Piła – integrated
attitude towards
creation of modern city

More information
Piła City Hall
Plac Staszica 10
64-920 Piła

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

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

biuro@
inwestpark.pila.pl
www.pila.pl
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A year 2014 was full of challenges, tasks and
activities – difficult but it ended successfully.
It was the year in which we summarized four years
of intensive work on development of the city of Piła.
The city comes into bloom and it is proved by
numerous investments. We carried out many
projects that have had a positive impact on
improving the quality of life of residents and visitors.

Our efforts to improve the investment attractiveness
of the city have already had a tangible effect. In 2012,
two companies have chosen Piła as headquarters
for their Employee Operation Centre: PZU Group
(the centre in Piła supports employees of PZU Group
in Poland – in total around 12 thousand people)
and Philips Lighting Poland SA (the centre in Piła
is one out of five such facilities, that the company
has opened all over the world). Piła thus joined the
cities in which it is worth investing in outsourcing
services.

nr 1/2015 (styczeń/ luty)

Undoubted success has occurred in locating in Piła
the headquarters of one of the largest service and
drilling companies on drilling market onshore in
Central and Eastern Europe – Exalo Drilling S.A.
In 2013 Piła opened new headquarters of SAF-Holland
Poland. It resulted in warehouse – workshop centre
– one of the projects located in the Industrial Zone
of Piła. In the Pomeranian Special Economic Zone –
Subzone Piła business activity will be begun by Polish
Cereal Factory in Wałcz. It will build factory, based
on modern technology which wil produce animal
fodder.
Plans for the future?

Today we can say that an integrated approach
to the revitalisation of the city area has provided
reinforcement and gave the ability to take full
advantage of the development potential in Piła.
We continue our activities and investments as follows:

Investor

Strengthening of economic development:
•	In Piła exists an industrial zone with a total area of
200 hectares, including approx. 60 ha of vivified and
economically revitalized fields. Currently, these areas
attract many investors. In preparation is a project for
further development of the industrial zone (roads,
pavements, underground infrastructure, full technical
and communication infrastructure, media, public
transport). Implementation of the project will enable
local government to equip with technical infrastructure
and development of the industrial zone in south-eastern
Piła as a part of new budget period 2014-2020. There will
be a possibility to locate new business entities, as well
as develop local labour market and increase economic
growth. By using the potential of revitalized areas, there
will increase attractiveness of the investment of the
city and region, stimulating economic development
and growth. In the industrial zone there is a possibility
to undertake economic activities within the Pomeranian
Special Economic Zone – Subzone Piła and take advantage
of reduction of costs, including local ones.
•	We promote local brands. After great success of business
mission in Cologne, we plan further meetings aimed at
presentation of the economic potential of the city, but
most of all to present and promote brands that can sign
their activities as “Made in Piła”.
•	In order to integrate business environment in Northern
Greater Poland region and provide a platform for the
information exchange between companies, we continue
organizing Economic Forums.
•	We cooperate with business environment.
•	We intensify our local labour market thanks to cooperation
with universities, business environment and by creation
new tools such as “Work Platform”, thus we meet the
expectations of the labour market.
We invest in the city infrastructure:

•	One of the key elements in this regard is reconstruction
of a new centre area in Piła. The project includes
few streets and train station, which will take on a new light.
The possibility of the investment related services in that
area, as well as planned by private investors investment
project in this field, will expand this area with additional
features, which is a central part of the city. Whereby
the centre will comprehensively satisfy the needs of its
residents.
•	Another important project for the city and region
is construction of the radiotherapy centre in Piła.
Implementation of this project will allow the creation
of one of the most modern radiotherapy centres in Poland.

„SAF Holland” fot. R. Judycki

•	Revitalization of Tourism and Recreation Centre “Płotki”
– a new boardwalk, a modern complex of buildings which
include restaurant, conference room, hotel – all this will
soon be available for residents and visitors of the city.
•	Construction of Wielkopolska Tourist Product: Piła
Tourist Activity Zone – a project included in the Indicative
List of Individual Key Projects for Wielkopolska Regional
Operational Programme. The project is of strategic
importance for development of the region, it has
a significant territorial scope and consists of investments
of several industries. During the second phase
of the project, there have already been made: a playground
in the “Park on the Island”, bike path along the Gwda
river from “Molino” restaurant to the Mosty Królewskie,
two outdoor gyms, three tourist marinas and purchase of
water tram “Gordalina”.
At the final stage of realization is the centre of “Park on the
Island”, where there have been realized, in whole or still
as a part: reconstruction of the fountain, reconstruction and
construction of walking and bicycle paths and construction
of pedestrian and bicycle paths along Gwda river from
District Authority Office until Police Academy in Piła.

The plan is to get funding for other stages of the project from
EU funds included in the budget for 2014-2020. New projects
include: construction of modern multimedia and social
facility at Plac Zwycięstwa, further modernization of the “Park
on the Island” including, among others, construction of an
amphitheatre, pedestrian and bicycle paths, development of
riverside areas together with construction of “Explorers’ Park”.
There is another year and other challenges ahead of us.
We do not slow down the pace, and we intend to continue
to strengthen the position of the city of Piła as a sub-regional
centre of economics, culture and social life.
no 1/2015 (January / February)
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Nowe inwestycje w Rzeszowie
– podsumowanie roku 2014
Więcej informacji
Biuro Obsługi
Inwestora Urzędu
Miasta Rzeszowa
ul. 3-Maja 7
35-030 Rzeszów

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

e-mail:
boi@erzeszow.pl
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W minionym, 2014 roku, kilku ważnych inwestorów zdecydowało się na
inwestycje w Mieście Rzeszowie. Szczególnym zainteresowaniem oferta
inwestycyjna stolicy Podkarpacia cieszyła się wśród firm z sektorów ITO,
TSL oraz sektora lotniczego.
Wykorzystanie outsourcingu we współczesnej
logistyce niewątpliwie pozwala uzyskać wyższą
jakość obsługi logistycznej przy jednoczesnym
obniżeniu poziomu kosztów. W połowie marca
ubiegłego roku ważny gracz na rynku zaawansowanych usług logistycznych – firma Reslogistic,
będąca częścią Grupy Logistycznej Rybexim
i dysponująca kilkoma centrami logistycznymi
w Polsce, uruchomiła najnowocześniejsze centrum logistyczne w regionie, dysponujące w pełni zinformatyzowanym magazynem wysokiego
składowania klasy A o powierzchni ponad 13
tys. m². Obiekt położony jest w bezpośrednim
sąsiedztwie Stref Ekonomicznych (S2 Rogoźnica

nr 1/2015 (styczeń/ luty)

oraz S1 Jasionka), przy drodze krajowej nr 9
– w odległości 700 metrów od węzła komunikacyjnego autostrady A4. Hala jest pierwszą z zaprojektowanych i stanowi część powstającego Parku
Logistycznego Rogoźnica. Reslogistic oferuje
swoim klientom kompleksową logistykę magazynową, składowanie towarów, co-packing i cross-docking. Właściciele przedsiębiorstwa deklarują
chęć budowy kolejnych obiektów magazynowych
w Rzeszowie i bezpośrednim sąsiedztwie miasta.
W czerwcu ubiegłego roku, działający dotychczas
w podrzeszowskiej Świlczy, wiodący dostawca
w zakresie zarządzania podróżami służbowymi

Investor

na świecie, firma Carlson
Wagonlit Travel, zdecydowała się na przeprowadzkę do biurowca „Conres” w
Rzeszowie. Ów fakt związany
jest z dynamicznym rozwojem firmy i systematycznym
wzrostem zatrudnienia w rzeszowskim oddziale. Na dzień
dzisiejszy Carlson Wagonlit
Travel zatrudnia w stolicy
województwa podkarpackiego blisko 300 pracowników.

W bezpośrednim sąsiedztwie
Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” kosztem 8 milionów
dolarów nową inwestycję uruchomił kanadyjski potentat
Heli-One. To największy na
świecie samodzielny dostawca
serwisu technicznego, naprawy
i remontu helikopterów, światowy lider w transporcie ludzi
i sprzętu na platformy wiertnicze. Działa na 6 kontynentach. Ma 95 baz. Rzeszów jest
jednym z czterech miejsc na
świecie, gdzie Heli-One ma centrale obsługi śmigłowców. Pozostałe znajdują się w Kanadzie,
Stanach Zjednoczonych i Norwegii. Kanadyjska firma
na całym świecie zatrudnia ponad 700 osób, natomiast
w podrzeszowskim oddziale 70. Jak podkreślił dyrektor generalny podrzeszowskiego oddziału Indy Jaswal,
w ciągu dwóch lat liczba ta zostanie podwojona.
Dostrzegając ogromny potencjał tkwiący w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, władze
Miasta Rzeszowa zleciły w sierpniu ubiegłego
roku warszawskiej firmie doradczej CityBell
Consulting Sp. z o. o. opracowanie Strategii Promocji
Gospodarczej Dedykowanej Sektorowi BPO/SSC.

W listopadzie decyzję o ulokowaniu swojego oddziału w Rzeszowie podjęła brytyjska firma z sektora IT
– Mobica. Firma do końca 2015 r. planuje zatrudnić

130 pracowników. Rzeszowski oddział będzie się specjalizował w systemach wbudowanych i urządzeniach
mobilnych. Mobica poszukuje specjalistów mogących
rozwijać m.in. projekty dedykowane systemom operacyjnym Linux i Android. Zgodnie z zapewnieniami dyrektora zarządzającego firmy Jona Claytona,
w bieżącym roku Mobica wdroży program kooperacji z rzeszowskimi uczelniami, kształcącymi
specjalistów z zakresu zaawansowanych systemów
teleinformatycznych. Rzeszów to szóste polskie
miasto, po Łodzi, Warszawie, Bydgoszczy, Szczecinie
i Lublinie, w którym Mobica będzie rozwijać innowacyjne projekty informatyczne.
W grudniu ubiegłego roku działalność operacyjną na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Rzeszów-Dworzysko”
zainicjował
europejski
potentat w dziedzinie usług transportowych i logistycznych – holenderski Raben. Warto podkreślić,
iż Raben jest pierwszą firmą, która zdecydowała
się na zakup gruntów i inwestycje na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Rzeszów-Dworzysko”,
stanowiącej podstrefę Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Mielec”.
W ubiegłym roku swoją działalność na terenie
Miasta Rzeszowa zainicjowała również holenderska firma konsultingowo–HR-owa Randstad.

Warto podkreślić, iż Rzeszów coraz częściej
zaznacza swoją obecność w specjalistycznych
raportach firm konsultingowych, badających
sektor outsourcingowy w Polsce m.in. Colliers
International czy JLL. Oferta Miasta Rzeszowa
skierowana do firm z sektorów BPO/SSC/IT/F&A
spotyka się z coraz większym zainteresowaniem
z ich strony.

Niewątpliwie punktem zwrotnym dla zmiany postrzegania Miasta Rzeszowa przez nowych inwestorów będzie oddanie do użytku ultranowoczesnego
budynku biurowego w najwyższym standardzie
SkyRes Warszawska o łącznej powierzchni blisko
20 000 m². Generalny wykonawca budynku SkyRes
Warszawska, rzeszowska spółka DevelopRes
deklaruje finalizację obiektu w drugim kwartale
bieżącego roku.
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New investments
in Rzeszów
– 2014 Summary
In 2014 a group of important investors decided to invest in Rzeszów. There
was a specific interest among ITO, TSL and aviation industry companies.
54
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Use of outsourcing in modern logistics
undoubtedly allows to obtain a better logistics
service quality along with a cost reduction at
the same time. In the middle of march 2014, an
important player in advanced logistic service
market – Reslogistic, part of Rybexim Logistic
Group, running couple logistic centers in Poland,
launched one of the most modern logistic center in
region – fully computerized A-class warehouse of
13.000 sq meters. The object is situated in a close
vicinity of Special Economic Zones (S2 Rogoźnica
and S1 Jasionka), national road No. 9 and 700
meters from A4 motorway hub. It is the first part
of the emerging Logistic Park Rogoźnica. Reslogistic
offers its customers a complex warehousing
and logistics, co-packing and cross-docking.
The company’s owners declare their willingness
to build another warehouse objects in Rzeszów
and its neighborhood.

In June world leading supplier in the scope of
Business Travel Management, Carlson Wagonlit
Travel, operating in Świlcza commune, decided
to relocate its activity to “Conres” Office Building
in Rzeszów. This decision was made due to the
company’s dynamic development and systematic
growth of employment in Rzeszów department.
Today, Carlson Wagonlit Travel hires almost
300 employees in the capital of Podkarpackie
Voivodeship.
In the closest area of “Rzeszów-Jasionka”
International Airport, a new investment of
$8 mln was launched by Canadian potentate
Heli-One company, the world’s leading provider
of Helicopter Maintenance Services, specializing
in transportation to offshore oil and gas platforms.
Heli-One operates 240 aircraft in 6 continents,
runs approximately 95 bases. Rzeszów is one of
the four world’s Heli-One Helicopters Service
Centers. The other centers are located in: Canada,
USA and Norway. Canadian company employs
more than 700 people around the world, whereas
in Rzeszów Branch, more than 70 people, and that

number is expected to double – according to Indy
Jaswal, Heli-One Poland General Manager.

Recognizing the enormous potential of

BPO/SSC industry, the Authorities of Rzeszów
commissioned in August last year development
of the Economic Promotion Strategy dedicated to
BPO/SSC industry to consulting company CityBell
Consulting Sp. z o. o.
In November 2014 a British IT company – Mobica,
decided to launch its branch in Rzeszów. By the
end of 2015, company plans to hire 130 employees
specializing in software engineering for mobile
devices. Mobica searches for Linux and Android
specialists. According to Jon Clayton, CEO, Mobica
will also implement a software responsible for
cooperation with Rzeszów Universities, educating
IT specialists. Rzeszów is the sixth city, after Łódź,
Warsaw, Bydgoszcz, Szczecin and Lublin in which
Mobica is going to develop innovative IT projects.

More information
Investor Relations
Department
City of Rzeszow
ul. 3-Maja 7
35-030 Rzeszów

tel. +48 17 875 47 43
tel. +48 17 875 47 65
e-mail:
boi@erzeszow.pl

In December 2014, operating activity was
initiated by European potentate in logistics
– a Dutch Raben. It is worth mentioning that
Raben was the first company that decided to buy
the land and invest on the area of Special Economic
Zone “Rzeszów-Dworzysko” which is Subzone
of Special Economic Zone “Euro-Park Mielec”.
Last year Dutch consulting and HR company
Randstad started its activity in Rzeszów.

It is important to underline that Rzeszów is
being mentioned more and more often in the
specialized reports of consulting companies
such as Colliers International or JLL, researching
BPO/SSC industry in Poland. Rzeszów City offer
aimed at BPO/SSC/ITO/F&A companies meets
their interest more often. Undoubtedly, launching
in the second quarter of 2015, ultramodern,
20 000 sq meters Office Building SkyRes
Warszawska by Rzeszów’s DevelopRes company
will be a milestone in perceiving the City
of Rzeszów by new investors.
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Częstochowa – mapa
inwestycyjnych możliwości
Miasto przygotowuje tereny inwestycyjne i udoskonala infrastrukturę drogową. Wspólnie
z zarządami dwóch stref ekonomicznych tworzy warunki do lokowania inwestycji tworzących
nowe miejsca pracy, przyciągających nowe technologie i otoczenie biznesu.
Tereny do wzięcia

Więcej informacji
Centrum Obsługi
Inwestora
Wydział Funduszy
Europejskich
i Rozwoju
Urząd Miasta
Częstochowy

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

info@czestochowa.
um.gov.pl

www.czestochowa.pl

W końcu listopada 2014 r. zakończyły się prace
związane z uzbrojeniem miejskich terenów inwestycyjnych znajdujących się w tzw. strefie Skorki,
włączonej do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zagospodarowanych zostało blisko 25 ha
gruntów. Zakres prac zleconych przez Urząd Miasta
Częstochowy obejmował m.in. budowę jezdni wraz
ze skrzyżowaniami z drogami gruntowymi i włączeniem w ul. Leśną. Powstały też chodniki, plac
manewrowy, zjazdy do posesji, rampy dla pieszych
i oświetlenie. Wybudowano sieć wodociągową,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami,
a także pompownię ścieków. Terenem leżącym
ok. 1,5 km od przyszłego węzła autostrady A1,
już obecnie interesuje się kilka firm, planujących
inwestycje na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Częstochowie.

Wcześniej miasto uzbroiło tereny przy ul. Kusięckiej,
również włączone w 2014 r. do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zarząd KSSE, w związku
z zainteresowaniem działkami, ogłosił pierwsze
przetargi ofertowe, mające na celu wyłonienie podmiotów, które uzyskają zezwolenie na prowadzenie
działalności na nowym terenie strefy oraz nabędą
prawa własności do wybranych nieruchomości (ogłoszone przetargi, które będą rozstrzygane w końcu
lutego 2015 r., dotyczą działek o powierzchni ok. 1,6 ha).
Teren Skorki i teren Kusięcka to w sumie ponad 36
ha gruntów, o które poszerzył się obszar katowickiej
strefy w Częstochowie. Miasto stara się o przyłączenie do KSSE jeszcze kilku działek przy ul. Kusięckiej
o powierzchni ponad 2 ha.

Warto dodać, że pod koniec czerwca 2014 r. nowe
zezwolenia na działalność w Katowickiej Specjalnej
56
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Strefie Ekonomicznej w Częstochowie otrzymały
dwie firmy już tam działające: TRW i Global Safety
Textiles. Obie będą ponosić na posiadanych już przez
siebie gruntach w strefie nowe nakłady i zatrudniać
kolejnych pracowników.

Firmy w Strefie Euro-Park

Pierwsze działki kupiły już firmy lokujące się
w częstochowskiej podstrefie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Obecnie prowadzą prace projektowe, a w 2015 r. będą realizować
inwestycje i tworzyć miejsca pracy. Spółki X-Kom
i Retail Service zostały pod koniec października
2014 r. użytkownikami wieczystymi działek w rejonie ulic Korfantego i Koksowej o łącznej powierzchni ok. 8,7 ha. X-Kom zobowiązał się jednocześnie,
że przeniesie prawo własności fragmentu działki
wydzielonego pod drogę publiczną, którą w 2015
r. zbuduje miasto, i z której korzystać będą wszyscy
inwestorzy lokujący się w częstochowskiej podstrefie Euro-Park Mielec .
Firma X-Kom planuje w granicach strefy stworzyć
nowoczesne centrum obsługi logistycznej, magazynowej oraz usług okołosprzedażowych dla producentów i importerów sprzętu IT, RTV, AGD w ramach
outsourcingu. Spółka zamierza również rozpocząć
działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania
sprzętu IT. Na działce kupionej od ARP powstanie
m.in. magazyn o powierzchni 5-6 tys. m2 oraz 2 tys.
m2 powierzchni biurowych. Głównym przedmiotem
działalności X-Kom Sp. z o. o. jest sprzedaż sprzętu
komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania.
Retail Service Sp. z o. o. specjalizuje się w handlu
sprzętem IT. W ramach dywersyfikacji działalności
na terenie częstochowskiej podstrefy spółka planuje

Investor

utworzenie nowoczesnego centrum zaawansowanych usług informatycznych,
księgowych i usług wsparcia sprzedaży.

Powstała w marcu br. częstochowska
podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec obejmuje łącznie
ok. 34,4 ha terenów poprzemysłowych
po byłej hucie „Częstochowa”.

Działkami w ramach Euro-Park Mielec
oraz nowymi terenami objętymi Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną
w Częstochowie interesuje się obecnie
kilkunastu potencjalnych inwestorów.
Po złożeniu listów intencyjnych czekają
oni na ostateczne wdrożenie w Polsce
nowych zasad udzielania pomocy publicznej wprowadzonych przez Unię
Europejską, co umożliwi zarządom stref
ekonomicznych udzielanie nowych zezwoleń.

Hale dla firm

Spółka Operator Agencji Rozwoju
Przemysłu zapowiedziała, że w Częstochowie powstaną wkrótce hale magazynowo-produkcyjne z przeznaczeniem
dla potencjalnych inwestorów. Operator

ARP ma w planach budowę pięciu modułów hal magazynowo-produkcyjnych o łącznej powierzchni 12,5 tys.
m2. Plany administratora dużej części
pohutniczych terenów w mieście odpowiadają na zapotrzebowanie zgłaszane
przez inwestorów oraz działające już
w Częstochowie firmy. W gotowej hali
wyposażonej w niezbędne media można dużo szybciej rozpocząć planowaną
działalność, rozszerzyć produkcję lub
zakres usług.

Lepszy dojazd

Częstochowa nie tylko zbroi tereny
inwestycyjne, ale cały czas poprawia
m.in. infrastrukturę drogową z myślą
o inwestorach. Po uruchomieniu w
październiku węzła DK-1 – DK-46, w
listopadzie otwarto wiadukt w ul. Warszawskiej nad trasą DK-1, który usprawnia dojazd m.in. do rozbudowującej się
Huty Stolzle, jednej z firm ulokowanych
na działkach Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Częstochowie.
Cała miejska inwestycja – dofinansowana z UE, związana z przebudową
ul. Warszawskiej i Rędzińskiej – zakończy się w drugiej połowie 2015 r.

Z kolei warunki dojazdu z centrum
miasta m.in. w kierunku terenów
inwestycyjnych Skorki poprawia
oddane w końcu listopada do użytku
połączenie ul. Śląskiej z ul. Bohaterów
Monte Cassino. W przyszłym roku
– oprócz przebudowy ul. Warszawskiej – miasto ma w planach np.
realizację III etapu budowy Korytarza
Północnego oraz kontynuację przebudowy ulic w śródmieściu. Rozpoczyna
także budowę systemu Inteligentnego
Transportu Miejskiego (ITS).
Z innych planowanych inwestycji
warto wspomnieć np. rozbudowę
infrastruktury informatycznej dla
miasta w ramach subregionalnego
projektu unijnego, czy przygotowanie projektu miejskiego aquaparku.
W sumie Częstochowa ma realizować
w 2015 r. ok. 80 miejskich inwestycji.
W projekcie budżetu na przyszły rok
po raz pierwszy zabezpieczono też
środki na realizację tzw. budżetu partycypacyjnego, w ramach którego to
mieszkańcy w głosowaniu decydują
o realizacji zgłoszonych przez siebie
propozycji.
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Częstochowa – Map

of investment opportunities
The City authorities continue preparing investment areas and improving the road infrastructure.
Together with the directors of two special economic zones, we keep upgrading the conditions
for investments which generate new jobs, import new technologies, and create a new business
environment.
Available areas

More information
Investor Service
Center Department
of European Funds
and Development
City Hall of
Częstochowa
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 3707 212
coi@czestochowa.
um.gov.pl

info@czestochowa.
um.gov.pl

www.czestochowa.pl

58

The end of November 2014 marked the completion
of development works in the municipal investment
areas located in the so-called Skorki zone, which
is a part of the Katowice Special Economic Zone.
Nearly 25 hectares of land were developed. The
scope of works ordered by the Częstochowa City
Hall included, among other things, construction
of roadway, its junctions with dirt roads and its
integration with ul. Leśna. Other works included
construction of pavements, vehicle maneuver area,
driveways, pedestrian ramps, street lighting, water
supply network, storm drain and sanitary sewer
with connections, as well as a sewage pumping
station. This land, located approximately 1.5 km
away from the future A1 interchange, has already
raised interest of several companies which plan to
invest within the Katowice Special Economic Zone.

The areas adjacent to ul. Kusięcka, which were
also incorporated into the Katowice Special
Economic Zone in 2014, had been developed
before. Potential investors’ interest in the lands
made the Management Board of the Katowice
Special Economic Zone publish the invitation to
tender, with the aim of selecting entities which
will be granted permission to operate business
activities within the new area of the Zone and
will acquire titles to selected properties (tenders,
which will be concluded at the end of February
2015, pertain to plots of land of a surface area of
approximately 1.6 ha).
The areas of Skorki and Kusięcka total to over 36
ha of land newly incorporated into the Katowice
Special Economic Zone. The City authorities
endeavor to include in the Katowice Special
Economic Zone several more plots of land at ul.
Kusięcka, of a surface area of over 2 ha.
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It is worth adding that, at the end of June 2014,
new permissions to operate within the Katowice
Special Economic Zone were issued to two
companies already in operation, namely TRW
and Global Safety Textiles. Both of them will make
new investments and create new jobs in the areas
of the Zone they already own.

Companies in the Euro-Park Zone

The first plots of land have already been purchased
by companies operating in the Częstochowa SubZone of the Euro-Park Mielec Special Economic
Zone. Design works are under way, while
investments and new jobs are planned for 2015.
At the end of October 2014, X-Kom and
Retail Service were granted perpetual usufruct of
plots located in the area of ul. Korfantego and ul.
Koksowa, totaling up to approx. 8.7 ha. At the same
time, X-Kom agreed to transfer the title to a portion
of land designated for public road which will be
constructed by the City in 2015 and used by all the
investors operating in the Częstochowa Sub-Zone
of the Euro-Park Mielec Special Economic Zone.

X-Kom’s plans of involve establishment of
a modern center for outsourcing logistics,
warehousing and sale-related services to
manufacturers and importers of IT, radio&TV
equipment
and
household
appliances.
The company also intends to start own production
of IT equipment. The plot of land purchased
from the Industrial Development Agency will
be used to erect a 5-6 thousand m2 warehouse
and 2 thousand m2 of office space. The main
line of business of X-Kom Sp. z o.o. is the sale of
hardware, software and electronic equipment.
Retail Service Sp. z o.o. specializes in sale
of IT equipment. As part of the scheme of

Investor

warehouses and production plants of
a total surface area of 12.5 thousand
m2. Readily available plants equipped
with the necessary utilities will
expedite business start-up, expansion
of production and services.

Improved access

The City authorities not only keep
developing further investment areas,
but also continue to improve road
infrastructure dedicated, inter alia,
to investors. The new DK-1/DK-46
interchange was open in October 2014,
while the viaduct over DK-1 in the
section of ul. Warszawska was ready
for use in November 2014, which
greatly facilitated access to Stolzle
Glassworks, one of the developing
companies located in the area
incorporated into the Katowice Special
Economic Zone in Czestochowa.
The entire city investment connected
with reconstruction of ul. Warszawska
and ul. Rędzińska, co-financed by
the EU, is expected to be completed
in the second half of 2015.

diversification of business in the
Częstochowa Sub-Zone, the company
plans to create a modern center for
advanced IT, accounting and salesupporting services.
The Częstochowa Sub-Zone of the EuroPark Mielec Special Economic Zone,
established in March 2014, covers a
total surface area of approx. 34.4 ha
of post-industrial lands vacated by the
“Częstochowa” steel mill.
Plots located within Euro-Park Mielec
and the areas newly incorporated into
the Katowice Special Economic Zone
are the object of interest of several
dozen potential investors. Having

submitted their letters of intent, they
are currently awaiting implementation
of the new EU rules for extending public
aid, which will allow the directors of
the special economic zones to issue
new permissions.

New plants

Operator ARP, a company established
by the Industrial Development Agency,
announced that new warehouses
and production plants for potential
investors will soon be erected in
Częstochowa. To meet the demands of
investors and of the companies already
operating in Częstochowa, Operator
ARP plans to construct five modules of

In turn, access to the Skorki investment
area from the city center has greatly
improved since ul. Śląska was
connected with ul. Bohaterów Monte
Cassino at the end of November. Next
year, apart from reconstruction of
ul. Warszawska, the City authorities
plan to complete the 3rd stage
of the “Northern Corridor”, continue
reconstructing several streets in the
city center, and start implementing the
Intelligent Transportation System (ITS).

Other planned investments include,
among other things, development
of the city’s IT infrastructure within
the scope of a subregional project
of the EU, or design works for the
city water park. In total, Częstochowa
is expected to have 80 new city
investments in 2015. This is the first
time the budget project for the next
year secures funds for participatory
budgeting, whereby the residents will
vote on the allocation of funds.
no 1/2015 (January / February)
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Tomasz Hanczarek
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Management Board
WORK SERVICE S.A.
Sky Tower
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław

tel.: + 48 71 37 10 900
Fax: +48 71 37 10 938
e-mail: work@
workservice.pl

Dobry 2014
rok dla
rynku pracy

Kończący się 2014 rok to zdecydowanie udany okres na rynku usług HR.
Wyraźnie spadł poziom bezrobocia, co przełożyło się też na poprawę nastrojów
wśród pracodawców i pracowników. Rozpoczyna się rynek pracownika, z czym
związany jest też wzrost oczekiwań płacowych. Polski rynek pracy dynamicznie
się zmienia, potrzebuje nowoczesnych narzędzi HR, które w 2015 roku będą
odgrywały kluczową rolę.
Pozytywny trend spadku bezrobocia

Istotnym dowodem znacznej poprawy kondycji rynku
pracy w ubiegłym roku w Polsce jest spadek bezrobocia. Jeszcze w listopadzie stopa bezrobocia rejestrowanego w 2013 r. utrzymywała się na stabilnym
poziomie 13-13,5%. Podczas gdy już w połowie roku
2014 wskaźnik ten (według danych MPiPS) wynosił
tylko 12,1%, co stanowiło najniższy wynik od dwóch
lat. Z miesiąca na miesiąc liczba osób bez pracy malała i prognozuje się, że na koniec roku 2014 wskaźnik
bezrobocia utrzyma się na poziomie poniżej 11,3%.
Na spadek bezrobocia niewątpliwy wpływ miały
czynniki makroekonomiczne związane ze wzrostem
popytu na inwestycje ze strony przedsiębiorców oraz
przyspieszeniem polskiej gospodarki. Warto podkreślić, że ważną rolę odegrały również starania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które doprowadziły
do wdrożenia długo oczekiwanej nowelizacji ustawy
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Poprawa nastrojów wśród pracodawców
i pracowników

Jeszcze rok temu, dane płynące z rynku nie napawały optymizmem. 2013 r. upłynął pod znakiem dużej
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niepewności gospodarczej, co bezpośrednio przełożyło się na trudną sytuację na rynku pracy. W tym roku,
wskaźniki obrazujące kondycję rynku pracy wyraźnie
się poprawiły. Jednocześnie zmianie na lepsze uległy
nastroje pracowników i pracodawców.

Z raportu „Barometr Rynku Pracy 2014” przygotowanego przez Work Service wynika, że niemal 80%
pracowników było spokojnych o swoje zatrudnienie.
To pozytywna zmiana – w porównaniu z rokiem ubiegłym aż o 16 p.p. Wraz ze wzrostem stabilności zatrudnienia zwiększyły się oczekiwania płacowe wśród
pracowników. Prawie połowa respondentów spodziewała się uzyskania podwyżki, to o 11 p.p. więcej niż
w roku ubiegłym. Do minimum zaś spadł odsetek
osób oczekujących obniżki wynagrodzenia, wyniósł
zaledwie 1% badanych.
Poprawie uległy również nastroje pracodawców.
Czego potwierdzeniem jest fakt, że zdecydowana
większość z nich (78% firm) planowała utrzymać
obecną liczbę miejsc pracy, a 12% zamierzała zwiększyć poziom zatrudnienia w najbliższym kwartale.
Jedynie 6% respondentów myślało o redukcji etatów.
Duży rozdźwięk widać pomiędzy pracodawcami
a pracownikami w kwestii podwyżek. Podczas
gdy co drugi zatrudniony oczekuje wzrostu swojej

Report

płacy, zaledwie 5% firm takie działanie
deklaruje.

– Przyśpieszenie gospodarki i wyraźny
rozwój firm zachęcił przedsiębiorców do
poprawienia swoich mocy produkcyjnych
i zwiększania zatrudnienia. Jednoczenie
spadek bezrobocia, poprawa nastrojów
wśród pracowników, emigracja – i co za tym
idzie – trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych specjalistów sprawiły, że pracodawcy odczuwali coraz silniejszą presję
w kwestii wynagrodzeń – powiedział
Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work
Service S.A. – Nadchodzi rynek pracownika i prędzej, czy później, pracodawcy będą
musieli dostosować się do nowych warunków płacowych – dodał Tomasz Hanczarek.
Rośnie rola odpowiedzialnych firm
i pracodawców

Rok 2014 przyniósł duże zainteresowanie
społeczną odpowiedzialnością biznesu
(CSR), która stopniowo zmienia oblicze
polskiego HR. Dziś nie wystarczy już tylko przestrzegać prawa pracy, żeby być
konkurencyjnym pracodawcą. Kandydaci
do pracy oczekują znacznie więcej. Tylko
pracodawcy, którzy postawią na rozwój
swoich pracowników, a także zadbają
o utrzymanie wysokich standardów etycznych, mogą liczyć na lojalność i większą
efektywność zatrudnionych przez siebie
osób. Odpowiedzialność pracodawców
zaczyna grać kluczową rolę w procesie
rekrutacji najlepszych pracowników, do
których dostęp będzie coraz trudniejszy.
Z danych Work Service wynika, że zatrudnieni, jak i poszukujący pracy, coraz
większą wagę przykładają właśnie do
czynników pozapłacowych. Deklarują
potrzebę możliwości rozwoju zawodowego, stałego podnoszenia kompetencji,
czy przejrzystości w rozliczaniu godzin
pracy. Nie bez znaczenia dla nich jest też
zapewnienie równych szans kobietom
i mężczyznom, wspieranie pracowników
w utrzymywaniu zdrowego trybu życia,
czy przystosowanie miejsca pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z drugiej
strony, z raportu przygotowanego przez

Work Service wynika również, że w mijającym roku poważnym wyzwaniem dla
jednej trzeciej polskich firm były nieuczciwe praktyki. Najczęściej wskazywanymi
negatywnymi działaniami firm wobec pracowników było nierozliczanie nadgodzin
(16% badanych), łamanie zasad BHP i narażanie zdrowia pracowników w miejscu
pracy (14% badanych).
Polska potrzebuje rąk do pracy

Kolejnym poważnym wyzwaniem jest
nieustająca chęć Polaków do emigracji zarobkowej. Z danych GUS wynika, że liczba
decydujących się na emigrację zarobkową rośnie z roku na rok. Obecnie ponad
2 mln Polaków pracuje i mieszka za
granicą, a najwięcej z nich w Wielkiej
Brytanii, Niemczech i Holandii.

Analizy przeprowadzone na zlecenie
Work Service w ostatnim kwartale 2014
r. pokazują, że 1/5 badanych aktywnych
lub potencjalnych uczestników rynku
pracy rozważa emigrację za pracą w ciągu
najbliższych 12 miesięcy. Okazuje się, że
osoby deklarujące chęć wyjazdu to nie tylko bezrobotni, czy zniechęceni długotrwałym szukaniem pracy. Najliczniejszą grupą
pod względem statusu, deklarującą chęć
wyjazdu, są osoby uczące się. Stanowią
one aż 31% respondentów rozważających
wyjazd zarobkowy w ciągu najbliższego
roku.

– Przyszłość naszego kraju, czyli ludzie
młodzi, najchętniej wyjechaliby z Polski
w poszukiwaniu lepszego życia. To dane,
nad którymi trzeba się pochylić. Potwierdzają, że wśród dużej grupy absolwentów
i osób uczących się, panuje przekonanie, że
lepiej szukać perspektyw rozwoju na rynku
pracy poza granicami kraju – powiedział
Tomasz Hanczarek, prezes Zarządu Work
Service SA. – Głównym powodem emigracji
jest perspektywa wyższych zarobków. Dla
84% ankietowanych to najważniejszy element zachęcający do emigracji. Pokazuje
to, że poziom płac w Polsce jest zbyt niski
w stosunku do płac oferowanych na podobnych stanowiskach za granicą – dodał
Tomasz Hanczarek.

Outsourcing rozwiązaniem
na zmienne czasy
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja
na rynku pracy wymaga szybkich i elastycznych narzędzi. Remedium na
problem niedoboru pracowników, może
być dalsze otwieranie się pracodawców na
outsourcing usług HR, który w wielu sektorach rynku jest już rozwiązaniem standardowym. To rozwiązanie, które pozwala
obniżyć koszty zatrudnienia, zwalania też
pracodawcę z wielu obowiązków rozliczeniowo-księgowych, nadzorczych i administracyjnych. To jedno z rozwiązań, które
oprócz otwarcia na imigrantów i wzrostu
mobilności, może skutecznie rozwiązać
problem niedoboru pracowników.
Perspektywa 2015

W 2015 r. powinny utrzymać się pozytywne trendy z tego roku. Bezrobocie rejestrowe będzie spadać, może osiągnąć
nawet 10,5%. Większość pracodawców
planuje utrzymać dotychczasowe zatrudnienie, a 12% przedsiębiorstw deklaruje
utworzenie nowych miejsc pracy. Na rynku znaczenia nabierze wzrost mobilności
pracowników oraz konieczność większego otwarcia polskiego rynku pracy na
imigrantów. Rola CSR będzie się umacniać,
a w związku z tym powinno zwiększyć się
również zaangażowanie firm w kierunku aktywizacji zawodowej kobiet i osób
wykluczonych z rynku pracy oraz zarządzanie różnorodnością w organizacjach.

Rosnące oczekiwania pracowników dotyczące wynagrodzenia będą nasilać presję płacową na pracodawcach. Będzie to
wymuszało wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań HR, które bez znacznego
zwiększenia kosztów prowadzenia biznesu, skutecznie zmotywują pracowników.
W związku z tym, że będzie coraz trudniej
o wykwalifikowany personel, rola firm doradztwa personalnego będzie coraz większa. Prognozujemy też znaczny wzrost
popytu na usługi doradcze z zakresu HR,
outsourcingu, optymalizacji kosztów
pracy i elastycznego dobierania rozwiązań
do aktualnej sytuacji na rynku.
no 1/2015 (January / February)
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2014 has been a good
year for the labor market
2014 has been a very successful year for the HR services market. The unemployment level
has dropped significantly resulting in a more positive mood among employers and employees
The marketplace is starting to become the employee’s marketplace which involves higher
salary expectations. As the Polish labour market is undergoing rapid change, it needs modern
HR tools which will be key in 2015.
The unemployment rate drop marks a positive trend

A lower unemployment rate is an important proof that the
condition of the labor market has improved significantly
over the past year. The unemployment rate registered
in 2013 remained steady at 13-13.5% in November, while
in mid-2014 (as evidenced by the data of the Polish Ministry
of Labor and Social Policy) it was only 12.1%, the lowest in the
last two years. The number of unemployed people continued
decreasing each month. It is estimated that at the end of 2014
the unemployment rate should remain under 11.3%.
The unemployment decrease was mainly driven by
macroeconomic factors associated with higher demand for
investment from entrepreneurs, and the acceleration of the
Polish economy. It is worth noting that the efforts of the Polish
Ministry of Labor and Social Policy also played an important
role leading to the implementation of the long awaited
amendment to the Act of 20 April 2004 on employment
promotion and labor market institutions.
More positive mood among employers and employees

Just a year ago, the signals coming from the market were not
very optimistic. 2013 was a year of great economic uncertainty,
which translated directly into difficulties in the labor market.
This year, the indicators reflecting the condition of the labor
market have grown significantly. The mood among employers
and employees has also improved.
As shown by the “2014 Labor Market Barometer” report
drawn up by Work Service, nearly 80% of the employees felt
confident about keeping their job. Compared to the previous
year, this is a positive change as the rate is higher by 16 pp.
With the increased employment stability, salary expectations

among employees have risen. Nearly half of the respondents
expected to get a raise, which is 11 pp more than in the
previous year. The rate of people expecting salary cuts has
dropped to a minimum level of only 1% of the respondents.
The mood among employers is also more optimistic as
evidenced by the fact that the great majority of employers
(78% of companies) planned to keep the employees at their
jobs, while 12% intended to increase the employment level
in the next quarter. Only 6% of the respondents considered
redundancies.
A large discrepancy has been observed between employers
and employees in terms of raises. While one in every two
employees expects a raise, only 5% of employers declared
such intention.

– The acceleration of the economy and a visible development
of companies has encouraged entrepreneurs to improve
their production capacity and increase employment. A lower
unemployment rate, more positive mood among employees, and
emigration have led to a situation where it is difficult to find
qualified specialists, and where employers feel more pressured
to pay higher salaries – says Tomasz Hanczarek, President of
the Management Board of Work Service S.A. – This will soon
be an employee’s marketplace, and sooner or later employers
will have to adapt to the new compensation reality – Tomasz
Hanczarek adds.
Increased role of responsible companies and employers

2014 has brought a large interest in corporate social
responsibility (CSR) which is gradually changing the Polish
HR sector. It’s no longer enough to comply with the labor law
no 1/2015 (January / February)
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Outsourcing as the solution for
changing times

to be a competitive employer. Potential
employees expect much more than that.
Only those employers who invest in the
development of their staff and ensure that
high ethical standards are maintained can
expect loyalty and increased efficiency
from the people they hire. The employer’s
responsibility starts to play a key role
in the recruitment of best talents, and
the access to such employees will be
increasingly difficult.

The data collected by Work Service shows
that both the people employed as well as
those looking for a job pay more and more
attention to non-salary factors. They affirm
a need for professional development
opportunities, continuous enhancement
of competencies, and transparent
timesheet processing practices. They
also think that it is important to ensure
equal opportunities for women and men,
helping employees live a healthy lifestyle,
and adapt the workplace to the needs of
the disabled. On the other hand, the report
developed by Work Service also indicates
that unfair practices were a major
challenge for a third of Polish companies
in 2014. The most frequently identified
negative practices towards employees
included failure to process overtime (16%
of the respondents), violation of OHS rules,
and putting the employee’s health at risk at
the workplace (14% of the respondents).
Poland needs more labor force

Another major challenge is the fact that
Poles are still showing willingness to
migrate abroad for work. As evidenced
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by the data of the Central Statistical
Office (GUS), the number of people
opting for labor migration keeps
growing each year. Currently, over
2 million Poles are living and working
abroad, mainly in the UK, Germany, and
the Netherlands.

The analyses commissioned by Work
Service in the last quarter of 2014 have
shown that a fifth of the respondents
who are active or potential labor market
participants are considering migrating
abroad for work within the next
12 months. It turns out that the
unemployed and those discouraged by
a prolonged job search are not the only
ones to declare the intention to migrate
abroad. The largest group in terms
of status are students who account for
31% of all respondents considering
labor migration within the next year.

– The young generation, which is the future
of our country, is willing to leave Poland in
search for a better life. These are the data
that we should look into. It’s a confirmation
that there is a large group of graduates
and students who believe that it’s better
to look for development opportunities in
a foreign labor market – says Tomasz
Hanczarek, President of the Management
Board of Work Service S.A. – The main
reason for emigration is the prospect of
higher earnings. For 84% of respondents,
this is the key factor encouraging labor
migration. This shows that the level
of pay in Poland is too low compared to the
level of pay offered for similar jobs abroad
– adds Tomasz Hanczarek.

The rapidly changing labor market
situation requires fast and flexible tools.
A remedy for the labor force shortage
could be further opening to outsourcing
of HR services which has already
become a standard in many sectors.
It is a solution that allows lowering the
costs of employment, and takes many
of
the
processing,
accounting,
supervisory
and
administrative
duties off the employer’s shoulders.
In addition to opening to immigrants
and increased mobility, it may be an
effective solution to the labor force
shortage.
2015 projection

The positive trends observed over the
year are expected to continue in 2015.
The registered unemployment will
continue decreasing, and may even
reach 10.5%. Most employers plan to
keep the employees at their jobs, while
12% of businesses have declared the
intention to create new workplaces.
Increased staff mobility and the need for
more openness towards immigrants in
the labor market will become important.
The role of CSR will be strengthened
which should lead to increased corporate
involvement in stimulating employment
of women and those excluded from the
labor market, and diversity management
at organizations.
The employees’ growing pay expectations
will put more pressure on employers to
offer higher salaries. This will require
implementation of innovative HR
solutions which will effectively motivate
employees without causing a major
increase in business costs. The role
of personal consultancies will be greater
as it is more and more difficult to find
qualified staff. We also project a significant
increase in the demand for consulting
services in the field of HR, outsourcing,
and labor cost optimization, as well as
flexible solutions adjusted to the current
market situation.

Rynek Nieruchomości

Informacje
o powierzchniach
biurowych i magazynowych
www.outsourcingportal.pl
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Dobry rok 2014,
2015 zapowiada się korzystnie
Rok 2014 upływał pod znakiem stabilnego wzrostu gospodarczego, rosnącego zainteresowania
Polską wśród zagranicznych inwestorów oraz umacniania się Polski na pozycji lidera regionu
Europy Środkowo-Wschodniej. Według ekspertów CBRE był to dobry rok dla polskiego rynku
nieruchomości komercyjnych, jednak perspektywy nie dla wszystkich jego sektorów wyglądają
równie korzystnie.
Wzrosty na rynku logistyczno-przemysłowym zapowiadają
koniunkturę

Cały rok 2014 będzie korzystny dla rynku przemysłowologistycznego, twierdzą eksperci CBRE. Świadczą o tym dane
z trzech pierwszych kwartałów tego roku, w tym m.in. malejące w
większości regionów wskaźniki pustostanów – w III kw. 2014 r.,
które zmniejszyły się w skali kraju o 2,5 pp wobec III kw. ub. r.
do poziomu 8 % oraz wzrost popytu na powierzchnię magazynową, który wyniósł po III kw. br. 1,6 mln m2 wobec 1,2 mln m2
w analogicznym okresie 2013 r. W samym III kw. popyt wyniósł
468 tys. m2. Stawki czynszowe pozostają stabilne, aczkolwiek
najemcy wywierają presję na obniżkę czynszów efektywnych
dla nowych projektów magazynowych. Ta tendencja utrzyma się
także w 2015 r.
Inwestycje w nieruchomości przemysłowe i logistyczne stanowiły w 2014 r. znaczną część wolumenu inwestycji w całym
rynku nieruchomości komercyjnych. W samym tylko III kw.
inwestycje w sektorze logistyczno-przemysłowym wyniosły
174 mln EUR, co stanowi ponad jedną trzecią wszystkich inwestycji w nieruchomości komercyjne. Najważniejszym czynnikiem stymulującym rozwój rynku logistycznego w Polsce
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jest intensywny wzrost popularności sektora e-commerce.
Popyt na powierzchnię przemysłową generują głównie firmy
z branży motoryzacyjnej oraz przemysłu lekkiego.

Rosnący popyt na powierzchnię magazynową wskazuje na odbicie polskiej gospodarki
i pozytywne nastroje, także w innych sektorach
nieruchomości komercyjnych. Rynek magazynowy, scalający zarówno rynek handlowy, jak
i przemysłowy, jest niejako forpocztą przyszłych
Patrick Kurowski
trendów w całej gospodarce. Rynek powierzch- dyrektor działu
ni logistyczno-przemysłowych rozwija się powierzchni
magazynowych
w Polsce dzięki stabilnej sytuacji ekonomicznej i przemysłowych
kraju, która przyciąga zagranicznych inwestorów szukających możliwości korzystnego ulokowania kapitału.
Polska jest dla nich atrakcyjnym rynkiem ze względu na położenie
geograficzne w centralnej Europie oraz relatywnie niskie koszty pracy, a zarazem dostęp do wykwalifikowanej kadry. Rozwój
infrastruktury drogowej w ostatnich latach oraz rosnąca rola
Polski w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także niepewna sytuacja polityczna w Rosji i na Ukrainie, są dodatkowymi
katalizatorami zainteresowania międzynarodowego kapitału
naszym rynkiem.

Pod koniec III kw. całkowita podaż nowoczesnych powierzchni
przemysłowych i logistycznych w Polsce przekroczyła 8,4 mln
m2. W budowie znajduje się 648 tys. m2 powierzchni magazynowej. Najwięcej buduje się we Wrocławiu i Poznaniu, gdzie zaczyna brakować nowej powierzchni, a wskaźniki pustostanów
są jednymi z niższych w Polsce. Do takiego nasycenia lokalnych
rynków w dużym stopniu przyczyniła się firma Amazon, która
w obu miastach zainstalowała swoje wielkopowierzchniowe
centra dystrybucyjne. Eksperci CBRE przewidują, że tego typu
projektów szytych na miarę na potrzeby konkretnych najemców,
będzie na rynku coraz więcej.

Report

W segmencie biurowym lekki spadek
Popyt na powierzchnię biurową w 2014 r. będzie nieco
mniejszy niż w ubiegłym roku – szacujemy, że wyniesie
ok 600 tys. m2, wobec 643 tys. m2 w 2013 r. Potwierdzają
to dane z dotychczasowych trzech kwartałów – popyt po
III kw. br. wyniósł 430 tys. m2 i był o prawie 90 tys. m2 niższy niż przed rokiem. Przyczyn tego stanu należy upatrywać w 2009 r., kiedy na fali światowego kryzysu, zawarto
niewiele umów najmu, a w związku z tym, że najczęściej
zawierane są umowy pięcioletnie, które obecnie mogą
być odnowione, to właśnie powielany jest ów dołek. Na
tę sytuację nałożył się słaby popyt ze strony nowych firm.
Sytuacja popytowa powinna zacząć nieznacznie rosnąć
z początkiem 2015 r.

Ograniczony popyt na biura nie jest rezultatem pogarszającej się koniunktury.
Przyczyn należy upatrywać w cyklicznym
charakterze procesów rynkowych, dlatego istotne jest śledzenie zjawisk i trendów sprzed kilku lat. Osłabienie popytu
Joanna Mroczek
to także efekt techniczny spowodowany
dyrektor marketingu
oraz działu
konsolidowaniem się firm oraz nowymi
doradztwa i badań
rozwiązaniami organizacji biura, które
rynku
pozwalają zmniejszyć zapotrzebowanie
na powierzchnię, z czego firmy skwapliwie korzystają.

Ponad 75% stołecznego rynku biurowego skoncentrowane jest w trzech największych strefach biurowych:
Śródmieściu, obszarze Al. Jerozolimskich i Okęcia oraz
na Mokotowie, i w tych lokalizacjach najwięcej się buduje. Dynamicznie rynek powierzchni biurowych rozwija
się także na Woli, głównie w okolicy ronda Daszyńskiego.
Nowe obiekty biurowe najszybciej powstają w sąsiedztwie rozwijającej się miejskiej infrastruktury komunikacyjnej – drugiej linii metra, nowych połączeń drogowych
oraz obwodnic miasta. Interesującym zjawiskiem jest
topnienie wyraźnych do niedawna południowych granic
Śródmieścia, które wypełniają się obiektami biurowymi,
niejako zlewając się w jednej duży sektor z okolicami lotniska, który posiada znaczny potencjał rozwoju i zaczyna
wyrastać na jeden z bardziej znaczących obszarów biznesowych w Europie.
Duża podaż, która wymusi obniżki nominalnych stawek czynszowych, nie powinna wpłynąć na zmniejszenie czynszów jedynie w obiektach najbardziej prestiżowych oraz w najatrakcyjniejszych lokalizacjach.
Najemcy, którzy są doskonale zorientowani w sytuacji na rynku, coraz pewniej negocjują warunki najmu.
W zależności od dobranej powierzchni oraz okresu najmu

oczekują od właścicieli biurowców zachęt, upustów oraz
okresowych zwolnień z płacenia czynszu.

Według naszych szacunków, w całym
kraju w 2015 r. na rynek trafi ok. 900
tys. m2 powierzchni biurowej, natomiast
w 2016 r. ok. 700 tys. m2. W samej
Warszawie, obecnie w budowie jest
46 obiektów biurowych, które dostarczą
Daniel Bienias
stolicy ponad 660 tys. m2, a inwestorzy senior dyrektor
zapowiadają realizację kolejnych biu- działu powierzchni
biurowych
rowców. Wszystko wskazuje na to, że
szczyt podażowy osiągnięty zostanie w II kwartale 2016 r.,
co pociągnie za sobą znaczny wzrost poziomu pustostanów,
do ok. 18-21%. i dalszą obniżkę stawek czynszów. Warszawa
znajduje się wśród pięciu europejskich miast o największej aktywności deweloperskiej, za Paryżem, Londynem
i Moskwą, ale nawet mimo coraz większego zainteresowania zagranicznych inwestorów Polską i dobrych perspektyw
dla naszej gospodarki, popyt nie jest w stanie nadążyć za
galopującą podażą.
Rynek powierzchni handlowej potrzebuje nowej
przestrzeni
Podobnie jak w przypadku sektora logistyczno-przemysłowego, rok 2014 był korzystny także dla polskiego rynku nieruchomości handlowych. Do końca roku
zakończy się budowa 92 tys. m2, a cały rok zamknie się
oddaniem prawie 450 tys. m2 powierzchni handlowej.
W przyszłym roku przybędzie kolejnych 688 tys. m2,
a tym samym podaż w 2015 r. przekroczy 11 milionów
m2 powierzchni. W pierwszych trzech kwartałach br. wolumen inwestycji w tym segmencie rynku wyniósł ponad
412 mln EUR, wzrósł zatem o 11% wobec analogicznego okresu w 2013 r. Wzrost dynamiki sprzedaży oraz dobre
nastroje wśród inwestorów, jak i najemców, zapowiadają, że
2015 r. będzie także sprzyjał rynkowi centrów handlowych.

Korzystna koniunktura przyciąga kolejnych inwestorów
zagranicznych, którzy postrzegają Polskę, jako najatrakcyjniejszy rynek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zaczyna jednak brakować nieruchomości komercyjnych najwyższej klasy, mających swoich wieloletnich
właścicieli, dlatego część inwestorów chętnie zaczyna
patrzeć na rynek rumuński i węgierski, które odnotowują trzycyfrowe wzrosty wartości inwestycji. Natomiast
zainteresowanie nowych marek Polską rośnie z roku na
rok. W związku z niską podażą najlepszych obiektów handlowych, zarówno sieci handlowe już obecne w Polsce,
jak i ten nowe, chętnie zainwestowałyby w ulice
handlowe.
no 1/2015 (January / February)
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Ten sektor polskiego rynku powierzchni
handlowych będzie się intensywnie rozwijał w przyszłych latach. To jest nadal
atrakcyjna dla inwestorów nisza do zagospodarowania, jednak wymaga interwencji ze strony ustawodawcy, m.in. w postaci
Beata Kokeli
ustawy reprywatyzacyjnej, która pozwoli
senior director
działu powierzchni
uregulować historyczne zaległości w kwehandlowych
stii praw własności do nieruchomości.
Problem ten jest szczególnie zauważalny i trudny w Warszawie. Bez rozwiązań na szczeblu centralnym dalszy rozwój stołecznych ulic handlowych nie będzie mógł osiągnąć dynamiki
wzrostu oraz takiego poziomu, jaki segment ulic handlowych
ma w dużych miastach zachodnich.
W dużym miastach, głównie w Warszawie bieżący rok
upłynął pod znakiem stabilnych czynszów oraz popytu
najemców na powierzchnie handlowe na stale wysokim

poziomie. W mniejszych miastach doświadczaliśmy lekkiego spadku czynszów i rosnących wymagań najemców.
Wraz ze stopniowym nasycaniem się rynku centrami
handlowymi, polski rynek zaczyna ewoluować i wykazywać się dojrzałością do dywersyfikacji na nowe formaty
obiektów handlowych. Będziemy obserwować pojawianie
się coraz większej liczby obiektów wyspecjalizowanych,
choćby dedykowanych wyłącznie markom typu premium
a poza klasycznymi konceptami przybywać będzie parków handlowych, centrów typu convenience czy strip mall.
Jak wynika z przeprowadzonych przez nas badań, 91% sieci
handlowych planuje w najbliższym roku dalszy rozwój,
z czego jedna trzecia z nich zamierza rozwijać sprzedaż
internetową. Handel e-commerce, będzie w przyszłym roku
intensywnie się rozwijał, a udział sprzedaży internetowej
może przekroczyć 5% całkowitych dochodów osiąganych
w handlu detalicznym.

Good 2014, positive
prospects for 2015
2014 was characterised by stable economic growth, increased interest in Poland among
foreign investors and strengthening Poland’s position as the CEE leader. According to
CBRE experts, it was a good year for the Polish commercial property market; however, the
prospects do not look so optimistic for all sectors.
Growth in the industrial and logistics sector
foreshadows prosperity

According to CBRE experts, the entire year 2014 will be
prosperous for the industrial market, as evidenced by
data from the first three quarters of the year, including
the decreasing vacancy rates in the majority of regions,
which dropped by 2.5 pp throughout Poland compared
to Q3 2013 to the level of 8% in Q3 2014, as well as
the increased take-up for industrial space, which after
Q3 2014 amounted to 1.6 million sq m, compared to
1.2 million sq m y/y. In the Q3 2014, take-up totalled
468,000 sq m. Rent rates remain at a stable level,
although tenants are exerting a downward pressure on
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effective rents in new industrial projects. This tendency
will continue in 2015.
Throughout 2014, investments in industrial and logistics
assets constituted a significant share in the investment
volume in the entire commercial property market.
Only in Q3, investments in the industrial and logistics
sector amounted to EUR 174 m, which is over a third
of all investments in commercial properties. The most
important factor to stimulate the development of
the logistics market in Poland is the intensive increase
in the popularity of the e-commerce sector. The demand
for industrial space is generated mostly by businesses
from the automotive and the light-industry sectors.

Report

– Increasing take-up for industrial space
indicates a recovery of the Polish economy
and optimistic sentiment in other
sectors of the commercial property
market. The warehouse market,
which concerns both retail and
Patrick Kurowski
industrial markets, is a frontrunner for
Head of Industrial
and Logistics
future trends in the entire economy.
The industrial and logistics market is developing in Poland
thanks to the country’s stable economic situation which
attracts foreign investors seeking a lucrative destination to
invest in. They find Poland an attractive market because of
its geographical location in Central Europe and relatively
low costs of labour as well as the high availability of skilled
employees. The development of the road infrastructure in
the recent years as well as the increasing role of Poland
in the CEE region combined with the uncertain political
situation in Russia and Ukraine additionally increase the
interest of international capital in the Polish market .

By the end of Q3 2014, the total supply of modern
industrial and logistics space in Poland exceeded 8.4
million sq m. There are 648,000 sq m of warehouse space
under construction. The largest amount of industrial
and logistics space under construction was recorded
in Wroclaw and Poznan, which are starting to suffer
from the lack of new space and have one of the lowest
vacancy rates in Poland. The saturation of the market
was, to a large extent, caused by Amazon, which has
situated its large-area distribution centres in both cities.
CBRE experts forecast that the number of such schemes
designed according to specific tenant’s requirements
will increase.

Slight drop in the office segment
Take-up for office space in 2014 will be slightly lower than
last year – it is estimated that it will amount to around
600,000 sq m, compared to 643,000 sq m in 2013. This
is confirmed by data from the past three quarters – as
of the end of Q3 take-up totalled 430,000 sq m which is
nearly 90,000 sq m less than the year before. The reasons
can be traced back to 2009, when few lease agreements
were concluded due to the global crisis; the five-year
agreements, which can be currently renewed, and poor
demand from new businesses resulted in this drop.
However, take-up should start rising in the early 2015.
– Decreased office take-up is not
a result of worsening economic situation.
The reasons stem from the cyclical
character of market processes; therefore,
it is important to keep an eye on developments
and trends dating a few years back.
Joanna Mroczek
Lower take-up is also a technical effect Head of Marketing
caused by the consolidation of businesses and Research
and new – eagerly implemented – solutions in terms of office
space layout, allowing firms to decrease demand for space.

Over 75% of Warsaw office market is concentrated in
the three largest office zones: City Centre, Mokotow, and
Jerozolimskie & Okecie, which also record the highest
developer activity. Strong developer activity is also
registered in the Wola district, in the vicinity of Rondo
Daszynskiego. New office assets are built at the fastest rate
in the vicinity of the developing transport infrastructure
– the second underground line, new road connections
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and ring roads. The City Centre witnesses an interesting
phenomenon: the boundaries between the southern
zones are melting, giving space to one big ‘airport zone’,
with a significant potential to grow in importance and join
the ranks as one of the most important business districts
in Europe. The high supply level exerting a downward
pressure on rental rates is not likely to affect only
the prime assets in prestigious locations. Tenants, who
are well-informed about the market situation, are more
and more confident during negotiations. Depending
on the location and the lease term they expect landlords
to offer incentives, discounts and rent-free periods.

– According to our estimations, around
900,000 sq m of office space will be
delivered to the market across Poland in
2015, whereas in 2016 it will be around
700,000 sq m. Only in Warsaw, there
are 46 office assets currently under
Daniel Bienias
Head of Office Agency construction which will provide over
660,000 sq m with further developments
already in the pipeline. Everything indicates that the
peak supply will be reached in Q2 2016. This will result in
a significant increase in the vacancy rate to around 18-21%
and further lowering of rent rates. Warsaw is among the
top five European cities (after Paris, London, and Moscow)
with the highest office development activity, but even with
the ever increasing interest of foreign investors in Poland
and good economic prospects, take-up fails to catch up
with the rocketing supply.
Retail market needs new space
Similarly to the case of the industrial and logistics sector,
2014 was beneficial to the Polish retail market as well.
The construction of 92,000 sq m will have finished by the
end of the year, constituting a total of 450,000 sq m to be
completed throughout the entire 2014. Next year, further
688,000 sq m will be delivered, thus increasing the stock
to over 11 million sq m. Three first quarters of 2014 saw
the investment volume in this segment of the market to
exceed EUR 412 million, which means an 11% increase
y/y. Sales growth and optimistic investor sentiment
foreshadow that 2015 will be a good year for the shopping
centre market as well. Good economic situation attracts
new foreign investors who perceive Poland as the most
attractive market in the CEE region. However, there is
a lack of prime commercial properties, which already have
long-term owners, forcing some investors to look into
the Romanian and the Hungarian markets, which have
recorded three-digit increases in the investment volume.
Nevertheless, the interest of new brands in Poland
is increasing year by year. Because of the low supply
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of prime retail assets, both the chains already operating in
Poland and those that are new on the market are willing
to invest in high streets.

– This sector of the Polish retail market
will evolve intensively in the coming years.
It continues to be an attractive niche to
be developed for investors; however, it
requires some attention from the side of
the legislators, among others in the form
Beata Kokeli
of a reprivatisation act, which would Head of Retail Agency
allow to regulate the property ownership
issue. This problem is particularly vivid and complicated
in Warsaw. Without any solutions at the central level, the
further development of Warsaw high streets will be unable
to reach the level and growth dynamics characteristic to
shopping streets in large Western cities.
In large cities, especially in Warsaw, 2014 was a year of
stable rents and constant high levels of tenants’ takeup for retail space. In smaller cities, a slight decrease
in rents and an increase in tenants’ expectations were
recorded. Together with the rising level of market
saturation with shopping centres, the Polish market is
starting to evolve and turns out to be mature enough
for new retail formats. The number of specialised
assets, e.g. those dedicated only to premium brands, is
going to increase, and so is the number of retail parks,
convenience centres or strip malls. According to our
research, 91% of retail chains are going to continue to
expand next year; one third of them is going to develop
the online sales segment. E-commerce is going to evolve
rapidly next year and its share in the total retail income
volume is likely to exceed 5%.

Branża

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
(ABSL) podsumowuje rok 2014
Intensywny rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce oraz wielki sukces jubileuszowej
Konferencji ABSL, czy intensyfikacja działań lokalnych Chapterów ABSL – tak w skrócie przedstawia się
mijający rok dla Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych.
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych to najważniejsza
w regionie CEE organizacja branżowa zrzeszająca inwestorów
z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Obecnie Członkami
ABSL jest już ponad 130 wiodących firm sektora oraz ponad 200
managerów wyższego szczebla z 15 polskich miast.
Sektor nadal rośnie

Według najnowszego raportu ABSL „Sektor nowoczesnych usług
biznesowych w Polsce 2014” w centrach usług z kapitałem zagranicznym pracuje już ponad 130 000 specjalistów. Pod koniec
2015 r. ta liczba ma wzrosnąć do 160 000 zatrudnionych. Tym
samym, sektor nowoczesnych usług dla biznesu dołącza do grona
branż, które zatrudniają najwięcej osób z wysokimi kwalifikacjami w Polsce. Większość z nich świadczy specjalistyczne usługi dla
znanych koncernów w Europie Zachodniej.

Największy strumień inwestycji przyjmuje 7 miast, czyli Kraków,
Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań i Łódź. Pamiętajmy jednak, że w porównaniu z innymi państwami środkowoeuropejskimi – Polska, jako jedyna oferuje aż 11 lokalizacji z liczbą mieszkańców przekraczającą 300 tys. i rozbudowanym zapleczem kadrowym
oraz biurowym. Dlatego w rywalizacji o inwestycje sektorowe
do gry powoli wchodzą inne ośrodki miejskie. W ostatnich 6-12
miesiącach większym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się też
nieco mniejsze miasta, m.in. Bydgoszcz, Radom, Lublin czy Szczecin.
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Duże zainteresowanie Polską potwierdzają rankingi. Według
tegorocznego raportu Gartnera (2014), Polska jest liderem dla
lokowania nowych centrów usług w rejonie Europy, Bliskiego
Wschodu i Afryki (EMEA).
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Konferencje ABSL
W dniach 22-23 maja 2014 r. w Poznaniu, na terenie Poznań
Congress Center, odbyła się V Konferencja ABSL, najważniejsze
wydarzenie sektora usług dla biznesu w regionie CEE. Wydarzenie przebiegło pod hasłem „Poland – Taking on the World”.
Konferencja zbiegła się z przełomowymi wydarzeniami – obchodami 25. rocznicy wyborów czerwcowych 1989 r. oraz 10.
rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Była to doskonała okazja do przyjrzenia się rozwojowi polskiej ekonomii
w ostatnich dekadach i jej niewykorzystanemu jeszcze
potencjałowi.

Gościem Specjalnym V Konferencji ABSL była Madeleine
Albright, była sekretarz stanu USA i jedna z najbardziej szanowanych osobistości międzynarodowej sceny politycznej.
23 maja, drugiego dnia konferencji, wygłosiła ona przemówienie, a także odpowiedziała na pytania publiczności w czasie
sesji Q&A. Madeleine Albright podkreśliła, że przemiany jakie
zaszły w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat mogą być wzorem dla
innych państw. Jako jeden z przejawów sukcesu Polski wymieniła spektakularny rozwój sektora usług dla biznesu.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 650 uczestników, w tym
przedstawiciele wiodących globalnych firm analitycznych,
Everest Group, The Hackett Group, Alsbridge oraz McKinsey
& Company.
Tegoroczna Konferencja ABSL “The powerhouse of Europe
– Poland as the undisputed leader in business services on the
Continent” odbędzie się w czerwcu.

Industry

Association of Business Service
Leaders (ABSL) summarizes 2014
Intense business service sector development in Poland, great success of the anniversary ABSL Conference as well as intensifying ABSL Local Chapters activities – ABSL
summarizes the passing year.
The Association of Business Service Leaders is the largest CEE
organization representing business service sector investors.
ABSL members are more than 130 leading sector companies
as well as over 200 C-level managers from 15 Polish cities.
The sector keeps growing

According to the latest ABSL research report “Business service
sector in Poland 2014” foreign-capital service centers operating
in Poland employ over 130,000 specialists. By the end of 2015
this number might grow up to 160,000. The business service
sector is among industries that employ the largest number
of highly-qualified specialists in Poland. Most of these
specialists provide services for blue chip organizations
operating in Western Europe.
The largest investment stream is directed at 7 cities: Krakow,
Warsaw, Wroclaw, Tri-City, Katowice, Poznań and Łódź.
It should be noted however that among all CEE countries,
Poland is the only one that offers 11 destinations with over
300,000 residents and a well-developed labor and office
market. That is why, also other cities are slowly joining the
competition for sector investment. In the last 6-12 months
also smaller cities, such as Bydgoszcz, Radom, Lublin and
Szczecin enjoyed an increased investors’ interest.

Huge interest in Poland is confirmed by international rankings.
According to the 2014 Gartner Report, Poland is the leading
destination for new service centers investment in the EMEA
region.

ABSL Conference

Więcej informacji
More information
www.absl.pl

On May 22nd-23rd, the 5th ABSL Conference was held at Poznań
Congress Center. It was the largest business service sector event
in the CEE region. Its main theme was “Poland – Taking on the
World”. 2014 ABSL Conference coincided with groundbreaking
events – the 25th anniversary of June 4th 1989, the first partlyfree elections in post-war Poland and 10th anniversary
of Poland’s EU accession. This was a perfect opportunity
to examine the development of the Polish economy over
the past decades and its still untapped potential.

Special Guest of the event was Madeleine Albright, former
US Secretary of State and one of the world’s most respected
political leaders. On May 23rd, Conference day two, she gave
a keynote address, followed by a Q&A session. Madeleine
Albright stressed, that the changes in Poland in the last
25 years might serve as an example for other countries.
She stated, that a spectacular development of the business
services sector was one of the manifestations of Poland’s
success.
The Conference attracted over 650 participants, including
representatives of leading global analytical companies:
Everest Group, The Hackett Group, Alsbridge and McKinsey &
Company.

The 2015 ABSL Conference “The powerhouse of Europe
– Poland as the undisputed leader in business services on the
Continent” will be held in June.
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Dojrzewanie Krakowa
Oś czasu – powstawanie centrów IT i Business Services, 1993-2014

Andrew Hallam,
Sekretarz Generalny
stowarzyszenia
ASPIRE
General Secretary

Nowa Oś czasu Krakowa, opracowana przez stowarzyszenie ASPIRE, obejmuje okres 21 lat od otwarcia w Krakowie pierwszego centrum outsourcingu
w 1993 roku, aż po dzień dzisiejszy. Pokazuje ona,
że ze 103 firm, które otworzyły centra, 51 zrobiło
to w ciągu ostatnich 5 lat. Z Osi czasu jasno wynika,
że tempo otwierania nowych centrów w Krakowie
jest coraz bardziej dynamiczne. Widać to jeszcze
wyraźniej na wykresie „Nowe firmy: trend 5-letni,
1995-2014”, pokazującym przyspieszenie tempa
otwierania nowych centrów w Krakowie w pięcioletnich okresach.

Można tu zauważyć, że w latach 2000-2004 liczba
nowych graczy potroiła się. Przez następne pięć
lat – czyli w okresie następującym bezpośrednio
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – ponownie pojawiło się prawie trzy razy więcej firm,
a w ciągu ostatnich pięciu lat liczba ta znowu wzrosła.

Patrząc na historię outsourcingu w Krakowie, można łatwo zauważyć oczywisty fakt, że marki przyciągają inne marki. Ponieważ rozwój miasta nabiera tempa, decyzja, by nie lokalizować swojej firmy
w Krakowie, wymaga odwagi, gdyż istnieje wiele
dowodów na to, że to, co firma może chcieć osiągnąć w swoim centrum, osiągnie w Krakowie.

38 000 osób pracuje w sektorze usług dla biznesu
i IT w Krakowie. Ta liczba ma wzrosnąć o 7000
osób w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Tak jak obecność firmy Motorola pomogła
wypromować Kraków wśród amerykańskich firm
z branży technologicznej, tak otwarcie centrów
IBM i Capgemini – globalnych marek outsourcingu usług dla biznesu, również podniosło prestiż
Krakowa, gdyż pracownicy działu sprzedaży obu
firm zaczęli promować miasto wśród potencjalnych klientów.
Oś czasu pokazuje spowolnienie w 2009 r. z powodu
globalnego kryzysu finansowego, w czasie którego wiele
firm wdrożyło globalne zamrożenie rekrutacji. Później
jednak nastąpiło niezwykłe
ożywienie, gdy firmy w reakcji na kryzys zaczęły szukać
efektywniejszych i skuteczniejszych sposobów realizacji usług.
Artykuł jest wyciągiem z artykułu
stowarzyszenia ASPIRE, „Coming of Age:
Kraków IT and business services
timeline, 1993-2014”.

ASPIRE, stowarzyszenie założone w 2009 roku, jest uznawane za kluczową oraganizację wspierającą
rozwój sektora IT i Business Services w Krakowie. Kraków jest obecnie najlepszą lokalizacją dla
outsourcingu globalnych usług biznesowych w Europie i 10. najlepszą lokalizacją na świecie,
zatrudniającą blisko 40 tys. osób. ASPIRE obecnie zrzesza ponad 130 firm członkowskich.
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How Kraków came of age
IT & Business Services Centres Timeline, 1993-2014
ASPIRE new Kraków Timeline graph plots the date that
centres set up in Kraków stretching back to 1993 when
the first outsourcing centre opened until today, 21 years
later. This shows that of 103 companies that have opened
centres, 51 have opened in the last 5 year period.
38,000 people work in the IT and business services
sector in Kraków with the number set to rise by 7,000
over the next 12 months.

From the Kraków Timeline, it is clear that there has been
a gathering momentum of new centres opening in Kraków.
This is more clearly seen in the New entrants graph below
which shows the acceleration in new centres opening in
Kraków grouped in 5 year periods.

Here it can be seen that between 2000 and 2004 the number
of new entrants tripled from the previous five years.
The next five years – taking in the years immediately
following Poland’s accession to the European Union
–brought again almost three times as many companies as
in the previous period and in the last five years the number
has gone up again.

Looking at Kraków’s outsourcing history what becomes
clear is that brands attract brands. As Kraków’s
momentum builds so it actually becomes a brave decision
not to locate in Kraków, given there is proof aplenty that
what a company may want to achieve in its centre can be
achieved in Kraków.

As the presence of Motorola helped put Kraków on the
map for US tech companies, so the set up of IBM and
Capgemini centres as global brands in outsourced
business services also raised Kraków’s profile with
the sales teams of both organisations promoting the
location to potential clients.
The Timeline shows a slowdown in 2009 following the
global financial crisis when many companies implemented
a global recruitment freeze, but, thereafter, a popping
of the cork from the bottle as companies have responded
to the crisis by seeking more efficient and effective ways
to organise delivery of services.

The article is as an extract from The ASPIRE White paper, „Coming of Age: Kraków IT
and business services timeline, 1993-2014”

Established
in
2009,
ASPIRE is acknowledged
as a key player in the
development of the IT
and Business Services
Sector in Kraków to its
current position as the
top ranked location for
global business services in
Europe and top 10 globally,
with almost 40,000 people
employed in the sector.
ASPIRE currently has over
130 member companies.
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99
Osobowości Outsourcingu
Outsourcing Personalities

W trzecim roku wydawniczym magazynu
Outsourcing&More zdecydowaliśmy się pokazać
osoby, dzięki którym outsourcing i nowoczesne
usługi dla biznesu są lepiej rozumiane przez świat
biznesu, nauki i mediów. Podjęliśmy działania
mające na celu zebranie nazwisk 99 osób, które
reprezentują kluczowe organizacje zajmujące
się outsourcingiem lub mają znaczący wpływ na
rozwój tej branży w Polsce. Wspólnie z redakcją
OutsourcingPortal zanalizowaliśmy cały rok 2014
pod kątem aktywności poszczególnych osób
i reprezentowanych przez nie przedsiębiorstw.
Analizowaliśmy
aktywność
w
mediach
ogólnodostępnych i branżowych, zbadaliśmy
zaangażowanie osób podczas konferencji i innych
wydarzeń branżowych, spotkań ze studentami
i reprezentację Polski na arenie międzynarodowej.
Efektem tych badań i analiz jest lista 99 osobowości,
którą przedstawiamy na kolejnych stronach.

In Outsourcing&More magazine’s third year in print
we decided to present the personalities which have
contributed to better knowledge and understanding
in the world of business, science and media
of outsourcing and modern services for business.
We undertook actions with the aim of compiling
a list of 99 names who represent key outsourcing
organisations or those with significant impact on
the development of this industry in Poland. Together
with the editorial team at OutsourcingPortal
we’ve analysed the entire 2014 in terms of activity
of particular individuals and the businesses they
represent. We analysed activity in general and
industry specific media, researched their involvement
during conferences and other industry events,
meetings with students and representing Poland
abroad. The outcome of this research and analysis
is a list of 99 personalities which we present on the
subsequent pages.

Sekcje, na które zdecydowaliśmy się podzielić
załączoną listę dotyczą przedstawicieli organizacji
publicznych i branżowych, firm doradczych i consultingowych, mediów i organizacji networkingowych, branży
nieruchomości, usług rekrutacyjnych oraz firm dostarczających usługi outsourcingowe.

The sections which we’ve decided upon pertain
to representatives of public and industry
organisations, consulting and advisory firms,
media and networking organisations, the
real estate industry, recruitment services and
outsourcing companies.

Załączona lista nie jest rankingiem, lecz prezentuje
sylwetki osób, które w roku 2014 wybitnie wpłynęły
na rozwój outsourcingu w Polsce. Lista została
podzielona na sekcje, dedykowane branży i instytucjom
jej bezpośredniego otoczenia, dzięki czemu w czytelny
sposób obrazuje wybitne osobowości o różnych
kompetencjach i w różny sposób zaangażowane
w rozwój outsourcingu, nearshoringu, offshoringu
i przedsiębiorczości w Polsce.
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This list is not a ranking, but rather presents the
people who in 2014 were key in the development
of outsourcing in Poland. The list is divided into
sections, dedicated to the industry and related
institutions, which facilitates a clear depiction
of the extraordinary personalities of different
skills and abilities and involved in the growth
of outsourcing, nearshoring, offshoring and
business in Poland.

99 Stars of Outsourcing

Każda sekcja poprzedzona została wstępem, a profile
osób zawierają krótki opis, zdjęcie i zajmowane
stanowisko. Profile wszystkich osób można znaleźć
także w zakładce Ludzie Outsourcingu na stronach
OutsourcingPortal.

Each section includes an introduction and
profiles of individuals contain a short description,
a photograph and job title. Profiles of the individuals
may also be found in the Ludzie Outsourcingu
tab on the OutsourcingPortal website.

Sektor Publiczny/ Public Sector

Iwona
Chojnowska-Haponik

Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych
w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Foreign Investment Department Director
at Invest in Poland Agency

Odpowiedzialna za marketing inwestycyjny, obsługę inwestorów zagranicznych ze szczególnym
uwzględnieniem doradztwa lokalizacyjnego oraz pomocy publicznej, wsparcie dla polskich inwestorów za
granicą oraz opiekę poinwestycyjną. Absolwentka Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim,
studiów podyplomowych w szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz francuskiej HEC, a także polskofrancuskiego programu studiów doktoranckich. Uczestnik wielu konferencji poświęconych tematyce sektora
usług nowoczesnych, występuje też w roli eksperta ds. inwestycji zagranicznych oraz pomocy publicznej.

Responsible for promoting Poland as an investment destination, servicing investors interested in starting their
businesses in Poland, (mostly business location advisory and state aid issues), supporting Polish entrepreneurs
abroad and rendering aftercare services. Graduated from the Roman Philology at the Warsaw University.
Attended postgraduate studies in the School of Business of the Technical University of Warsaw and French
HEC, as well as Polish-French PhD programme. Speaker at many conferences on the topic of Business Services
Sector, foreign direct investment and public aid.

Marcin Piątkowski

Dyrektor Invest in Pomerania, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Director at Invest in Pomerania, Pomerania Development Agency

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada ośmioletnie doświadczenie
w aktywnym pozyskiwaniu inwestycji i ich bezpośredniej obsłudze. Na co dzień zajmuje się doradztwem
inwestycyjnym. Dysponuje szeroką wiedzą na temat prowadzenia inwestycji w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem województwa pomorskiego. Zajmował się bezpośrednio lub nadzorował przygotowanie
wielu kompleksowych ofert inwestycyjnych, studiów lokalizacyjnych i studiów wykonalności. Współtwórca
inicjatywy Invest in Pomerania.
Graduate from the Economic Department of the University of Gdańsk. Expert in investment advisory with
over 8 years of experience in active attracting of foreign investments to the region of Pomerania. Directly
responsible for preparation of complex investment offers, location studies and feasibility studies, as well as
post-investment care provided to the investors. Co-author of the concept of Invest in Pomerania initiative.
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Marcin Przyłębski

Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Poznania
Head of Investor Relations Department, Poznan City Hall

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Studiował również na Freie Universität w Berlinie
i ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dla Biura Obsługi
Inwestorów pracuje od 2007 r., początkowo jako project manager, następnie jako Zastępca Dyrektora,
a od maja 2011 r. jako Dyrektor. Udało mu się przyciągnąć do Poznania liczne projekty BPO/SSC, jest
również odpowiedzialny za przedsięwzięcia dla sektora usług nowoczesnych takie jak Workgate czy
Tydzień BPO.

Graduated from A. Mickiewicz University in Poznan. Studied also at Freie Universität in Berlin and
completed postgraduate studies at the University of Economics in Poznan. He works for Investor Relations
Department since 2007, first as project manager then as Deputy Head, and since May 2011 as Head of the
Department. He succeeded to attract to Poznań various SSC/BPO projects and is also responsible for such
business services sector events as Workgate or BPO Week.

Dariusz Ostrowski

Prezes zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA.
President of Wroclaw Agglomeration Development Agency

Absolwent Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, ukończył studia podyplomowe z zakresu
zarządzania w jednostkach administracji publicznej, zarządzania jakością, zarządzania kadrami oraz
komunikacji społecznej w organizacji. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prezydenta Wrocławia.
Wprowadził system zintegrowanego zarządzania w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Od grudnia 2007 r.
jest prezesem zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA.
Civil Engineering Department Graduate at Wroclaw University of Technology, also completed post graduate
studies in public administration management, social communication in organization, team management
and quality management. Head of Mayor`s Department in the Municipality of Wroclaw. Responsible for
the implementation of the Integrated Management System in City of Wroclaw. Since December 2007
– President of Wroclaw Agglomeration Development Agency.

Marek Jan Kubik

p. o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urzędu Miasta Szczecin
Director of the Investor and Business Assistance Department in Szczecin
Municipal Government

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz the European University Viadrina Frankfurt
(Oder). Pełni obowiązki Dyrektora Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urzędu Miasta Szczecin od 2013 r. Ma
za sobą wiele lat pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji rządowej i samorządowej, posiada bogate
doświadczenie biznesowe zdobyte w trakcie pracy w prywatnych przedsiębiorstwach w Polsce i Niemczech.
Inicjator wielu przedsięwzięć związanych z branżą usług nowoczesnych w Szczecinie. Jest autorem strategii
poszukiwania inwestorów dla Miasta Szczecin. Jako dyrektor wydziału stworzył markę Invest in Szczecin.
A graduate of the Adam Mickiewicz University in Poznań and the European University Viadrina Frankfurt (Oder).
Acting Director of the Investor and Business Assistance Department in Szczecin Municipal Government since 2013.
He has many years of professional experience in local and state government administration. He has extensive business
experience gained while working in private companies in Poland and Germany. He is an initiator of many projects
related to the modern services industry in Szczecin and an author of investors search strategy for the City of Szczecin.
As the director of the department he has created a brand Invest in Szczecin.
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Edyta Wiwatowska

Prezes Zarządu, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
CEO, Bydgoszcz Regional Development Agency Ltd.

Edyta Wiwatowska od grudnia 2007 r. pełniła funkcję Koordynatora Zespołu Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości
w strukturach Urzędu Miasta Bydgoszczy. W tej roli była odpowiedzialna za szeroko rozumianą promocję
gospodarczą Miasta. W ramach prowadzonych projektów koordynowała prace związane z utworzeniem
w Bydgoszczy podstrefy PSSE oraz z sukcesem prowadziła negocjacje z krajowymi i międzynarodowymi
podmiotami, prowadzące do realizacji inwestycji sektora BPO na terenie Bydgoszczy. Od listopada 2013 r. pełni
rolę Prezesa Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.
Since December 2007, Edyta Wiwatowska was a Coordinator of the Office of Investors Service and Enterprise in the
City of Bydgoszcz and was responsible for the economic promotion of the City. As part of the realized projects, she
coordinated the work related to the creation of the PSSE special economic subzone. Furthermore, she successfully
conducted negotiations with local and international corporations which led to the realization of investments in
the BPO sector in the City of Bydgoszcz. She has been holding the position of the CEO of the Bydgoszcz Regional
Development Agency since November 2013.

Marcin Włodarczyk

Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Łodzi
Director of Investor Service Bureau, City of Lodz

Marcin Włodarczyk odpowiada za pozyskiwanie i obsługę inwestorów do Łodzi od 1.09.2013 r. W latach 20002013 pracował w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., od lipca 2006 r. jako dyrektor Departamentu
Obsługi Inwestorów i prokurent – odpowiadał m.in. za udzielanie zezwoleń, rozszerzenia Strefy i nieruchomości
spółki. W ramach obsługi inwestorów w UMŁ i ŁSSE Marcin Włodarczyk koordynował ok. 100 projektów
inwestycyjnych. Obsługiwał m.in. Infosys, Fujitsu Services, BSS, Ericpol, AMG.Net., UPS, BSH, McCormick i inne.
Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale
Zarządzania UŁ, Instytutu Europejskiego UŁ oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Marcin Wlodarczyk is responsible for attracting and servicing inward investors to the City of Lodz since September 1st,
2013. In years 2000-2013 he worked at Lodz Special Economic Zone as director of the Investors Service and a proxy.
He was responsible i.a. for issuing permits for activity, enlargements of the Zone and real estate. In his career Marcin
coordinated c.a. 100 investment projects in Lodz and the region. He served i.a. Infosys, Fujitsu Services, BSS, Ericpol,
AMG.Net. A licensed real estate agent. He graduated from the Faculty of Law at Warsaw University, the Faculty of
Management at the University of Lodz and the European Institute of University of Lodz.

Dr Mariusz Sagan

Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin,
pełnomocnik Prezydenta ds. specjalnej strefy ekonomicznej
Head of Strategy and Investor Services Department at the Municipality
of Lublin and plenipotentiary of the Mayor of Lublin for the special economic zone

Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast. Autor i współautor ponad 70 publikacji
z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast, biznesu międzynarodowego oraz zarządzania
przedsiębiorstwem. Członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na
amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.
Lecturer at the Warsaw School of Economics, expert and practitioner in enterprise development and strategic
management, including city strategies. Author and co-author of more than 70 publications in regional development
and city development, international business and enterprise management. Member of Global Advisory Board
in Center for Leadership and Management at the Rutgers University, USA.
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Rafał Grzeszczyk

Kierownik Biura, Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Obsługi Inwestora
Head of Department, Radom City Hall, Investor Assistance Office

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej – specjalność ubezpieczenia oraz Menedżerskich Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od maja 2002 r. pracownik
Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Radomiu odpowiedzialny za koordynację projektów
współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej oraz obsługę inwestorów. Od lipca 2011r. kierownik Biura Obsługi Inwestora. Specjalista w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego oraz pomocy
publicznej. Od kilku lat zaangażowany w rozwój branży BPO/SSC w Radomiu.
A graduate of the Faculty of Economics Technical University of Radom – specialty insurance and the
Management Postgraduate School of Economics in Warsaw. Since May 2002 employee of the Department
of Development and Promotion of the City Hall of Radom responsible for coordinating projects cofinanced by the European Union and support for investors. Since July 2011 Head of Investor Assistance
Office. Specialist in the process of investment and public aid. For several years engaged in the development
of BPO/SSC sector in Radom.

Paweł Iżyński

Kierownik Centrum Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Częstochowa
Manager of Investor Assistance Centre, City Hall Czestochowa

Po kilkunastu latach pracy menadżera w europejskich i rosyjskich koncernach prowadzi Centrum
Obsługi Inwestora w częstochowskim Urzędzie Miasta. Częstochowa, co jest ewenementem,
posiada dwie strefy ekonomiczne. Aktualne zadania Pawła Iżyńskiego to sprowadzanie inwestorów,
obsługa przedsiębiorców, kojarzenie środowiska biznesowego oraz przygotowywanie podwalin do
funkcjonowania branży BPO w Częstochowie.
After several years of work as a manager in European and Russian corporations at present leads Investor Service
Centre in Czestochowa City Hall. Czestochowa, which is unique, has two economic zones. Currently Paweł Iżyński is
responsible for such things as: bringing new investors, connecting the business community, entrepreneurs service and
preparing the foundations for BPO line in Czestochowa.

Beata Dudzińska

Zastępca Prezydenta Miasta Piła
Deputy Mayor of Piła

PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. – 13 letnie doświadczenie w zakresie procesów zakupowych na poziomie
globalnym korporacji: opracowanie i wdrażanie strategii, usprawnianie procesów, koordynowanie prac
w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Urząd Miasta – 4-letnie doświadczenie w samorządzie i właśnie
rozpoczęta kolejna kadencja na lata 2014-2018. Stanowisko – zastępca Prezydenta Miasta. Obszary
odpowiedzialności skupione wokół wzrostu gospodarczego miasta: oferta inwestycyjna, promocja gospodarcza
miasta, budowanie relacji biznes – samorząd, aktywizacja lokalnego rynku pracy oraz obszar związany
z nadzorem nad planowaniem przestrzennym, funduszami unijnymi, inwestycjami miejskimi. Lider zespołu
powołanego w celu budowania i wdrażania idei SMART CITY na poziomie miasta i subregionu.

PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. – 13 years of experience , in puchasing process at the global corporate level : strategy
development, process improvement, managing interdisciplinary teams. City Hall of Piła – 4 years experience in local
government which will be continued while 2014-2018. Position: Deputy Mayor of Piła. Scope of of responsibilityfocus on the city’s economic development: investment offer, economic promotion, creating link relations between
business and local government, activization of a local labour market and areas related to the supervision of city
spatial planning, the EU funds, municipal investments. The leader of a team settled to develop and introduce Smart
City system idea on both: municipal and subregional level.
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Outsourcing i nowoczesne usługi dla biznesu są na
świecie reprezentowane przez wiele organizacji.
Do największych z nich należą International Association
of Outsourcing Professionals, European Outsourcing
Association, Outsourcing Institute, Sourcing Interests
Group, Deutscher Outsourcing Verband, Central and
Eastern Europe Outsourcing Association i inne.

Outsourcing and modern services for business are
represented by a multitude of organisations across
the world. The largest include International Association
of Outsourcing Professionals, European Outsourcing
Association, Outsourcing Institute, Sourcing Interests
Group, Deutscher Outsourcing Verband, Central and
Eastern Europe Outsourcing Association and others.

Działalność organizacji branżowych w Polsce ma swoje
początki około 10 lat temu. Ich rozwój, obszar działania
oraz projekty, którymi się zajmują cały czas się
modyfikuje i zmienia, a także dostosowuje do bieżącej
sytuacji na rynku.

The activities of industry associations in Poland has
started over 10 years ago. Their development, scope
of responsibilities and projects which they undertake
is changed and adjusted to the current market and
economy situation.

W Polsce branża jest także reprezentowana przez
kilkanaście organizacji, wśród których do najważniejszych
należą między innymi ABSL, ASPIRE, Pro Progressio,
Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, RICS,
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

In Poland the Industry is also represented by a dozen
or so organisations, the ranks of which include ABSL,
ASPIRE, Pro Progressio, Polski Związek Wynajmu
i Leasingu Pojazdów, RICS and Polskie Stowarzyszenie
Zarządzania Kadrami.

Outsourcing jest bardzo szerokim zjawiskiem, stąd
wiele różnych organizacji zajmuje się tematyką
z nim związaną. W Polsce funkcjonują organizacje,
które można przydzielić do reprezentacji szerokopojętych nowoczesnych usług dla biznesu, usług
typu Call Contact Center, HR, Zarządzania Flotami
Samochodowymi i innych.

Presence of outsourcing is very wide and many types
of organizations are representing companies from this
industry. In Poland there are operating organizations
which we can divide on representation of modern
business, call contact center, HR, car fleet management
services and others.
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Polskie organizacje branżowe swoją działalnością
niejednokrotnie mają znacznie szersze pole działania
niż ich odpowiedniki z Europy Zachodniej czy
innych części świata. Innowacyjność, edukacja,
dbałość o regulacje prawne, badania i analizy rynku
przeprowadzane przez organizacje branżowe wpływają
na dynamiczny rozwój outsourcingu w Polsce.
Poniżej zamieszczamy
branżowych.

listę

liderów

organizacji

Wiktor Doktór

Scope of work and experience of Polish industry
organizations on many fields have much larger range
of activities than similar type of organizations from
other countries. Innovation, education, legal regulations,
research and development programs run by industry
organizations have significant impact on outsourcing
industry growth in Poland.
Below we are presenting the list of leaders of industry
organizations.

Prezes Fundacji Pro Progressio
CEO of Pro Progressio Foundation

Z outsourcingiem, call center oraz tematyką CRM jest związany od roku 1998. Budował pierwsze w Polsce
zespoły Call Centre oraz firmy BPO. Jako Prezes Fundacji Pro Progressio, jest konsultantem, doradcą
i networkerem w branży outsourcingowej. Nagradzany przez instytucje publiczne i prywatne. W Polsce jest
przedstawicielem Niemieckiego Stowarzyszenia Outsourcingu oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia
Profesjonalistów Outsourcingu – IAOP.
In outsourcing, call centre and CRM Wiktor has experience since 1998. He built first call centre teams as well
as one of the first BPO centres in Poland. As the Pro Progressio CEO Wiktor is professional and appreciated
consultant, advisor and industry networker. He is widely recognized authority, awarded by public and private
institutions. In Poland Wiktor is also the General Head of German Outsourcing Association and represents IAOP
– International Association of Outsourcing Professionals.

Andrew Hallam

Sekretarz Generalny i członek założyciel ASPIRE
General Secretary and a founding member of ASPIRE

Założyciel organizacji reprezentującej firmy z sektora usług wspólnych, outsourcingu procesów biznesowych i IT
w Krakowie. ASPIRE powstało w 2009 r. i miało kluczowy wpływ na rozwój tego sektora w mieście. W efekcie
dzisiaj Kraków jest na pierwszym miejscu w Europie i w pierwszej dziesiątce na świecie pod kątem lokacji centrów
usług biznesowych. Pracuje w nich już prawie 40 000 osób. W ASPIRE zrzeszonych jest ponad 130 podmiotów.

Founding the representative body of the shared services, outsourcing and technology sector in Kraków. Established
in 2009, ASPIRE is acknowledged as a key player in the development of the sector in the city to its current
position as the top ranked location for global business services in Europe and top 10 globally, with almost 40,000
people employed in the sector. ASPIRE currently has over 130 member companies.
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Paweł Panczyj

Dyrektor Zarządzający ABSL
ABSL Managing Director

Ekspert w zakresie wyboru lokalizacji dla projektów inwestycyjnych. Reprezentował zarówno sektor publiczny
(Miasto Wrocław), jak również inwestorów biznesowych w procesie negocjacji dotyczących wyboru lokalizacji
projektów. Pełnił funkcję Eksperta Ernst & Young. Przez wiele lat był odpowiedzialny za wsparcie inwestorów
w realizacji projektów inwestycyjnych po podjęciu decyzji lokalizacyjnej, nadzór nad procesem legislacyjnym
w zakresie rejestracji firm i udzielania wsparcia na poziomie krajowym i lokalnym, doradztwo w procesie
inwestycyjnym w zakresie udzielania lokalnych pozwoleń związanych z inwestycją, wsparcie w procesie
ubiegania się o przywileje specjalnej strefy ekonomicznej.

He is an expert in the field of location selection process. He has represented both public sector (City of Wroclaw)
and many business investors in negotiations leading to choosing the right location. Previously he held the position of
Business Advisory Manager at Ernst & Young. For many years responsible for investor’s support in early stages of the
projects, supervised legislative procedures providing local/central support, special economic zone benefits and post
investment support.

Jakub Bejnarowicz

Country Manager CIMA w Polsce
Country Manager CIMA in Poland

Od początku kariery zawodowej zaangażowany w proces umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce.
Zajmował się tworzeniem i wdrażaniem pierwszych anglojęzycznych programów studiów na polskich uczelniach
oraz promocją polskiego szkolnictwa wyższego za granicą. Jakub posiada szerokie doświadczenie w branży
edukacyjnej. Na co dzień tworzy i realizuje strategie biznesowe oraz koordynuje międzynarodowe projekty.
W 2011 r. otworzył oddział Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce. Wdrożył strategię rozwoju
i doprowadził do dynamicznego wzrostu CIMA w Polsce. Misją Jakuba jest wspieranie pracodawców w pozyskiwaniu,
rozwijaniu i utrzymaniu talentów.
Jakub has for many years been involved in the process of internationalisation of HEIs in Poland, ranging from
development and implementation of first study programs in English to promotion of Poland abroad, including
representing consortium of Polish HEIs on international arena. Jakub has wide experience in formulating and
implementing business strategies and coordinating international projects across range of industry sectors.
He established branch office of Chartered Institute of Management Accountants in Warsaw, implemented
a development strategy and led to dynamic growth of CIMA Institute in Poland. Jakub’s mission is to support
employers in acquiring, developing and retaining talents.

Piotr Palikowski

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami
President of PSZK (Polish HR Association)

Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Współautor i Przewodniczący Komitetu Sterującego
jednego z pierwszych w Polsce projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Członek Rady Zatrudnienia m. st. Warszawy, członek Podkomitetu Monitorującego PO KL w województwie
Mazowieckim oraz Przewodniczący Krajowej Sieci Tematycznej ds. Adaptacyjności w PO KL. Autor wielu
publikacji z obszaru HR, ekspert z zakresu współpracy środowisk biznesu i edukacji oraz niedopasowania
kompetencyjnego na polskim rynku pracy.

He graduated from philosophy at Uniwersytet Śląski in Katowice. He was a co-author and CEO of one
of the first Polish projects financed from European Social Fund – IW Equal. Member of Employment
Council in Warsaw, member of monitoring committee of PO KL in Mazovia region, President of National
Thematic Network for Adaptability in PO KL. Author of many publications concerning HR and labour
market expert interested in bringing closer education to labour market’s needs.
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Jarosław Adamkiewicz

Prezes Zarządu SAZ, Prezes Zarządu Wadwicz sp.z o.o.
Wiceprzewodniczący Rady Rynku Pracy
CEO SAZ, CEO Wadwicz sp.z o.o.

Współtwórca, założyciel i od samego początku istnienia Prezes Zarządu pierwszej agencji pracy tymczasowej
w Polsce Wadwicz sp. z o.o. Jako jedyna z pięciu firm w Polsce uzyskała na lata 2009-2011 certyfikat ICS nadany
przez Fraunhofer Academy. Współzałożyciel, Członek Zarządu, a od 2010 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Agencji Zatrudnienia. Ekspert rynku pracy zapraszany przez media oraz przez organizatorów różnych kongresów,
konferencji i sympozjów dotyczących tej tematyki. Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz Naczelnej Rady
Zatrudnienia z ramienia BCC. Ekspert w zespole przygotowującym zmiany ustawy o pracownikach tymczasowych
przy MPIPS.
Co-founder and from the very beginning President of the Board of the first temporary work agency in Poland
Wadwicz Sp. z o.o. – one of only five companies in Poland that received ICS certificate for 2009-2011, issued by the
Fraunhofer Academy. Co-Founder, Board Member, and since 2010 the President of the Association of Employment
Agencies. Labor market expert invited by the media and speaker of prestigious congresses, conferences and
symposiums. Member of the Provincial Council for Employment and the Supreme Council on behalf of the BCC.
The expert in the working group preparing amendments to the law on temporary workers at MPIPS.

Joanna Sójka

Country Manager RICS
Country Manager RICS

Joanna jest prawnikiem oraz pośrednikiem z międzynarodowym doświadczeniem w organizacjach związanych
z rynkiem nieruchomości oraz firmach franczyzowych. Karierę rozpoczęła w Grecji, pracując dla firmy
zajmującej się eksportem towarów greckich do krajów europejskich. Po powrocie do Polski dołączyła do
zespołu międzynarodowej firmy z branży nieruchomości, w której objęła stanowisko Dyrektora Regionalnego.
Od 1,5 roku pracuje jako Country Manager dla RICS w Polsce, koncentrując swoje działania na rozwijaniu
organizacji, pozyskiwaniu nowych członków, współpracy z lokalnymi instytucjami i promowaniu standardów
zawodowych i etycznych RICS na polskim rynku. jka, Country Manager RICS
Joanna is a lawyer and licensed real estate agent with an international experience in real estate organizations and
franchise companies. She started her career working abroad for a Greek company taking care of export toward
several European countries. Back to Poland, she joined an international real estate company where in a short
time she became a Regional Director. She has been working for 1.5 year as Country Manager for the Polish branch
of RICS, focusing on membership development, institutional relations, standards recognition and membership
services to further develop the Polish market.

Jacek Barankiewicz

Wiceprezes SMB, Prezes Zarządu DataContact
Vice President SMB, Chairman of the Board DataContact

Od 25 lat związany z marketingiem bezpośrednim. Założyciel i od 1995 do 2012r. Prezes Zarządu
DataContact. Realizował projekty z zakresu telesprzedaży, marketingu mobilnego, procesów typu
back office. Działa jako konsultant (SBC) w Polsce i za granicą. Od 2002 r. w Zarządzie Stowarzyszenia
Marketingu Bezpośredniego, odpowiada za strategię rozwoju i kontakty w Europejskiej Federacji
Marketingu Bezpośredniego FEDMA, Konfederacji LEWIATAN oraz Europejskiej Konfederacji Contact
Center ECCCO.
Associated for 25 years with direct marketing. Founder and since 1995 to 2012 Chairman of the Board
DataContact – the first outsourcing Contact Center in Poland.– the first outsourcing Contact Center in Poland.
Managed projects of telesales, mobile marketing, back office processes. Nowadays he acts as a consultant (SBC)
in Poland and abroad. Since 2002, on the Board of the Direct Marketing Association, responsible for strategy
development and contacts in the Federation of European Direct Marketing FEDMA, LEWIATAN Confederation
and the European Confederation of Contact Center ECCCO.
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Marek Małachowski

Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska.
PZWLP President of the Management Board,
Managing Director of ALD Automotive Poland

Marek Małachowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów od
24 czerwca 2014 r. Pracę we władzach organizacji rozpoczął w maju 2013 jako Członek Zarządu. Na co dzień
zajmuje stanowisko dyrektora zarządzającego ALD Automotive Polska. Posiada bardzo bogate doświadczenie
w branży motoryzacyjnej, m.in. w latach 1991-2008 obejmował kierownicze stanowiska w koncernie Renault
w obszarach marketingu, sprzedaży oraz współpracy z dealerami marki, w latach 2008-2009 pełnił funkcję
dyrektora ds. rozwoju biznesu w firmie Scuderia Praha, oficjalnego importera marek Ferrari i Maserati, a od lipca
2009 r. prowadził własną firmę MM Consulting.
Marek Małachowski has been PVRLA (Polish Vehicle Rental and Leasing Association) since 24 June 2014. He has
joined the Management Board of PVRLA in May 2013 as a Member of the PVRLA Management Board. Daily Marek
Małachowski is the Managing Director ALD Automotive Polska. He has a wealth of experience in the motor industry e.g.
in 1991 to 2008 at the Renault group held management posts in the areas of marketing, sales, and cooperation with
brand dealers, in 2008 – 2009 he held the post of business development director with Scuderia Praha, official importer
of the Ferrari and Maserati brands in Poland and since July 2009 he has led his own consulting firm, MM Consulting.

Henryk Dąbrowski

Dyrektor, pełnomocnik Zarządu Polskiej Izby Systemów Alarmowych (PISA)
Director at Polish Chamber of Alarm Systems (PISA)

Od 1996 roku jest odpowiedzialny za operatywne zarządzanie pozarządową organizacją samorządu
gospodarczego firm branży zabezpieczeń technicznych. Wspiera aktywność ekspercką w kształtowaniu
regulacji prawnych i normatywnych w obszarach specjalizacji PISA oraz w określaniu standardów
usług zabezpieczenia technicznego. Promuje organizacyjne instrumenty wspierania rynku inwestorów
i administratorów systemów zabezpieczeń, jakimi są usługi PISA w zakresie kształcenia specjalistycznego
oraz doradztwa w procesach inwestycyjnych.
Since 1996 is responsible for the operations managements of the companies from technical security industry.
Supports expert activities in the area of legal regulations on the field where PISA is present as well as creates
standards for technical security services. Henryk promotes organizational market support instruments for
investors and security system administrators, which are PISA services in the field of specialist training and
consultancy in investment processes..

Maciej Buś

Fundacja Forum Call Center, Prezes Fundacji
CEO at Forum Call Center Foundation

Manager, mentor, trener, ekspert branży customer contact center – od 19 lat skoncentrowany na rozwoju
efektywności sprzedaży i obsługi klienta w sektorze usług. Propagator standardów oraz dobrych praktyk Customer
Contact Center. Inicjator i główny organizator wielu ważnych projektów branżowych. Prezes Fundacji Forum Call
Center – niezależnej organizacji działającej na rzecz rozwoju rynku call/contact center i profesjonalnej obsługi
klienta. Wspiera zarządy i zespoły projektowe w zakresie wdrażania i zarządzania strukturami contact center.
Manager, mentor, trainer, customer contact center expert – since 19 years focused on the development of effective
sales and customer care in services industry. Standards and Customer Contact Center best practises booster. Initiatior
and leading organizer of various industry projects. The CEO of Forum Call Center Foundation – independent
organization focused on the development of the call contact center industry and professional customer care. Maciej
supports the management teams and projest teams in the area of implementation and management of contact
centre structures.
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Organizacje consultingowe/ Consulting organisations

Branża outsourcingu w Polsce rozwija się dzięki wsparciu
i pomocy wielu organizacji. Do kluczowych z nich należą
firmy świadczące usługi doradcze, consultingowe oraz
zarządzające projektami. Gdyby nie takie firmy jak np.
PwC, napływ zagranicznych inwestycji z branży BSS
byłby znacznie wolniejszy. Wsparcie, jakie zagraniczni
inwestorzy otrzymują od firm consultingowych, dokładnie
znających realia polskiego rynku, ma niejednokrotnie
kluczowe znaczenie w momencie podejmowania decyzji
o lokowaniu biznesu nad Wisłą.

Firmy consultingowe pomagają także w rozwoju
działalności firmom, które są już obecne na polskim rynku.
Tu doskonałym przykładem może być wsparcie przy
definiowaniu potrzeb i przeprowadzaniu przetargów.
Firmy takie jak SourceOne Advisory, czy Art PM są
doskonałym przykładem przedsiębiorstw zajmujących
się optymalizacją procesów i tak zwanym dostrajaniem
organizacji. To dzięki takim organizacjom i menedżerom
je reprezentującym, realizowane są w Polsce projekty
o wartości wielu miliardów złotych. Konsulting,
doradztwo, audyt, to funkcje które z roku na rok coraz
silniej się rozwijają i zyskują na wartości. Usługi z tego
zakresu przechodzą coraz częściej z pojedynczych zleceń
w stałą współpracę i tym samym wkraczają dynamicznym
krokiem na szerokie pole outsourcingu.
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In Poland the outsourcing industry is growing due
to the support and aid of many organisations. Here,
consultancy and project management firms are key.
If it wasn’t for companies such as PwC for example, the
influx of foreign investment within the scope of BSS
would be much slower. Support, which foreign investors
receive from consulting firms, well versed in the daily
grind of the Polish market, is often of key importance
when decisions are made on whether or not the banks
of the Vistula are right for an investment.
Consulting firms also help companies already on
the market in their development. Here, support
with defining and holding tenders, is an excellent
example. Companies such as SourceOne Advisory
or Art PM are first class examples of businesses
engaged in process optimisation and fine tuning
organisations. It is thanks to organisations such
as these and the managers who represent them that
Poland saw the execution projects worth billions
of PLN. Consulting, advice and audits are functions
which, from year to year are gaining in prominence
and value. Services within this scope are shifting away
from single jobs to on-going cooperation and as such
are dynamically opening the door to the broad scope
of outsourcing.
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Romek Lubaczewski

Partner w PwC Advisory Division
Partner in PwC's Advisory Division

Romek Lubaczewski jest partnerem w dziale usług doradczych i liderem praktyki konsultingowej. W PwC pracuje od
ponad 17 lat. Obecnie kieruje praktyką konsultingową PwC w Polsce. Jest również Partnerem Prowadzącym Zespół
SSC & Outsourcing w regionie Europy Wschodniej i Centralnej. W latach 1999-2004 był odpowiedzialny za wdrożenie
i zarządzanie centrum usług PwC w Krakowie jako Dyrektor Zarządzający. Pełnił kluczowe funkcje menedżerskie
(CEO, CFO) w obszarze finansów i księgowości z zasięgiem europejskim. Romek jest członkiem globalnego zespołu
PwC BPO i SSC Global Experts Group. Posiada brytyjskie uprawnienia biegłego rewidenta (ACCA).
Romek Lubaczewski is a partner in PwC's Advisory Division and is the Consulting Leader for Poland. Romek has
worked with PwC for over 17 years. Currently he leads PwC's consulting business in Poland. Romek is also the CEE
Leader of the Shared Services Centre (SSC) and Outsourcing (BPO) Advisory Group. In 1999-2004 he was responsible
for operational set up and leading PwC’s Shared Services Centre in Kraków. Romek held key managerial positions
(CFO, COO and CEO) in Europe. Romek is a member of PwC's SSC and BPO Global Experts Group. He is a chartered
certified accountant (ACCA).

Paul Jasniach

Dyrektor ds. Outsourcingu i SSC, EY
Outsourcing and SSC Director, EY

Na początku swojej kariery zanim dołączył do PwC, gdzie zajmował się wsparciem centrów usług wspólnych i outsourcingiem, Paul pracował dla IBM w zespole BPO. Paul współpracował z międzynarodowymi organizacjami pomagając im
w zaprojektowaniu i wdrożeniu centrów usług wspólnych w Polsce, Azji i Stanach Zjednoczonych. Pomagał także polskim
miastom w przyciąganiu inwestycji typu SSC. W roku 2014 Paul dołączył do EY i objął stanowisko Dyrektora w zespole
usług wspólnych i outsourcingu. Paul jest uważany za jednego ze światowych ekspertów EY w dziedzinie outsourcingu i
centrów usług wspólnych. W chwili obecnej Paul pomaga międzynarodowym korporacjom w budowie strategii związanej
z SSC.

Paul worked first with IBM in their BPO business before joining PwC where he led the shared services and outsourcing
practice. Paul worked with global companies to help them design and set up shared services in Poland and other
parts of the world including Asia and the US. Paul also worked with a number of cities in Poland to help them attract
shared services. In 2014 Paul joined EYs consulting practice as a Director in the shared services and outsourcing
practice. Paul is considered one of EYs global expert in Shared Services and outsourcing having designed and built
centres in Europe, Asia, Australia and the US. Paul is currently working with global companies in regards to their
global shared service strategy.

Mateusz Chudzik

Radca prawny i partner w Kancelarii „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” sp.p.
Legal counsel and partner in the „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni”
sp.p. Law Firm

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny wpisany na listę radców
prawnych OIRP w Łodzi; partner w Kancelarii „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” sp.p. Jest również
członkiem Rady Programowej Fundacji Pro Progressio, działającej na rzecz rozwoju branży outsourcingowej w
Polsce. Specjalizuje się w prawie spółek. Kieruje w Kancelarii zespołem zajmującym się kompleksową obsługą
prawną przekształceń, fuzji oraz restrukturyzacji. Jest pełnomocnikiem zagranicznych spółek posiadających
podmioty zależne w Polsce. Doradza również klientom działającym w sektorze nieruchomości oraz branży BPO.
Alumnus of the University of Łódź Law and Administration Department, a legal counsel listed in the registry of legal
counsels kept by the District Chamber of Legal Advisors in Łódź; a partner in the C
̎ hudzik i Wspólnicy Radcowie
Prawni” sp.p. Law Firm. He is also a member of the Pro Progressio Foundation’s Program Board, acting with a view
to developing the outsourcing industry in Poland. He specialises in company law. In the Law Firm, he is the head
of a team dealing with the complex legal service of companies in terms of transformations, mergers and re-structuring.
He acts as representative for many foreign-based companies having related entities in Poland. He also advises clients
operating in the real-estate sector as well as the BPO industry.
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Mariusz Wiśniewski

Zastępca Dyrektora, Dział Powierzchni Biurowych, Reprezentacja
Najemcy, CBRE, Ekspert Pro Progressio
Associate Director, Tenant Representation, Head of Tricity Office,
CBRE, Pro Progressio Expert

Mariusz ma ponad 8 letnie doświadczenie w branży reprezentując najemców podczas transakcji w całej północnej
Polsce. Ma na swoim koncie blisko 100 transakcji, których wartość przekracza 200 mln USD. Od 2011 roku
obsługuje co drugą transakcję na rynku biurowych w Trójmieście. Uczestniczył w najtrudniejszych negocjacjach
na trójmiejskim rynku nieruchomości ostatnich lat (m.in. Arla Foods, Epam, Sii, Allianz, Weyerhaeuser, Goodman
oraz Bank BPH). Od 2013 roku rozpoczął również bliską współpracę z Fundacją Pro Progressio jako jej ambasador
odpowiedzialny za współpracę z branżą BPO.
He has 8 years’ experience of working with corporate office occupiers in northern Poland. During this time he has
personally closed or overseen over 100 office deals representing a transaction volume approaching over $200
million dollars. Since 2011 he handles every second transaction on the Tricity office market. He participated in the
toughest negotiations on the Tricity property market in recent years (Arla Foods, Epam, SII, Allianz, Weyerhaeuser,
Goodman and Bank BPH). Since 2013, He has been working closely with Pro Progressio foundation as its ambassador
responsible for cooperation with the BPO industry in Poland.

Piotr Rutkowski

Partner Zarządzający, SourceOne Advisory
Managing Partner at SourceOne Advisory

Od ponad 19 lat związany z sektorem IT. Zarządza stworzoną w 2006 r. niezależną firmą doradczą SourceOne
Advisory (sourceone.pl), specjalizującą się w doradztwie w zakresie outsourcingu oraz wsparcia procesów
zakupowych w IT. W swej karierze doradzał m.in. dla T-Mobile, PZU, TVP, Polkomtel, PKN Orlen, Energa, Raben,
DHL, Suus Logistics, PKP PLK, HDI, ING Bank, Meritum Bank, Kredyt Bank, Budimex, Pinebridge, AmRest,
KOPEX. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny outsourcingu. Stały współpracownik Outsourcing & More
oraz Outsourcing Portal. Prowadzi wykłady z dziedziny strategii sourcingowych i renegocjacji kontraktów
w SGH w Warszawie.

In IT business for over 19 years. In 2006 created and has since managed his own independent consulting company
SourceOne Advisory (www.sourceone.pl), specializing in outsourcing consultancy and supporting IT procurement
processes. In his career, he advised, among others for T-Mobile, PZU, TVP, Polkomtel, PKN Orlen, Energa, Raben, DHL,
PKP PLK, HDI, ING Bank, Meritum Bank, Kredyt Bank, Budimex, Pinebridge, AmRest, KOPEX. Author of numerous
publications in the field of sourcing. Lecturer on sourcing strategies and procurement at Warsaw School of Economics.

Marcin Rudziakowicz

Prezes ART PM
President of Art PM

Od 2004 r. związany z rynkiem outsourcingu w Polsce. Jako menedżer, doradca, konsultant i coach
posiada ponad15-letnie doświadczenie zawodowe w obszarach zarządzania organizacją, sprzedażą
i projektami. Specjalistaw zakresie budowania i wdrażania systemów usprawniania organizacji.
Wykładowca na studiach MBA. Wizjoner i optymista. Inspirator do zmian ukierunkowanych na rozwój,
innowacje oraz proaktywność.
Since 2004 he has been associated with the outsourcing market in Poland. He is a manager, advisor,
consultant and coach with over 15 years of professional experience in the areas of company, sales and
project management. He is a specialist in the development and implementation of systems to improve
organizations. MBA lecturer. Visionary and optimist, being inspired to changes aimed at development,
innovation and proactivity.
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Ostatnie siedem lat to znaczący wzrost publikacji
o tematyce outsourcingu w polskich mediach. Nie byłoby
to możliwe, gdyby nie wybitni dziennikarze, eksperci
od komunikacji, agencje PR oraz media branżowe. O ile
jeszcze kilkanaście lat temu outsourcing był kojarzony
głównie z usługami call center, to ostatni rok niewątpliwie
należy do komunikacji BPO – Outsourcingu Procesów
Biznesowych.

Media są także stale obecne na ponad stu wydarzeniach outsourcingowych, jakie są co roku organizowane
w Polce. Załączona lista zawiera nazwiska tych osób,
które najaktywniej w roku 2014 dbały o rozwój wiedzy
i promocję outsourcingu w Polsce. Dzięki mediom wiedza
o outsourcingu staje się coraz bardziej powszechna i szeroko dostępna. Jako, że sami reprezentujemy świat mediów,
jest nam niezmiernie miło potwierdzić doskonałe kompetencje osób, o których informacje zamieszczamy poniżej.

Piotr Mroziński

The last seven years has seen a significant increase
in publications on outsourcing in the Polish media.
This would not have been possible if it wasn’t for exceptional
journalists, communication experts, PR agencies and industry
media. As far as even a dozen or so years ago, outsourcing
was predominantly associated with call centre services,
undoubtedly then the last year belongs to BPO – Business
Process Outsourcing communication.
The media also have a permanent presence at more than
one hundred outsourcing events held every year in Poland.
Names of those individuals who in 2014 were most actively
involved in promoting outsourcing and knowledge can
be found on the attached list. Knowledge on outsourcing
has become more widely available and commonplace with
the help of media. As we represent the world of media too,
it is with great pleasure that we confirm the skills and abilities
of the individuals mentioned below.

Territory Manager – CEE, LinkedIn
Territory Manager – CEE, LinkedIn

Ewangelista LinkedIn z szerokim doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą, marketingiem społecznościowym
i innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. W LinkedIn odpowiedzialny za ekspansję w Europie Środkowej
i Wschodniej, ze szczególnym naciskiem na sukces klienta i przejście od archaicznych praktyk rekrutacyjnych
w stronę wielokanałowych strategii pozyskiwania talentów. Piotr ukończył studia MBA z ukierunkowaniem
na biznes międzynarodowy oraz MSc z zarządzanie nowymi technologiami i innowacją na GCD oraz Smurfit
Business School.
LinkedIn evangelist with diverse leadership experience in sales, social marketing, and technology solutions
management. Leading LinkedIn expansion across the Central and Eastern Europe with key focus on customer success
and critical change of the ancient recruitment practices into the XXI century best- in- class multi-channel and social
talent acquisition strategies. Piotr holds an MBA in International Business and MSc in Technology and Innovation
Management from GCD and Smurfit Business School respectively.
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Artur Żarko

Zastępca Dyrektora Sprzedaży GoldenLine.pl
Deputy Sales Director GoldenLine.pl

Absolwent SGH, od 10 lat związany z zarządzaniem strukturami sprzedaży. Swoja karierę zawodową rozpoczął
w Eniro Polska przechodząc przez całą ścieżkę stanowisk. Od 2009 r. współodpowiedzialny za rozwój struktur
sprzedaży w GoldenLine.pl. W chwili obecnej na stanowisku Deputy Sales Directora odpowiada za dział
sprzedaży i budżet GL. Podczas swojej kariery nabył umiejętności prowadzenia procesu rekrutacji w pełnym
zakresie, budowania i rozwijania zespołów sprzedażowych, prowadzenia szkoleń zarówno wdrożeniowych
jak i sprzedażowych, analiza produktów i wdrażanie strategii produktowych, rozwój StarTupów. Prywatnie
snowbordzista, bokser oraz od nie dawna fun CrosFitu.

SGH graduate, connected with sales structures management for 10 years. He started his professional career
in Eniro Polska where he pursued the whole career path. Since 2009 he has been responsible for sales structures
development in GoldenLine.pl. Currently he holds the position of Deputy Sales Director and is responsible for
sales department and GL budget. During his career he has acquired skills which enable him to perform recruitment
process comprehensively, to build and develop sales teams and conduct implementation and sales training, as well
as product analysis and implementation of product strategies, the development of start-ups. Privately a snowboarder,
boxer and recently the fan of CrossFit.

Katarzyna Swatowska

Via Media PR, właściciel
Via Media PR, Owner and Consultant

Doświadczony manager z bogatą praktyką w zakresie zarządzania działami PR, sponsoringu i marketingu bezpośredniego oraz zespołami obsługi klienta – zdobytą na polskim i międzynarodowym rynku. Od 1996 r. związana z branżą call
center. Ponad 10 lat zarządzała komunikacją marketingową w największych wtedy spółkach outsourcingowych w regionie: Call Center Poland i ContactPoint. Specjalizuje się w wielokanałowej komunikacji interaktywnej poprzez nowe media
i nowe technologie. Zajmuje się budowaniem i realizacją strategii komunikacji firm ze szczególnym uwzględnieniem działań
w Internecie/mediach społecznościowych, związanych z pozyskaniem i utrzymaniem klientów. Autorka wielu publikacji
poświęconych outsourcingowi i obsłudze klienta w branży contact center. Wieloletni aktywny członek Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Pomysłodawczyni i Przewodnicząca Rady Programowej konkursu „Telemarketer Roku”.
Experienced manager with extensive practice in the management of PR/sponsorship/marketing/customer service
departments in the Polish and international markets. Since 1996 involved in the call center industry. Managed
marketing and communication of the largest BPO companies in the region at time: Call Center Poland and ContactPoint.
Katarzyna specializes in multichannel interactive communication through new media and new technology. She helps
companies in building and implementing communication strategies in Internet and social media in particular, focused
on customer acquisition and retention. Author of numerous publications on call center outsourcing and customer
service. Active member of the Polish Marketing Association (SMB) for many years now. Initiator and Chairperson
of the national call center contest – “The Telemarketer of the Year".

Karol Bancerz

Content Manager, callcenternews.pl

Z branżą contact center związany od 2005 roku. Startował jako telemarketer, by piąć się w strukturach kilku
spółek do stanowiska dyrektora operacyjnego call center. Pracował z wieloma klientami i markami segmentu
FMCG, turystyki i dóbr luksusowych. Odpowiedzialny za budowę procedur jednego z operatorów MVNO. Od
2007 r. wydawca i content manager branżowego vortalu callcenternews.pl. Twórca platformy CCES.pl
– pierwszego narzędzia on-line do stałej kontroli jakości pracy telemarketerów.

I have been involved in a customer support since 2005. Firstly as a telemarketer I was promoted to operation director
of a call center. I have been working with many clients and brands from FMCG segment, tourism and luxury goods.
Starting from 2007 I have been a developer as well as a content manager of the thematic  callcenternews.plwebsite.
My another development is CCES.pl the first online tool for constant monitoring of telemarketers’ quality of work.

96

nr 1/2015 (styczeń/ luty)

99 Stars of Outsourcing

Wojciech Wężyk

Partner Zarządzający w Brandscope
Managing Partner at Brandscope

Twórca strategii działań z obszaru PR i social media dla firm z sektora BPO/SSC. Odpowiada za strategie
media relations i z obszaru public affairs. Odpowiedzialny za komunikację wewnętrzną w spółkach doradztwa
finansowego i bankach i firmach sektora BPO/SSC oraz za stworzenie i wdrożenie strategii komunikacji
zmieniającej nazwę, profil i skalę działania ogólnopolskiej instytucji finansowej, w której pełnił funkcję rzecznika
prasowego. Zrealizował proces rebrandingu jednej z instytucji finansowych. Doradzał w tworzeniu projektów
CSR w zakresie edukacji finansowej konsumentów.
Created PR and media relations strategies for financial institutions and BPO/SSC corporations. Responsible
for media relations strategies and PR and social media projects. Responsible for public affairs activities
for BPO/SSC. Responsible for internal communication in financial consulting and banking corporations.  Responsible
for creating and implementing communication strategy to change the name, profile and scale of activity of a national
financial institution as its press representative Provided consulting in CSR projects – establishing consumer financial
education.

Tomasz Podolak

Prezes Zarządu Linkleaders
Managing Director, Linkleaders

Tomasz Podolak to założyciel, Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu Linkleaders – pierwszej agencji PR
w Polsce, która zbudowała zaawansowaną specjalizację w zakresie PR dla sektora nowoczesnych usług
biznesowych. Jest też doradcą Zarządu ABSL ds. PR i komunikacji oraz liderem zespołu organizującego
Konferencję ABSL. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w polskich oraz międzynarodowych
agencjach PR.

Tomasz Podolak is the founder, Managing Director and CEO of Linkleaders – the first Polish PR agency
that tailored advanced specialization in the area of PR for the business services sector. He is the Advisor
to the Board and the Head of PR & Public Affairs at ABSL. Tomasz Podolak is also the leader of ABSL
Conference organization team. He has many years of experience in managing both Polish and international
PR agencies.

Maja Młodzińska

Właścicielka agencji Symetria PR
Owner at Symetria PR Agency

Ekspert w dziedzinie public relations. Obsługuje firmy z wielu różnych sektorów. Od 5 lat związana jest głównie
z rynkiem IT i branżą call i contact center. Specjalizuje się w komunikacji w zakresie bezpieczeństwa IT oraz
outsourcingu usług telemarketingowych. Bogate doświadczenie przekłada się na udaną współpracę ze światem mediów
i biznesu. Symetria PR prowadzi biura prasowe, media relations, działania PR w social media, przygotowuje artykuły
eksperckie, a także zarządza sytuacją kryzysową.

An expert in public relations. She provides services to businesses from various industries. For the last 5 years, she has
been active mainly in the IT market as well as call center and contact center sectors. She specializes in communication
regarding IT security and the outsourcing of telemarketing services. She uses her extensive experience to create
success in collaborating with the world of the media and business. Symetria PR’s scope of activities comprises: press
offices, media relations, PR activities in the social media, expert articles and crisis management.
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Branża outsourcingu na wielu płaszczyznach styka się
z branżą nieruchomości. Wielkie centra operacyjne, duże
organizacje call center, średnie biura rachunkowe i inne
podmioty świadczące usługi outsourcingowe poszukują do
realizacji swojej działalności nowoczesnych biur.
Powierzchni spełniających wymagania nie tylko operacyjne,
ale także logistyczne, IT i zapewniające bezpieczeństwo
telekomunikacyjne.

W tej części zestawienia prezentujemy sylwetki osób
reprezentujących zarówno deweloperów nowoczesnych
budynków biurowych, jak i przedstawicieli firm zajmujących
się profesjonalnie doradztwem z zakresu reprezentacji
najemcy lub dewelopera w procesach wyboru biur.

Daniel Bienias

On many levels the outsourcing industry meets
the real estate industry. Vast hubs, large call centres
medium sized accounting offices and other entities
providing outsourcing services are on the lookout for
modern offices in order to operate. They seek spaces
which not only satisfy their operational requirements,
but also logistical, IT and provide communication
security.
Here we present personalities representing both modern
office building developers as well as representatives
of businesses engaged in professional consultancy
in terms of lessee or developer representation in the
office selection process.

Starszy Dyrektor Działu Reprezentacji Najemców, CBRE
Senior Director, Tenant Representation, CBRE

Daniel Bienias posiada ponad 15-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Do CBRE dołączył w 2010
r., gdzie nadzoruje pracę 25 negocjatorów. Specjalizuje się w renegocjacjach umów, konsolidacji portfeli
nieruchomości, opracowywaniu strategii dla nieruchomości Klienta oraz projektach przygotowanych specjalnie
pod kątem potrzeb sektora BPO. Zanim dołączył do zespołu CBRE, pracował w CA Immo jako Leasing Manager.
Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Marketing i Zarządzanie, ukończył studia podyplomowe na
Politechnice Warszawskiej z zakresu wyceny nieruchomości, oraz studia podyplomowe z zakresu budownictwa
i nieruchomości na Sheffield Hallam University. Daniel posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami
oraz licencję CCIM (Certified Commercial Investment Member).

Daniel Bienias has over 15 years of real estate experience. He joined CBRE in 2010 and manages 25 real estate advisors.
Daniel specializes in lease acquisitions, renegotiations, real estate portfolio consolidations, real estate strategic advice
and specially tailored solutions for BPO sector. Prior to CBRE Daniel worked at CA Immo as leasing manager. Daniel
graduated from University of Szczecin, Faculty of Marketing and Management. He post graduated from Warsaw
Technical University, Faculty of Real Estate Valuation and Sheffield Hallam University, Construction and Real Estate
Programme. He holds Real Estate Broker license and CCIM license.
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Sebastian Bedekier

Dyrektor Regionalny Colliers International w Poznaniu
Poznań Regional Director, Colliers International

Sebastian Bedekier dołączył do Colliers International w 2012 r. Jest odpowiedzialny za rozwój firmy w Poznaniu
i regionie, aktywne poszukiwanie klientów oraz doradztwo przy wynajmie powierzchni biurowej. Współpracuje
z firmami z sektora finansowego, prawnego, audytorskiego, medycznego, informatycznego, nowych technologii,
transportu lotniczego i wielu innych. Sebastian specjalizuje się w projektach typu BPO i SSC. Posiada wieloletnie
doświadczenie w zakresie współpracy z sektorem publicznym. Przed dołączeniem do Colliers Sebastian zajmował
stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji w Urzędzie Miasta Poznania. Odpowiadał za
pozyskiwanie, doradztwo i obsługę firm zainteresowanych rozpoczęciem działalności na terenie Poznania i okolic.
Sebastian Bedekier joined Colliers International in 2012. He is responsible for developing new business in the Poznań
region, acquiring new clients and advisory in leasing office space. He cooperates with companies representing sectors
such as: financing, legal, audit, medical, IT, new technologies, air transport and many others. Sebastian specializes in
the BPO / SSC projects. He has wide experience in working with the public sector. Before joining Colliers Sebastian
was the Head of Investors Relation Department in the City of Poznań. He was responsible for acquiring and advising
companies interested in entering Poznań.

Tomasz Buras

MRICS CCIM Dyrektor Zarządzający Savills Polska
MRICS CCIM Managing Director, Head of Savills Poland

Tomasz Buras posiada ponad 12-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu najmu powierzchni biurowych,
renegocjacji umów najmu, konsolidacji powierzchni biurowych oraz zakupie i sprzedaży powierzchni biurowych.
Doradzał takim firmom, jak: Publicis Groupe, Generali, Tieto, Fujitsu, Comarch i IBM. Po stronie wynajmującego,
wynajmował budynki biurowe w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Krakowie i Trójmieście. Jest absolwentem
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Dyplomowanym Specjalistą Inwestycji Komercyjnych (CCIM) oraz
członkiem RICS.

Tomasz has over 12-years of experience in leasing advisory services, lease renegotiations, office consolidations and
office space acquisitions and disposals. He has advised such internationsl companies as: Publicis Groupe, Generali,
Tieto, Fujitsu, Comarch and IBM. On landlord side Tomasz has been involved in leasing office buildings in Warsaw,
Katowice, Poznan, Krakow and TriCity. He graduated from Warsaw School of Economics, he holds CCIM title and
is RICS member.

Katarzyna Zawodna

Prezes Skanska Property Poland
Managing Director at Skanska Property Poland

Katarzyna Zawodna, prezes Skanska Property Poland, związana z firmą od 2006 r. Pracę rozpoczęła
w dziale marketingu i leasingu, by następnie zaangażować się w sprzedaż gotowych projektów.
W 2010 r. weszła do zarządu firmy. Przez kolejne dwa lata jako menadżer ds. zrównoważonego rozwoju
wprowadzała standardy zielonego budownictwa do Polski. Następnie została dyrektorem regionu,
a marcu 2014 – prezesem spółki. Katarzyna Zawodna jest akredytowanym profesjonalistą systemu
certyfikacji środowiskowej LEED.
Katarzyna Zawodna, Managing Director at Skanska Property Poland, in the company since 2006. After
working in marketing and leasing department, she went on to sell completed projects. In 2010 she became
a member of the Management Board. Over the next two years as Sustainable Development Manager, she
was introducing green building standards to Poland. She then became Regional Director for Region North
and in March 2014, the Managing Director of the company. She is also LEED Accredited Professional.
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Anna Młyniec

Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy JLL
Head of Office Agency and Tenant Representation, JLL

Anna zarządza 30–osobowym zespołem ekspertów z obszaru rynku biurowego. Posiada tytuł CCIM
i jest licencjonowanym pośrednikiem nieruchomości z ponad 15-letnim doświadczeniem. Doradza
w procesach pozyskiwania nowych lokalizacji, relokacjach, konsolidacjach i renegocjacjach. Do jej
kluczowych obszarów specjalizacji należy strategiczne doradztwo na rzecz firm z sektora usług dla
biznesu, zarówno planujących rozpoczęcie działalności w Polsce, jak i rozwijających swoje struktury.
Współpracowała m.in. z Cisco, Credit Suisse, BNY Mellon, First Data, Lionbridge, Microsoft, Shell.
Anna is managing JLL’s office team of 30 experts. She holds a CCIM title and is a licensed real estate agent
with over 15 years of experience. She advises in new office acquisitions, relocations, consolidations and
renegotiations. Her key areas of expertise include strategic advisory and support for the business services
companies, both planning to enter Poland or expand their activities here. Anna has cooperated with, i.a.,
Cisco, Credit Suisse, BNY Mellon, First Data, Lionbridge, Microsoft or Shell.

Alan Colquhoun

Dyrektor Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią, DTZ
Head of Central & Eastern Europe, DTZ

Alan Colquhoun związany jest z rynkiem warszawskim od ponad 12 lat. Pracował także w Wielkiej Brytanii,
Niemczech, Czechach oraz w Kanadzie i zajmował kierownicze stanowiska w DTZ od prawie 20 lat. Od
2006 r. jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). W swojej obecnej roli Dyrektora
Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią, Alan jest odpowiedzialny za działania DTZ w Polsce
i nadzoruje inne jednostki organizacyjne DTZ w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech oraz relacje partnerskie
w Rumunii, na Ukrainie i w Chorwacji. Podczas pobytu w DTZ Alan pracował dla kilku klientów korporacyjnych
w tym dla McKinsey&Co, HSBC, Allen&Overy, PTT Netherlands, Hewlett Packard, a ostatnio dla Intel.
Alan Colquhoun has spent over 12 years in Warsaw. He has also worked in the UK, Germany, the Czech Republic and
Canada and has held senior roles at DTZ for almost 20 years in total. He has been a member of the Royal Institution
of Chartered Surveyors (RICS) since 2006. In his current role as Head of Central & Eastern Europe, Alan is responsible
for DTZ’s operations in Poland and oversees DTZ’s other CEE business units in the Czech Republic, Slovakia and Hungary
and affiliate relationships in Romania, Ukraine and Croatia. During his time with DTZ Alan has acted for several corporate
clients including McKinsey&Co, HSBC, Allen&Overy, PTT Netherlands, Hewlett Packard and most recently, Intel.

Krzysztof Misiak

Partner, manager sekcji miast regionalnych
w dziale powierzchni biurowych, Cushman & Wakefield
Partner, Regional Cities Manager, Office Department,
Cushman & Wakefield

Krzysztof dołączył do Cushman & Wakefield w 2007 r. jako młodszy negocjator w dziale powierzchni biurowych,
od początku angażując się w prowadzenie transakcji na rynku biurowym poza Warszawą. W 2012 r. objął
stanowisko managera sekcji miast regionalnych. Jego główni klienci to m.in.: Infosys, Tate & Lyle, Brown Brothers
Harriman, Kemira, Unilever, Deloitte, Thomson Reuters, Takeda, Cognizant i Akamai. Krzysztof z sukcesem
przeprowadził transakcje najmu obejmujące ponad 200 tys. m2 powierzchni biurowej, z czego znaczna część
przypada na branżę BPO/SSC/ITO.
Krzysztof joined Cushman & Wakefield in 2007 as a junior negotiator in the Office Department and became involved in
deals made on the office market outside Warsaw. In 2012 he became Regional Cities Manager. His key clients include
Infosys, Tate & Lyle, Brown Brothers Harriman, Kemira, Unilever, Deloitte, Thomson Reuters, Takeda, Cognizant and
Akamai. Krzysztof has successfully completed leases totaling more than 200,000 sq m of office space, of which biggest
part with BPO/SSC/ITO industry.
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John Gabrovic

Partner, Asset Management (Poland) AIG/Lincoln

John zarządza aktywami 10 hektarowego wielofunkcyjnego projektu w Radomiu. Posiada szerokie
doświadczenie w zakresie wynajmowania powierzchni użytkowych oraz marketingu. Obserwując wzrost
w branży outsourcingu procesów biznesowych oraz usług wspólnych w Polsce, John podjął się kierowania
rozwojem projektu Radom Office Park, obejmującego 1000 m2 powierzchni. Projekt ten oferuje powierzchnie
biurowe klasy A dla międzynarodowych firm działających w zakresie sektora BPO/SSC. Ponadto John jest
czołową postacią w tworzeniu innowacyjnej promocji miasta oraz rozwijania wyjątkowego partnerstwa
publiczno-prywatnego w zakresie edukacji. Przed rozpoczęciem pracy w AIG/Lincoln, John był założycielem
oraz pełnił stanowisko dyrektora wielu obiektów o charakterze rekreacyjnym w USA i Europie Środkowej.
John heads up the asset management of a 10-hectare multiuse project in Radom. John has extensive experience in
leasing and marketing. Seeing the growth in Poland’s BPO/SSC industry, John lead the development of the 10,000
m2 Radom Office Park project which offers Class A office space to Polish and International players in the BPO/
SSC sector. John has been a leading driver behind innovative city promotion and unique Private-Public education
partnerships in Radom delivering impressive results. Prior to joining AIG/Lincoln, John was the founder and COO
of a number of leisure and entertainment businesses in the US and Central Europe.

Roger Andersson

Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu Vastint Poland,
firmy deweloperskiej należącej do Property Division Inter IKEA.
Managing Director and a Member of the Board of Vastint Poland,
a development company forming part of the Inter IKEA Property Division.

Posiada 30 letnie doświadczenie w branży deweloperskiej i budowlanej. Był odpowiedzialny za
zarządzanie firmą w latach 1997-2002 i jest ponownie od 2007. Przed objęciem obecnego stanowiska,
pracował w kilku innych firmach budowlanych i deweloperskich w Szwecji, m.in. JM, Q-Gruppen,
Bellwater i Consila, piastując stanowiska Dyrektora Projektu, Dyrektora ds. Realizacji Projektów oraz
Zastępcy Dyrektora Zarządzającego. Roger pełni także funkcję Przewodniczącego Swedish Business Club
i Wiceprzewodniczącego Skandynawsko-Polskiej Izby Handlowej.

He has 30 years of experience in the development and construction industry. He was responsible for managing the
company between 1997 and 2002 and since 2007 until now. Prior to his present employment, Roger worked for
several development and construction companies in Sweden, such as JM, Q-Gruppen, Bellwater and Consila, where
he held different positions, e.g. Senior Project Director, Development Director and Vice Managing Director. He is also
the Chairman of the Swedish Business Club and a Vice Chairman of the Scandinavian-Polish Chamber of Commerce.

Radosław Walas

Członek Zarządu, DevelopRes
Board Member, DevelopRes

Jest jednym z ojców projektu SkyRes Warszawska, nowoczesnego budynku biurowego spełniającego wszelkie
oczekiwania firm z branży outsourcingowej, który powstaje w Rzeszowie. Swoją osobą, inicjatywami i pomysłami
wspiera miasto Rzeszów w pozyskiwaniu inwestorów z sektorów BPO/SSC. Wraz z firmą deweloperską
DevelopRes ma znaczący wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Rzeszowie.
Radosław Walas is one of the fathers of the SkyRes Warszawska project, modern office building in Rzeszów, build in
full respect of outsourcing industry office standards. Radosław by his innovative initiatives and ideas is supporting
City of Rzeszów in acquiring investors from BPO/SSC sectors. As the Board Member of DevelopRes he has significant
impact on the business and entrepreneurship growth in the city of Rzeszów.
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Osobowości Outsourcingu
Outsourcing Personalities
HR / HR

Outsourcing w głównej mierze oparty jest na zasobach
ludzkich. To kadry stanowią niejednokrotnie o przewadze
kompetencyjnej dostawców firm outsourcingowych.
Co więcej, same procesy HRO – Human Resource
Outsourcing i RPO – Recruitment Process Outsourcing,
ale także IT Contracting stanowią odrębną działalność
outsourcingową. Branża HR to obecnie problematyka
zarówno pracy stałej, jak i leasingu pracowniczego.

Polski rynek wyjątkowo szybko zapełnił się przedsiębiorstwami świadczącymi usługi z w/w zakresu,
które poza procesami rekrutacyjnymi dostarczają na
polski rynek wielu fachowych opracowań, wyników
badań i analiz monitorujących rynek pracy. HR to wiedza
i wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, a do liderów w roku
2014 należały organizacje reprezentowane przez:

Małgorzata Jasińska

To a large extent, outsourcing is based on human
resources. More often than not, it is staff that represents
outsourcing
companies’
providers
competitive
advantage. Furthermore, the HRO – Human Resource
Outsourcing and RPO – Recruitment Process Outsourcing
but also IT Contracting processes constitute a separate
outsourcing activity. Today, the HR industry deals with
permanent employment but also labour leasing.
The Polish market was exceptionally quick to fill with
companies providing the aforementioned services, which
apart from the recruitment process bring a lot of expert
research as well as results of tests and analyses on the
job market. HR stands for knowledge and business
development support, and the 2014 leaders included
organisations represented by:

Dyrektor Zarządzający HAYS Talent Solutions
Managing Director HAYS Talent Solutions

Małgorzata ma ponad 9 lat doświadczenia w rekrutacji. Karierę rozpoczęła w Irlandii, gdzie specjalizowała się
w sektorze outsourcingu. Po powrocie do Polski w 2009 r. odpowiadała za zbudowanie i wdrożenie rozwiązań
RPO dla klientów HAYS w regionie CEE. Jako ekspert w zakresie doradztwa personalnego z poziomu zarządu
dla organizacji SSC/BPO, Małgorzata reprezentuje Hays jako Strategicznego Partnera Związku Liderów Sektora
Usług Biznesowych (ABSL). Od roku 2014 opowiada także za międzynarodowe centrum rekrutacji w Krakowie,
dostarczające usługi RPO dla klientów HAYS w regionie EMEA.
Malgorzata has over 9 years experience in recruitment. She started her career in Ireland specialising in the
outsourcing sector. Since 2009, when relocated to Poland, Malgorzata has been the key driver of the development
and delivery of RPO solutions to Hays clients across CEE region. Experienced in providing consultation and advice
to SSC/BPO organisations to board level, Malgorzata represents Hays acting as a HR Strategic Partner to ABSL.
As of 2014, she is also responsible for the International Resourcing Centre in Krakow servicing HAYS RPO clients
in the EMEA region.
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Piotr Dziedzic

Dyrektor Page Personnel
Director of Page Personnel

Jest dyrektorem w polskim oddziale międzynarodowej firmy doradztwa personalnego Page Personnel,
zajmującej się rekrutacją pracowników na stanowiska specjalistyczne i eksperckie. Z branżą rekrutacyjną
związany jest od blisko 10 lat, doświadczenie zdobywał także w Wielkiej Brytanii. Obecnie zarządza
kilkudziesięcioosobowym zespołem, zajmującym się realizacją procesów rekrutacyjnych m.in. w obszarze
Finansów, Centrów Usług Wspólnych (SSC/BPO), Sprzedaży i Marketingu, Łańcucha Dostaw i Obsługi
Klienta.
Is a director at the Polish branch of Page Personnel, an international personnel consulting company specialising
in recruitment for specialist and expert positions. He has been active in the recruitment business for nearly
10 years, gaining experience e.g. in the UK. Currently, he manages a team of several dozen people who
implement recruitment processes in areas such as Finance, Shared Services Centres (SSC/BPO), Sales
and Marketing, Supply Chain and Customer Service.

Edyta Janas

Kierownik Regionalny Randstad Professionals
Randstad Professionals Regional Manager

Posiada ponad 16 lat doświadczenia w branży usług rekrutacyjnych. Zajmowała różne stanowiska
w obszarze wyszukiwania i selekcji. W Randstad pracuje od 2002 r. Obecnie jest liderem zespołu Randstad
Professionals Central Region, który prowadzi projekty rekrutacyjne z zakresu finansów, technologii
i inżynierii. Od 2005 r. zarządzała wieloma nowymi projektami centrów usług wspólnych z obszaru
finansów, HR, zakupów i IT i wspierała organizacje w wyborze lokalizacji. Poza pracą Edyta lubi grać
w siatkówkę i spędzać czas ze swoją rodziną.
Has over 16 years of experience in recruitment services having held various roles in search & selection area.
Involved with Randstad from 2002 she currently leads Randstad Professionals Central Region Team in Poland
that covers recruitment projects within Finance, Technology & Engineering specialties. Since 2005 she has
managed number of SSC greenfield volume projects including Finance, HR, Procurement & IT processes and
supported organisations in location selection. Outside of work Edyta is a keen volleyball player and enjoys
spending time with her family.

Agnieszka Walter

Dyrektor Generalna, Kelly Services Poland
Country General Manager, Kelly Services Poland

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Muskingum w USA oraz Universität Passau
w Niemczech. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej zarówno w Polsce jak
i w Europie. Od 2009 r. jest odpowiedzialna za działalność operacyjną Kelly Services Poland koncentrując
się przede wszystkim na rozwoju biznesu w ramach profesjonalnych dywizji Kelly takich jak:
IT i Inżynieria, Finanse i Księgowość, Sprzedaż i Marketing oraz HR i Administracja. Karierę rozpoczynała
w USA później kontynuując i zdobywając doświadczenie w Irlandii oraz na rynkach CEE.
She is a graduate of University of Warsaw, Muskingum University in the USA and Universität Passau
in Germany and she has over 10 years of experience within the recruitment industry both in Poland and
Europe. Since 2009 she has been responsible for the operations of Kelly Services Poland, where her focus
is to grow the business within Kelly’s professional divisions such as: IT/Engineering, Finance/Accounting,
Sales/Marketing and HR/Administration. Agnieszka began her career in the USA and later continued
to gain experience in Ireland and the CEE markets.
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Ewa Piotrowska

Dyrektor Zarządzający, Harvey Nash Technology
Managing Director, Harvey Nash Technology

Ewa jest odpowiedzialna za rozwój i zarządzanie spółką Harvey Nash Technology od początku jej działalności na
rynku polskim, zapewniając Klientom skuteczną i efektywną pomoc w długoterminowej lub czasowej obsadzie stanowisk projektowych, specjalistycznych i managerskich. Przed dołączeniem do Harvey Nash, Ewa zarządzała polską
spółką zajmującą się outsourcingiem IT, sukcesem przeprowadzając ją od start-up’u do stabilnej organizacji. Swoją
karierę zawodową w obszarze rekrutacji, Ewa rozpoczęła w Russell Reynolds Associates, gdzie realizowała projekty executive search, obsadzając stanowiska zarządcze i managerskie w Europie Środkowo-Wschodniej dla klientów
międzynarodowych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, gdzie otrzymała tytuł magistra na kierunku Finanse i
Bankowość oraz Marketing i Zarządzanie.

Ewa has been leading Harvey Nash Technology operations in Poland since the company entered the Polish market in
2013, providig Clients with highly skilled IT specialists for contract and permanent roles, and the very best executive
talent for senior IT appointments. Before Harvey Nash, Ewa managed a local Polish IT/telco outsourcing company
(from start-up) successfully setting up company’s operations on the market. Her career in professional recruitment
started at Russell Reynolds Associates, where she was invoved with executive search asignments in the whole CEE region,
filling 1st and 2nd line management positions for multinational clients.Graduated from Warsaw School of Economics
(WSE/SGH), where she received M.Sc. in Finance and Banking and M.Sc. in Marketing and Management.

Tomasz Hanczarek

Prezes Zarządu Work Service
Chairman of the Management Board Work Service

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki, kierunek
Zarządzanie i Informatyka. Współzałożyciel Work Service, wieloletni członek Rady Nadzorczej tej firmy.
Twórca i osoba odpowiedzialna za rozwój specjalistycznej usługi, określanej mianem outsourcingu
funkcji personalnej. Autor prac naukowych z zakresu makro i mikroekonomii. Zasiadał również
w zarządach spółek Park Invest, Work Recruitment, Industry Personnel Services.
Appointed as Chairman of the Board in April, 2008. Earned a degree in Economics at the Wroclaw University
of Economics, Faculty of Management and Computer Science. Co-founder of Work Service and long-time
member of the company’s supervisory board. Responsible for the creation and development of the Group’s
specialized HR outsourcing services. Frequent contributor of articles on economic and HR issues in the
professional press. Previously served on the boards of Young Travel Sp. z o.o. and Virtual Cinema Ltd and
later joined Industry Personnel.

Andżelika Majewska

Członek Zarządu LeasingTeam Sp. z o.o.
Member of The Board of LeasingTeam Sp. z o.o.

Współzałożycielka Grupy kapitałowej LeasingTeam – największej na rynku HR firmy doradczej wyłącznie
z polskim kapitałem, która zajmuje 6. miejsce pod względem przychodów ze sprzedaży wśród 5 tys. agencji
zatrudnienia w Polsce. Rozwija polski rynek zarządzania poprzez HR, realizując strategiczne projekty z zakresu
efektywnego HRM dla największych organizacji. Specjalizuje się w tworzeniu i implementowaniu nowoczesnych
modeli zatrudnienia, które długofalowo zwiększają wartość biznesową organizacji.

Co-founder of LeasingTeam Group – the largest HR consultancy company only with Polish share capital, ranked
as a 6th company in term of sales revenue among 5,000 employment agencies in Poland. Conducting strategic projects
in effective HRM for the largest organizations, Andżelika Majewska develops Polish market of management through
HR. She is specialized in design and implementation of state-of-the-art employment models that increase business
value of the organization in the long-term.
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Michał Gierczak

Prezes Zarządu CONNECTIS_
CEO of CONNECTIS_

Studiował w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie realizując dwie specjalizacje:
Inteligentne Systemy Przetwarzania Danych oraz Robotykę. Student MBA na Canadian Executive Master of Business
Administration Program. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy na polskim rynku IT, które zdobywał we
współpracy z ogólnopolskimi oraz międzynarodowymi organizacjami. Jest współzałożycielem technologicznej firmy CONNECTIS_, która specjalizuje się w outsourcingu usług informatycznych. Flagowym osiągnięciem Michała jest
wprowadzenie i rozwój na polskim rynku specjalistycznej usługi IT, określanej mianem outsourcingu personalnego
(body leasing). Obecnie do jego codziennych obowiązków należy m.in. kreowanie i implementacja strategii biznesowych, zarządzanie strategiczne, a także rozwój przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Graduated from the Polish-Japanese Institute of Information Technology in Warsaw in two specializations: Intelligent
Data Processing Systems and Robotics. He obtained MBA diploma from the Canadian Executive Master of Business
Administration Program. He has over ten years of experience on the Polish IT market, gained in cooperation with
nationwide and international organizations. He is a co-founder of CONNECTIS_ advanced IT technologies company,
which specializes in IT outsourcing services. Michal’s flagship achievement is the introduction and development of IT
body leasing services on the Polish market. Currently he is focused on creating and implementing business strategy,
strategic management, and developing CONNECTIS_ services on the domestic and international market.

Gregoire Nitot

Prezes Zarządu, założyciel, Sii Sp. z o.o.
CEO & Founder, Sii Sp. z o.o.

Założyciel i pierwszy pracownik Sii w Polsce, posiadający 30% udziałów w firmie. Zakochany w naszym kraju od
1999 r., kiedy przyjechał na stypendium Erasmus. W 2005 r. stworzył biznes plan, by założyć firmę IT w Polsce.
Spośród potencjalnych inwestorów wybrał Sii France i w 2006 r. otworzył w Warszawie Sii Sp. z o.o. W pełni
o niej decyduje. Jako Prezes odpowiedzialny jest za całościową strategię firmy, wyznaczanie celów i kierunków
rozwoju, zarządzanie działaniami dyrektorów, kontrolę finansową oraz podejmowanie kluczowych decyzji.
The founder and the first employee of Sii in Poland, 30% owner of the company. He fell in love with Poland in 1999,
when he participated in Erasmus Program. In 2005 he made a business plan to create an IT company in Poland. From
the potential investors, he chose Sii and in January 2006 he established Sii Sp. z o.o. (Sii LLC) in Warsaw. As the CEO,
Gregoire is responsible for creating the overall strategy of the company, setting the objectives and directions in which
to develop, managing the activities of all directors, supervising the company’s activity and finance, as well as making
key decisions concerning Sii.

Iwona Janas

Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce
Country Manager ManpowerGroup in Poland

Absolwentka Business & Foreign Languages oraz International Trade and Finance na Uniwersytecie w Lille we
Francji. Bogate, 15 letnie doświadczenie zdobywała zarówno w Polsce jak i za granicą, odpowiadając za rozwój wielu
firm, którym przewodziła na drodze po laur lidera. Jedną z nich jest ManpowerGroup, którą kieruje od ponad 11 lat,
kształtując rynek pracy i outsourcingu w naszym kraju. Zgromadzone na początku kariery doświadczenie w sprzedaży
usług i rozwiązań, pozwoliło jej na skuteczne doradzanie klientom biznesowym w poruszaniu się w zmieniającym
się nieustannie środowisku, wpływając na wzrost otrzymywanych przez nich wyników finansowych. Ambasador
raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, publikowanego co kwartał przez ManpowerGroup
w 82 krajach świata.
15 years of experience in management and leadership, successful start-ups and development of large
companies in Poland and abroad, elaborating and executing strategies to win leadership position on
the market, expertise in selling services and solutions, advising clients how to win in changing market
environment, able to bring financial results above expectation. Graduate of University in Lille, faculty:
Business & Foreign Languages and Internatinal Trade and Finance.
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Agnieszka Milewczyk

Prezes Hay Group Polska
General Manager Hay Group Poland

Ekspert w zakresie realizacji strategicznych założeń organizacji, projektowania zmian zorientowanych na
wdrażanie pożądanej kultury organizacyjnej oraz tworzenia rozwiązań wspierających jakość środowiska
pracy i zaangażowanie. W codziennej pracy z Klientami rekomenduje działania wpływające na zwiększanie efektywności Kapitału Ludzkiego oraz budowanie kultury innowacyjności. Specjalizuje się również
w projektach zarządzania zmianą w organizacjach będących w procesie transformacji. Absolwentka
Ekonomii oraz studiów MBA na University of Minnesota.

An expert in the implementation of organizations’ strategic objectives, designing changes oriented towards
the implementation of target organizational culture and creating solutions that enhance the quality of work
environment and build employee engagement. In a daily work with clients she recommends interventions
that increase the efficiency of Human Capital and build a culture of innovation. She also specializes in change
management projects in organizations that are in the process of transformation. A graduate of Economics
and an MBA from the University of Minnesota.

Anna Wicha

Dyrektor Generalny, Adecco Poland
Country Manager, Adecco Poland

Z Adecco związana od 14 lat. W 2007 r. objęła stanowisko dyrektora generalnego. W latach 2010-2011 oraz
ponownie od 2014 r. odpowiada także za całokształt działań strategicznych Adecco w Rumunii. Od 2010 r.
pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Forum HR. Jest także członkiem zarządu Eurociett, organizacji
reprezentującej agencje zatrudnienia w Europie. Wcześniej pracowała w Masterlink Express. Jest absolwentką
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej oraz Institute of
Management Development w Lozannie.
She works with Adecco for 14 years. In 2007 she was appointed as Country Manager. During 2010 and 2011
and again from 2014 she is also responsible for the overall strategic activities of Adecco in Romania. Since 2010 she
is the President of the Polish HR Forum. Also a Board Member of Eurociett, organization representing employment
agencies in Europe. Earlier she worked at Masterlink Express. Anna Wicha is a graduate of the University
of Economics in Katowice, Silesian School of Economics and Institute of Management Development in Lausanne.

Jarosław Pięta

Partner, Advisory Group TEST Human Resources
Partner, Advisory Group TEST Human Resources

Ekspert HR w branży SSC/BPO/ITO z 20 letnim doświadczeniem na polskim rynku w konsultingu HR i executive
search. Zarządzał rekrutacjami dla ponad 50 centrów czołowych, międzynarodowych korporacji w Polsce,
w ramach których zatrudniono ponad 3500 osób na stanowiskach od Center Head do entry level. Współzarządza
wydawaniem profesjonalnych raportów płacowych dla branży centrów usług www.SalarySurvey.pl oraz pierwszą
w Polsce konferencją HR dla branży centrów usług www.HRwCentrach.pl
Expert HR of the SSC/BPO/ITO sector with 20 years experience in Poland in HR consulting and executive search.
Managed recruitment campaigns for over 50 newly established service centres of top, multinational corporations in
Poland resulting in total employment of 3,500 employees from Center Heads to entry level. Also manages professional
salary surveys of the SSC/BPO/ITO sector www.SalarySurvey.pl and first in Poland Human Resource conference
of the SSC/BPO/ITO sector www.HRwCentrach.pl
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Outsourcing Personalities
Firmy / Businesses

Na liście firm świadczących usługi outsourcingowe
znajdują się wybitni menedżerowie zarówno dużych
międzynarodowych korporacji, jak i firm ogólnopolskich, a także o zasięgu lokalnym. W Polsce pod
koniec roku 2014 działalność prowadziło blisko
500 nearshoringowych i offshoringowych centrów
operacyjnych z kapitałem zagranicznym i kilkaset
organizacji z kapitałem polskim. Wiele z tych organizacji, to największe zakłady pracy w swoich
miejscowościach.

On the list of outsourcing services providers there
are listed exceptional managers from both large
international corporations, as well as Polish
companies sometimes with local reach can be found
on this list. Towards the end of 2014 in Poland
there were almost 500 nearshoring and offshoring
hubs with foreign capital and a few hundred
organisations representing Polish capital. Many of
these organisations constitute the largest employers
in their respective towns.

Branża outsourcingowa w Polsce w ostatnim
dziesięcioleciu kojarzona jest coraz mocniej z sektorem
outsourcingu procesów biznesowych (BPO). Niemniej
jednak z równie silną dynamika rozwijają się organizacje
świadczące usługi finansowo-księgowe, zarówno
w obszarach zarządzania zobowiązaniami, należnościami, księgą główną jak i podatkami; usługi typu
call contact center; usługi informatyczne i badawczorozwojowe; usługi archiwizacji dokumentów i wiele innych.

The outsourcing industry in Poland within the
last 10 years is more and more associated with
business process outsourcing (BPO). Nevertheless
at the same time it is equally fast growing in the
area of Finance and Accounting services (in areas
of Accounts Payable, Accounts Receivable, General
Ledger as well as the taxes); call and contact centre
services; IT and R&D services; data archiving services
and many others.

W firmach outsourcingowych zatrudniane są osoby
o różnorodnych kompetencjach, ze znajomością
języków obcych i na ogół z wyższym ale także średnim
wykształceniem.

People of various skills and abilities work for
outsourcing companies, with foreign language
knowledge and usually with university, but sometimes
high school education.
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Jacek S. Levernes

Członek Zarządu HP Europa i Wiceprezes GBS EMEA;
Prezes Zarządu i Współzałożyciel ABSL
Vice President at HP Europe, Middle East and Africa – GBS;
Co-founder and President of ABSL

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami i biznesem korporacyjnym
w Polsce, Europie, Azji i obu Amerykach, w realizowaniu dużych inwestycji, a także procesami integracji
po przejęciach i fuzjach oraz restrukturyzacjach operacji biznesowych. Pełni wiodącą rolę w globalnym
rozwoju i optymalizacji biznesu Hewlett-Packard, jednej z największych światowych korporacji usługowych i technologicznych. Od 2009 r. pełni funkcję Wiceprezesa HP Global Business Services EMEA.

He has over 18 years’ experience managing business organizations in Poland and across Europe and the
globe, where he has been responsible for overseeing large-scale operations, significant investments, post
– merger integration and restructuring. He plays a key role in both regional and global development, as well
as business optimization at Hewlett-Packard, one of the world’s leading technology and service companies.
Since 2009 he has been Vice-President of HP Global Business Services in EMEA.

Krystian Bestry

Wiceprezes Infosys BPO Ltd., Dyrektor Zarządzający Infosys BPO
EMEA, Wiceprezes i Współzałożyciel ABSL
VP & Head BPO Services EMEA, Infosys BPO Ltd., Vice President
and Founding Member of ABSL

Jako Wiceprezes Infosys BPO Ltd. i Dyrektor Zarządzający Infosys BPO EMEA, jest odpowiedzialny za
wdrażanie strategii rozwoju i zarządzanie usługami serwisowymi centrów Infosys BPO zlokalizowanych
w Europie i Afryce. Przed objęciem stanowiska Dyrektora Zarządzającego Infosys BPO EMEA, do 2010 r.
Krystian Bestry pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego centrum Infosys BPO Poland, zatrudniającego
obecnie ponad 2200 osób. Jego obszary specjalizacji to: kondycja i perspektywy rozwoju sektora usług
w Polsce i na świecie, optymalizacja zarządzania przedsiębiorstwem oraz optymalizacja łańcucha dostaw.
As VP & Head BPO Services EMEA, is responsible for development and implementation of development
strategy as well as management of services of Infosys BPO in EMEA region. Until 2010 he had worked as
Center Head Infosys BPO Poland which employs over 2,200 people. Krystian Bestry is also Vice President
of the Board and a co-founder of ABSL. His areas of expertise are: the business service sector conditions
and prospects for development in Poland and globally, optimization of company’s management and
optimization of supply chain management.

Piotr Macieja

Prezes ds. Operacyjnych, UCMS Group EMEA Ltd.
Chief Operations Officer, UCMS Group EMEA Ltd.

Zajmuje się wdrażaniem inicjatyw strategicznych i rozwojem projektów regionalnych. W latach 2011-2013,
pełnił rolę Wiceprezesa Grupy ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 2003-2010 zarządzał polskim oddziałem
UCMS. Wcześniej, zajmował się doradztwem transakcyjnym (M&A) pracując m.in. w KPMG Corporate Finance.
Absolwent SGH w Warszawie oraz IESE Business School w Barcelonie (MBA). Pasjonuje się innowacyjnością,
budowaniem modeli biznesowych i projektowaniem usług.
He implements strategic initiatives and develops regional business. He was the Group’s VP Sales & Marketing during
2011-2013 and Managing Director in Poland during 2003-2010. Before joining UCMS, Piotr advised on M&A
transactions, working inter alia at KPMG Corporate Finance. He is a graduate of SGH in Warsaw (MA) and IESE
Business School in Barcelona (MBA). His professional interests include innovation, business modeling and service
design.

108

nr 1/2015 (styczeń/ luty)

99 Stars of Outsourcing

Marek Grodziński

Vice President, Head of European BPO Delivery Centers, Board Member
Capgemini Poland, Vice President and Founding Member of ABSL

Jest dyrektorem odpowiedzialnym za europejską sieć centrów BPO Capgemini. Marek Grodziński dołączył do
Capgemini w 2005 r., od roku 2007 jest Dyrektorem Centrum BPO w Polsce, a od 2013 r. odpowiada również
za pozostałe europejskie jednostki BPO. Sieć zatrudnia obecnie ponad 3500 pracowników i świadczy szeroki
wachlarz usług dla ponad 30 międzynarodowych klientów. Jego obszary specjalizacji to m.in.: operacje
outsourcingowe, międzynarodowe finanse i księgowość oraz zarządzanie projektami.
He is responsible for European BPO delivery centers of Capgemini. Marek Grodziński joined the company in 2005.
Since 2007, he has been Head of BPO Centre in Poland and since 2013 he has been managing other European BPO
units. Currently, the unit employs over 3,500 employees and provides a vast range of services for 30 international
clients. His areas of expertise include outsourcing operations, international finance and accounting as well as
project management.

Dariusz Baran

Country Manager, Atos IT Services
Country Manager, Atos IT Services

Z Atosem związany od 2006 r., gdzie pracę rozpoczynał od stanowiska Service Delivery Manager dla EMEA,
następnie w funkcji Country Managera Atos Origin Polska. W 2011 r. powołany na stanowisko Country
Managera Atos Polska. Wcześniej związany z Lucent Technologies. Pracował także dla Computerland oraz
Samsung Electronics. Za jego czasów Atos, z liczącej nieco ponad 500 pracowników spółki, stał się jednym z
największych centrów outsourcingu korporacji Atos globalnie i wciąż intensywnie rośnie. Obecnie, w oddziałach
w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku, Łodzi i Toruniu w ramach grupy Atos w Polsce firma zatrudnia
blisko 3800 osób, z czego ponad 2300 specjalistów IT pracuje w największym polskim oddziale – Managed
Services Global Delivery Center w Bydgoszczy.

Dariusz Baran has started to work for Atos in 2006, first in the position of Service Delivery Manager for EMEA and
next, appointed to the position of Country Manager of Atos Origin in Poland. In 2011 appointed Country Manager
of Atos Poland. Prior to that at Lucent Technologies, Computerland and Samsung Electronics. During his time at
Atos, he has witnessed the company’s growth from a company with ca. 500 employees on board to one of the largest
providers of outsourcing services within Atos organization globally and still actively growing. At the moment there
are nearly 3,800 employees working for Atos Group in Poland in locations of Bydgoszcz, Warsaw, Wroclaw, Gdansk,
Lodz and Torun. Over 2300 of them work in the biggest Polish location – Global Delivery Center in Bydgoszcz.

Monika Smulewicz

Partner i Dyrektor Zarządzająca w Grant Thornton
Partner and Managing Director at Grant Thornton

Związana z firmą od 2007 r. Odpowiedzialna za kształtowanie oferty, procedur i standardów świadczenia
usług outsourcingowych oraz działania marketingowe. Na co dzień czuwa nad realizacją kilkuset kontraktów.
Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem, ekspert w dziedzinie kadr i płac, szkoleniowiec, doradca, trener.
Jej znakiem rozpoznawczym jest silne nastawienie na trwałe relacje z klientami, oparte o wzajemny szacunek
oraz najwyższą staranność i elastyczność w reagowaniu na potrzeby biznesu.
She has been with the company since 2007. Responsible for developing its offering, procedures and standards
of rendering outsourcing services and marketing activities. Supervises the performance of a few hundred of
contracts as part of her daily tasks. Manager with ten-odd years of experience, expert in payroll and HR, coach,
advisor, trainer. Her hallmark is strong orientation to long-lasting customer relations based on mutual respect and
maximum diligence and flexibility in responding to business needs.
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Jolanta Jaworska

Dyrektor Programów Publicznych Polska & Kraje Bałtyckie w IBM,
Wiceprezes i Współzałożyciel ABSL
Government Programs Director IBM Poland & Baltics, Vice President
and Founding Member of ABSL

Jest odpowiedzialna za współpracę z administracją publiczną, uniwersytetami oraz organizacjami pozarządowymi m.in. w obszarze innowacyjności, polityki społecznej oraz projektów inwestycyjnych IBM
w Europie Centralnej i Wschodniej. Pełni funkcję Przewodniczącej Komitetu ds. Zarządzania Zasobami
Ludzkimi Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Jej obszary specjalizacji to HRM, shared services,
pomoc publiczna, ochrona danych, cyberbezpieczeństwo oraz inteligentne miasta.

She is responsible for cooperation with public administration, universities and NGOs in the area
of innovation, social policy and investment projects of IBM in Central and Eastern Europe. She is Head
of the Human Resources Management Committee of the American Chamber of Commerce in Poland. Her
areas of expertise are: HRM, shared services, state aid, data protection, cybersecurity and smarter cities.

Mariusz Szałaj

Dyrektor, Członek Zarządu AVON EMEA Finance Service Centre Sp. z o.o.
Director, Board Member of AVON EMEA Finance Service Centre Sp. z o.o.

Mariusz posiada ponad 15 letnie doświadczenie we wdrażaniu i standaryzacji procesów biznesowych.
Na przestrzeni lat był odpowiedzialny za wdrożenia i koordynację projektów finansowych i ERP w ponad 50 krajach
na całym świecie. Swoją przygodę z outsourcingiem Mariusz rozpoczął ponad 10 lat temu pracując, początkowo
w roli inżyniera procesów biznesowych, a później osoby odpowiedzialnej za projektowanie i przenoszenie
kontraktów outsourcingowych dla największych firm BPO. Spędził ponad 7 lat w obszarze Centrów Usług Wspólnych
odpowiadając za procesy finansowe i ich optymalizacje na poziomie regionalnym i globalnym. Z sukcesem wdrożył
projekty insourcingowe i prowadził ponad 40 inicjatyw nearshoringowych i offshoringowych.

Mariusz has over 15 years’ experience in business processes implementation & standardization, was responsible
for leading & coordination various financial projects and ERP implementations on in over 50 countries across the globe.
Mariusz started his journey with outsourcing area over 10 years ago working for top BPO brand as a business process
engineer initially and being responsible for design and transition phase of worldwide business process outsourcing
contracts at the later stage. He spent over 7 years in SSCs area where he’s been driving finance transformation
& simplification initiatives on the regional & global level and was responsible for process excellence, effectiveness
and competitiveness increase within global finance operations area. He has also successfully implemented global
insourcing project and led over 40 near shoring and off shoring initiatives as well.

Tomasz Maciejak

Prezes Zarządu Business Support Solution SA
President of the Management Board in Business Support Solution SA

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Informatyka i Ekonometria.
Posiada tytuł Biegłego Rewidenta i Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego, a także uczestniczy w prestiżowym
programie ACCA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych międzynarodowych firm audytorskich, a także pracując w Grupie Pelion SA – początkowo na stanowisku Audytora Wewnętrznego w PGF SA, a następnie Wiceprezesa Zarządu UAB NFG (Litwa) ds. finansowych. W latach 2008-2013 był związany z Genpact – jednym
z czołowych dostawców BPO, kierując biurami w Polsce i Czechach.
Graduate of the Faculty of Economics and Sociology at the University of Lodz in the field of Informatics and
Econometrics. Holds a tittle of Polish Charted Auditor and is a Certified Internal Auditor, as well as a participant
of the prestigious ACCA program. He gained his professional experience in one of the largest international
audit firms and working within the Pelion Healthcare Group – initially as Internal Auditor in PGF S.A. and later,
as Vice-President and CFO of UAB NFG (Lithuania). In the years 2008-2013 he was associated with Genpact – one
of the leading providers of BPO, directing their offices in Poland and Czech Republic.
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Maciej Nuckowski

Dyrektor Działu Usług, Xerox Polska
GDO Services Director Xerox Poland

W Xerox Polska od 2007 r. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Działu Usług Global Document
Outsourcing. Jest odpowiedzialny za jego strategię i rozwój na polskim rynku. Ekspert w dziedzinie
outsourcingu oraz zarządzania środowiskiem druku. Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie
zarządzania sprzedażą pośrednią i bezpośrednią. Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
we Wrocławiu.
He has been with the company since 2007. He is responsible for national services strategy,
development and P&L. He is an expert in outsourcing and managed print services. He has extensive
experience in both direct and indirect sales management. He graduated from the Wroclaw University
of Economics.

Jacek Fijałkowski

Country Operation Head, Wipro BPS International Operations
Country Operation Head, Wipro BPS International Operations

Doświadczony menedżer finansowy posiadający ponad 20 letnie doświadczenie w obszarze finansów. Posiada
praktyczne doświadczenia w rozwoju organizacji finansowej, zarządzaniu projektami, zarządzaniu procesem
zmian oraz procesach outsourcingu i tworzeniu centrów usług wspólnych. Z sukcesem zakończył wiele projektów
związanych z transformacja organizacji finansowej, zarządzaniu ryzykiem, optymalizacji podatkowej oraz
wdrażaniu kontroli i ładu korporacyjnego w firmach. Posiada tytuł MBA wydanym przez Dominican University
(Chicago). Jako Wipro Country Operation Head odpowiedzialny jest za bieżące operacje centrów usługowych
i rozwój biznesu w Polsce.
Experienced finance manager with over 20 years of experience mainly in finance domain. Has got proven
track record of finance organization development, project management, change management, outsourcing
process and shared service centres development. Successfully completed projects of finance organization
transformation, risk management, tax optimization, corporate governance & compliance. MBA graduate
from the Dominican University (Chicago). As Wipro Country Operation Head is responsible for on-going
operations and business development across Poland.

Wojciech Popławski

Dyrektor w Accenture Services i Wiceprezes ABSL
Director at Accenture Services and Vice President of ABSL

Kieruje organizacją Accenture Operations w Polsce i jest członkiem kierownictwa Accenture Operations
w EMEA. W ciągu 11 lat w branży nowoczesnych usług biznesowych zdobył szerokie doświadczenie kierując
międzynarodowymi projektami BPO w Polsce i za granicą. Ukończył studia magisterskie na Wydziale
Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiował Ekonomię Przedsiębiorstw na Uniwersytecie
w Ratyzbonie. Karierę zawodową rozpoczął w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową.

He leads Accenture Operations in Poland and is a member of the Leadership Team in EMEA. He has been involved
in the business services sector since 2003 and has gained a significant experience managing the international
BPO programs in Poland and abroad. Wojciech graduated from University of Gdansk with a master’s degree in
International Finance & Economics. He also studied Organization & Management at University of Regensburg.
He started his career at The Gdansk Institute for Market Economics.
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Jim Costello

CEO, SouthWestern
Dyrektor Zarządzający, SouthWestern

Zanim Jim dołączył w roku 2003 do SouthWestern, przez ponad 15 lat był związany z branżami IT I Outsourcingu w Irlandii i innych krajach. Zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego Unisys Corp. Europe,
Dyrektora Zarządzającego Managed Services we Francji oraz Dyrektora Zarządzającego Unisys/Dell
Managed Services Alliance zarządzając biznesem o wartości 120 mln USD. Kiedy dołączył do SouthWestern zespół liczył 35 pracowników. Od tamtej pory spółka rozwinęła swoją działalność w Irlandii, Polsce
i Wielkiej Brytanii zatrudniając ponad 1000 osób. SouthWestern, którą kieruje Jim, została przejęta
w sierpniu 2014 przez Capita za kwotę 35 mln EUR.
Before joining SouthWestern in 2003, Jim Costello previously spent 15 years in the IT and Outsourcing Sectors
in Ireland and abroad. He was Finance Director for Unisys Corp., Europe, General Manager of Managed
Services in France and Global MD of the Unisys/Dell Managed Services Alliance, a $120m managed Services
business. When he joined SouthWestern there was a team of 35. Since then, the company has grown in Ireland
and beyond with offices in Lodz, Poland, in Milton Keynes, UK, employing over 1,000. In August 2014, Capita
plc acquired SouthWestern for €35m.

Dawid Dolata

Prezes Zarządu ISS Facility Services Polska
President of the Board ISS Facility Services Poland

Prezes Zarządu ISS Facility Services Polska, spółki będącej liderem wśród firm outsourcingowych
w zakresie Facility Management. Dawid Dolata posiada międzynarodowe doświadczenie zdobyte
w trakcie pracy m.in. w Raben Group oraz APM Moller-Maersk. Od 2014 roku związany z Grupą ISS,
gdzie odpowiada miedzy innymi za realizację planów w zakresie rozwoju rynków wschodzących.
Z wykształcenia ekonomista ze specjalizacją zarządzanie i bankowość. Prywatnie miłośnik motoryzacji
i dalekich podróży.

President of the Board ISS Facility Services Poland,a leading company among outsourcing companies in the
field of Facility Management. Dawid Dolata has international experience gained at places like Raben Group
and APM Moller-Maersk. Since 2014 he has been connected with ISS FS Poland, where he is responsible mainly
for the realization of plans in the field of emerging markets. He is an economist specialising in management
and banking. In his spare time he is keen on motoring and loves travelling.

Piotr Reznar

Dyrektor zarządzający, SITEL Polska
Managing Director, Sitel Polska

Manager, biznesman. Od ponad 12 lat z sukcesami zarządza kilkusetosobowymi, wielopoziomowymi strukturami
obsługi klienta. Od podstaw zbudował jedno z większych call center w Polsce. Wierzy w ludzi i ich potencjał, który
z kolei jest fundamentem prężnego działania firmy. Stawia na rozwój własny oraz współpracowników. Obecnie
zarządza liczącą prawie 1000 pracowników firmą SITEL Polska, która jest jednym z największych na świecie
dostawców usług outsourcingu w obsłudze klienta.

Manager, businessman. For more than 12 years successfully manages multilayered customer support structures
consisting of hundreds of employees. Built one of the largest call centers in Poland. Believes in people and their
potential which is one of the fundamentals of a strong and efficient organization. Focuses on personal and
employee development. Currently manages SITEL Polska (nearly 1000 employees) – one of largest global suppliers
of outsourcing customer support.
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Ireneusz Miski

Prezes Zarządu Tieto Poland, Finance Partner CEE&Russia
Managing Director of Tieto Poland, Finance Partner CEE&Russia

W 2001 r. ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (specjalizacja finanse i bankowość). W 2003 r.
uzyskał certyfikat ACCA, a w roku 2010 ukończył IFL Executive Course na Stockholm School of Economics
oraz otrzymał tytuł FCCA. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w firmach audytorskich,
doradczych oraz IT zarówno na rynku polskim oraz za granicą, m.in. w Nowej Zelandii oraz USA pracując
dla KPMG, Deloite, Xerox oraz Tieto. Jest również członkiem rady nadzorczej ZPPZ Lewiatan, członkiem
rady krajowej ACCA, wykładowcą SEL oraz ekspertem CSR.
He graduated from the University of Economics in Wroclaw in 2001, specializing in finance and banking.
In 2003 he achieved ACCA qualifications, in 2010 he completed IFL Executive Course at Stockholm School
of Economics and was awarded with FCCA title. He earned his professional experience working in audit,
consulting and IT companies in Poland and abroad i.e. in New Zealand and USA, working for KPMG, Deloitte,
Xerox or Tieto. He is member of ZPPL Lewiatan supervisory board, member of ACCA national council, SEL
lecturer and CSR expert.

Patrycja Strzelecka

Partner Zarządzający i akcjonariusz w Extor SA.
Managing Partner and shareholder in Extor SA.

Nadzorowała wdrożenie do obsługi ponad 400 Klientów z kapitałem zagranicznym osiągając co roku
dwucyfrowy poziom wzrostu obrotów. Odpowiedzialna za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
zwiększających efektywność procesów, w tym systemu inteligentnej kontroli kosztów oraz automatyzacji
księgowań CostKiller a także autonomicznego systemu kadrowo-płacowego czasu rzeczywistego
CyberPayroll. Dwukrotnie nagradzana certyfikatem Firma Przyjazna Klientowi.
She supervised implementation of around 400 Clients with foreign capital reaching double digit level
of growth in turnovers. Responsible for implementation of innovative solutions to increase process
efficiency including software of inteligent cost control and bookings automation CostKiller as well as
automated real-time HR and payroll software CyberPayroll. Rewarded twice with Customer Friendly
Company Certificate.

Marcin Nakielski

Dyrektor Działu Sprzedaży Alektum Inkasso Sp. z o.o.
Head of Sales Department in Alektum Inkasso Ltd.

Z wykształcenia politolog, z rynkiem windykacji związany od blisko 10 lat, doświadczenie zdobywał
w największych instytucjach finansowych w Polsce m.in. Kruk, Eurobank, E-kancelaria Grupa Prawno- Finansowa,
Complex Credit Solution. W dotychczasowej karierze zarządzał działami sprzedaży oraz windykacji. W Alektum
Inkasso od ponad dwóch lat odpowiedzialny za pion sprzedaży oraz marketingu.

He is a political scientist by education, related to receivables collection market for 10 years, has gained experience in
biggest financial institutions in Poland, such as: Kruk, Eurobank, E-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa, Complex
Credit Solution. He has managed sales and collection departments in his current career. In Alektum Inkasso
he has been responsible for sales and marketing department.
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Marek Szul

Dyrektor Contact Center, Transcom Worldwide Poland
Contact Center Director, Transcom Worldwide Poland

Związany z firmą Transcom Worldwide od 8 lat. Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W roku 2006 zatrudniony na stanowisku kierownika
działu wsparcia biznesu zbudował od podstaw nowy zespół, by po 2 latach przenieść się do nowo otwartej
placówki w Gdańsku. Tam odpowiedzialny był za zbudowanie struktury IT całego oddziału. Od września
2010 r., jako dyrektor contact centre, odpowiada za prowadzenie działalności CRM firmy na terenie całej
Polski, zarządzając zespołem ponad 1200 osób. W ciągu trzech lat pod jego rządami przychody spółki
wzrosły dwukrotnie, a wskaźnik rentowności uległ zwiększeniu o 140%.
He has been connected with Transcom Worldwide for 8 years. He has graduated in Informatics from
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. In 2006 Marek was hired as Business Support Manager to
set whole business support team up. After 2 years he has moved to the new Transcom site in Gdańsk and
built an IT structure for the site. Since September 2010 Marek as Contactl Center Director is responsible for
Polish CRM activities of Transcom Worldwide and manages the team of more than 1200 people. During the
three-year period of his management the site revenue has doubled and the OM ratio has increased ca. 140%.

Krzysztof Wróbel

Prezes Zarządu SPARROW Xpert i S8, Ambasador w Pro Progressio
Chairman of the Board in SPARROW Xpert and S8 Companies,
Ambassador of the Pro Progressio

Ekspert w branży outsourcingowej. Aktywnie działa od ponad 8 lat na rynku. Karierę zawodową
rozpoczął w Arterii S.A. Dotychczas zajmował stanowiska średniego i wyższego szczebla. Obecnie
Prezes Zarządu w spółkach SPARROW Xpert i S8 oraz Ambasador w Pro Progressio, gdzie wspiera
rozwój branży outsourcingowej w Polsce. Jego misją jest doskonalenie przywództwa, które łączy
potrzeby ludzi i organizacji w spójną całość, aby wydobyć potencjał tkwiący w ludziach.

He is an expert in the outsourcing sector. He has been working actively on the market for more than eight
years. He began his career in Arteria SA. Previously he held the positions of middle and senior management.
Currently the Chairman of the Board in SPARROW Xpert , S8 Companies and the Ambassador of the Pro
Progressio. His role in this companies is to support the development of the outsourcing industry in Poland.
His mission is to improve leadership that combines people needs and organizations into a coherent whole.
He wants to bring out the potential in people.

Artur Kapacki

Prezes zarządu Telmon
Chairman of the board Telmon

Twórca i od grudnia 2010 r. prezes zarządu firmy Telmon, specjalizującej się w przeprowadzaniu kampanii
telesprzedażowo-marketingowych. Firma intensywnie się rozwija, ma dwa oddziały, w Łodzi i w Toruniu,
w których zatrudnionych jest ponad 500 osób. Artur Kapacki posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy
w telemarketingu, głównie z zakresu finansów i ubezpieczeń. Ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział
Inżynierii Produkcji na kierunku Zarządzanie i Marketing. W latach 2002-2010 pełnił wiele funkcji
menedżerskich w branży ubezpieczeniowej i finansowej.
Chairman of the board Telmon – appointed by the shareholders in December 2010. He created and leads the company
to this day. Telmon provides comprehensive services in the field of process outsourcing services, telemarketing and
telesales. He graduated from Warsaw University of Technology, Department of Production Engineering, Faculty
of Management and Marketing. He has over 10 years experience in telemarketing mainly in finance and insurance.
In the years 2002-2010 he held several managerial positions in financial and insurance industry.
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Jakub Kłoczewiak

Prezes Zarządu, Contact Center Sp. z o.o.
President of the Management Board, Contact Center Sp. z o.o.

Ukończył studia Executive MBA – College of Business University of Illinois oraz Szkołę Główną Handlową
na kierunku Finanse i Bankowość. W latach 1995-2001 pracował w branży FMCG (Agros Holding S.A.)
jako Dyrektor Kontrolingu. Od 2001 r. związany jest z branżą telekomunikacyjną. Początkowo zarządzał
obszarem Kontrolingu i Raportowania a następnie Bill-to-Pay w Telekomunikacji Polskiej. Od roku 2012
sprawuje stanowisko Prezesa Zarządu Contact Center Sp. z o.o.
Graduated Executive MBA – College of Business University of Illinois and the Warsaw School of Economics,
faculty of Finances and Banking. Between 1995-2001 he worked in FMCG sector (Agros Holding S.A.) as
Director of Controlling. Since 2001 he is associated with the telco sector. Initially responsible for Controlling
and Reporting then for Bill-to-Pay in Telekomunikacja Polska. Since 2012 he holds the position of a President
of the Contact Center Sp. z o.o. Management Board.

Andrzej Kroc

Dyrektor Generalny, Mellon Poland Sp. z o.o.
General Manager, Mellon Poland Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Łódzkim. Od wielu lat związany
sektorem finansowym oraz SSC i BPO. Pracował jako COO oraz Prezes Zarządu w CERI Sp. z o.o. oraz jako
Doradca Zarządu mBanku SA. Od 2013 r. pełni funkcję Dyrektora Generalnego w Mellon Poland Sp. z o.o.,
specjalizującej się we wsparciu biznesu w obszarach usług outsourcingu, call-center, field service, a także
proponującej rozwiązania technologiczne dla sektora finansowo-ubezpieczeniowego.
Graduate of the Faculty of Management and Marketing at the University Lodz. For many years tied with
the financial sector, SSC and BPO. He worked as COO and President of the Board of CERI Sp. z o.o. and as
the Adviser to the management Board of mBank SA. From 2013, he is serving as General Manager of Mellon
Poland Sp. z o.o., supporting the business in areas of services of the outsourcing, call-center, field service and
also suggesting technological solutions for the financial-insurance sector.

Mariusz Odkała

Prezes Zarządu w Teleperformance Polska
CEO of Teleperformance Poland

Doświadczony manager (MBA) z licznymi sukcesami w branżach outsourcingu, e-commerce, telekomunikacji
i przemysłu morskiego. Zdobył bogate doświadczenie w sprzedaży i marketingu usług, a także, pełniąc
funkcje zarządcze, w prowadzeniu i rozwoju wielonarodowych struktur przedsiębiorstw w Polsce, Austrii
oraz Niemczech. Obecnie jego głównym celem jest dalszy rozwój Teleperformance w Polsce poprzez
realizowanie polskich i wielojęzycznych projektów w zakresie wielokanałowej obsługi klienta, otwieranie
nowych oddziałów firmy i promocję usług obsługi klienta poprzez media społecznościowe.
He is an experienced manager (MBA) with numerous successes in the fields of outsourcing, e-commerce,
telecommunications and shipping industry. He gained wide experience in sales and marketing of services,
as well as by executing management functions in the management and development of multinational
structures in companies within Poland, Austria and Germany. His main focus today is the further development
of Teleperformance in Poland by implementing Polish and multilingual projects in the field of multichannel
customer service, opening of new sites and promotion of customer services through social media.
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Iwona Bogdanov

Dyrektor Zarządzająca Idea Call Center
Managing Director at Idea Call Center

Z rynkiem call center związana jest od ponad 16 lat. Zaczynała jako konsultantka telefoniczna w spółce
– prekursora usług call center w Polsce. Przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej, by w 2009 r. objąć
stanowisko Dyrektora Zarządzającego największej wtedy spółki contact center. Uczestniczyła w licznych
projektach doradczych dla wielu branż, między innymi konsultując i wdrażając proces powstania spółki call
center w Pradze. Różnorodność podejmowanych wyzwań na poszczególnych szczeblach kariery pozwoliła jej
zgromadzić unikalną wiedzę na temat wszystkich kluczowych obszarów zarządczych w branży contact center.
With 16 years of experience in the call center industry. Starting from a call center agent position. In 2009 she was
promoted for the position of Managing Director in the biggest outsourcing call center in Poland. She was involved
in numerous advisory projects for many business lines, including a consultancy and implementation process of a call
center in Prague. During her tenure a diversity of taken challenges gave her a long and successful record of unique
knowledge in all key managerial areas of the call center industry.

Marcin Kaczmar

Dyrektor ds. Operacyjnych, Call Center Poland
Chief Operating Officer, Call Center Poland

Praktyk o bogatym doświadczeniu w zarządzaniu i budowaniu call centre. Od ponad 10 lat związany
z rynkiem, zaczynał jak wielu w branży – od stanowiska Doradcy Klienta. W latach 2006-2014 pracował
w firmie Holicon. Do 2007 r. jako Koordynator Zespołu, następnie Kierownik Projektów(2007-2010),
a od 2010 r. – Dyrektor Departamentu Operacji, gdzie odpowiadał między innymi za prawidłowy przebieg
projektów w pięciu lokalizacjach, poszerzanie skali biznesu, budowanie relacji z klientami. W 2014
przeszedł do grupy Call Center Poland, obejmując stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych.
A professional with extensive experience in managing and setting up call centers. Associated with the market for over
10 years, like the majority of people in this industry, he began his career as a Customer Advisor. Between 2006-2014,
he was employed by Holicon. Until 2007 – as a Team Coordinator, then as a Project Manager(2007-2010) and since
2010 – as Director of the Operations Department, where amongst other tasks, he was responsible for the proper
fruition of projects in five locations, expanding the scale of business and strengthening relations with clients. In 2014
he transferred to the Call Center Poland group, taking up the position of Chief Operating Officer.

Janusz Jankowiak

Dyrektor Generalny arvato Polska, Prezes Zarządu
Bertelsmann Media Sp. z o.o.
Managing Director at arvato Polska, President
of the Board at Bertelsmann Media Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Executive MBA. Po studiach pracował jako dyrektor
ekonomiczny w branży przemysłowej. Z koncernem Bertelsmann związany od 1996 r., początkowo jako Dyrektor
Ekonomiczny/Zastępca Dyrektora Generalnego. W 2003 r. objął stanowisko Dyrektora Generalnego arvato Polska
i rozpoczął dynamiczny rozwój firmy. Od tego czasu arvato zyskało 8 nowych dużych lokalizacji BPO w Poznaniu,
Szczecinie, Warszawie i Krakowie; poszerzona została oferta wyspecjalizowanych i kompleksowych usług,
dzięki czemu arvato oferuje obecnie najszerszy wachlarz profesjonalnych usług outsourcingowych w Polsce,
a zatrudnienie wzrosło prawie pięciokrotnie do 2200 osób.
He is a graduate of the Poznań University of Economics and Executive MBA. After studies he worked as the economic
director in the industrial sector. He joined Bertelsmann in early 1996 as economic director/deputy managing director.
In 2003, he took over the post of managing director of arvato Polska and began a dynamic programme of company
expansion. Since then arvato has gained eight new large BPO locations in Poznan, Szczecin, Warsaw, and Cracow, and
its offer of specialised and complex services has been extended. Currently arvato offers the most extensive range of
outsourcing services in Poland and its workforce has increased fivefold to 2,200 people.
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Janusz Tomiczek

Prezes zarządu Alfavox Sp. z o. o.
President and CEO of Alfavox Sp. z o. o.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia i realizowania projektów teleinformatycznych
oraz zarządzania wieloosobowymi zespołami. Był odpowiedzialny za kreowanie rozwiązań, weryfikowanie
potrzeb rynku, wspieranie procesów sprzedażowych i presale’owych, w tym także udział w pracach R&D
w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii. Obecnie jest odpowiedzialny za wizję i rozwój firmy,
strategię sprzedażową i marketingową, rozwój kanału sprzedażowego oraz komunikację z partnerami
krajowymi i zagranicznymi.

He has many-years’ experience in creating and carrying out telecommunications projects and also in
managing multi-person teams. During his professional carrier he was responsible for development of solutions,
verification of market demands and support of sale and presale processes. He also participated in R&D works
concerning application of new technologies. Currently, he is responsible for the vision and development of the
company, its sale and marketing strategy, development of sales and communication with the domestic and
foreign partners.

Michał Szybalski

Business Solutions Manager, Sektor Usługi, Comarch SA
Business Solutions Manager, Services Sector, Comarch SA

W firmie Comarch SA zajmuje się zagadnieniami Contact Center. Absolwent Wydziału Elektrotechniki,
Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od początku
swojej drogi zawodowej związany z rynkiem rozwiązań telekomunikacyjnych. Początkowo w TV Wisła (grupa
kapitałowa ITI), później w Kapsch, i Unima2000. W Comarch SA odpowiada za nowatorskie rozwiązanie
Comarch Contact Center (wdrożone m.in. w InvestBank, czy w Alior Banku), oraz za kwestie integracji rozwiązań
z portfolio Comarch SA z rozwiązaniami wiodących dostawców infrastruktury IT (Avaya, Cisco, Aspect).
In Comarch SA he deals with Contact Center issues. He is a graduate of The Faculty of Electrical Engineering,
Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering of AGH University of Science and Technology in Krakow.
Since the beginning of his career he has been associated with market communications solutions. Initially, he worked
at TV Wisla (ITI capital group), then Kapsch, and Unima2000. In Comarch SA he is responsible for an innovative
Comarch Contact Center solution (implemented at the InvestBank or at Alior Bank), as well as issues of integration of
solutions in Comarch portfolio with solutions of leading providers of IT infrastructure (Avaya, Cisco, Aspect).

Cezary Hermanowski

Prezes Zarządu, Grupa DataContact
CEO of DataContact Group

Od początku kariery zawodowej związany z sektorem telekomunikacyjnym i firmami Netia oraz Energis (obecnie
GTS Energis). Jego doświadczenia zawodowe związane były z obsługą klienta i zarządzaniem operacyjnym. Pełnił
wiele funkcji managerskich oraz prowadził innowacyjne projekty, m.in. uruchamiał pierwsze centralne call center
dla Netii i nowoczesne, innowacyjne rozwiązania telekomunikacyjne dla Energis. W 2010 r. pełnił rolę Prezesa
Zarządu w Spółkach BPO Internet Group. Z GDC związany od maja 2014. Obecnie prezes Grupa DataContact,
w skład której wchodzą usługowe call centers GDC, Universal Agent i 4call. Ukończył Akademię Wychowania
Fizycznego (1993) oraz posiada dyplom Executive MBA (2000) University of Central Lancashire – Preston.
From the beginning of his professional career he has been bound up with telecommunications sector and companies like
Netia and Energis (Polish branch of the GTS Group). He performed a lot of managerial functions and conducted innovative
projects, among others he started the first central call center for Netia and modern, innovative telecommunications
solutions for Energis. For a few months in 2010 he performed the role of the Chairman of the management board in BPO
companies of Internet Group. Works for GDC since May 2014. Currently Mr Hermanowski is the President of the Board
and Chief Executive Officer of Grupa DataContact, one of the largest outsourcing contact center company in Poland.He
graduated the University of Physical Education (1993) and he is holding the Executive MBA diploma (2000) of University
of Central Lancashire – Preston.
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Marcin Marzec

President of Board of Arteria S.A.
Prezes Zarządu Arteria

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej oraz budowaniu i rozwijaniu
firm z obszaru usług nowoczesnych technologii, wsparcia sprzedaży i informatycznej obsługi procesów
biznesowych. Od maja 2012 r. jest Prezesem Zarządu Arteria. odpowiada za operacyjne zarządzanie całą
Grupą Kapitałową Arteria S.A. Ponadto, zasiada w Radach Nadzorczych licznych spółek takich jak Gallup
Polska Sp. z o.o., czy Mazowiecki Inkubator Technologiczny. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie (specjalizacja Zarządzanie i Marketing).
Marcin Marzec has long-term experience in running business activities as well as building and developing companies
from the area of new technologies & services, sales support and business processes technological services.Professional
Experience: The Appointment of the President of Board of Arteria S.A. by the Supervisory Board, the office held up till
now. Marcin Marzec is in charge of operational management and financial policy of the whole Arteria S.A. Capital
Group. Additionally, he has been a member of Supervisory Boards in many commercial law companies, such as Gallup
Polska Sp. z o.o., Mazovian Incubator for Technology among others. Postgraduate of Warsaw School of Economics
(faculty Management and Marketing).

Bartłomiej Dębski

Prezes Zarządu Cartrack Polska
CEO of Cartrack Poland

Ekspert w dziedzinie logistyki, zarządzania oraz outsourcingu. W Cartrack Polska odpowiada za markę
oraz zarządzanie i rozwój oddziału. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą
oraz budowaniu koncepcji biznesowych zdobyte na rynkach Europy i Afryki. Był odpowiedzialny m.in. za
realizację projektów i planów inwestycyjnych dla europejskich przedsiębiorstw, głównie z sektora technologii
i telekomunikacji.

He is an expert in the area of logistics, management and outsourcing. In Cartrack Poland, he is responsible for the
brand as well as for the management and development of the branch. He has international experience in sales
management and business strategies implementation, which he gained working on European and African markets.
Among his responsibilities were managing business projects for European companies, especially from the new
technologies and telecommunications sectors.

Sławomir Wontrucki

Prezes LeasePlan Polska
Chairman of LeasePlan Polska

Absolwent SGH. W trakcie rozwoju zawodowego przeszedł szkolenia prowadzone przez wykładowców z INSEAD
i Uniwersytetu w Genewie. Od Geerta Hofstede uczył się zarządzania wielokulturowymi organizacjami. Wdrażał
systemy jakości: TQM, ISO, GMP i ERP Movex. Od 2005 r. pełni funkcję Prezesa LeasePlan Polska, konsekwentnie
budując pozycję lidera rynku wynajmu długoterminowego samochodów osobowych. Współpracuje z organizacjami
pozarządowymi na rzecz zrównoważonego rozwoju. Do czerwca 2014 r. był członkiem zarządu organizacji
branżowej - Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Obecnie zasiada w Radzie Programowej PZWLP.
He is a graduate of Warsaw School of Economics. During his professional development he has been trained by lecturers
of INSEAD and the University of Geneva. He learned management of multicultural organisations from Geert Hofstede.
He has introduced TQM, ISO, GMP and ERP Movex quality systems. Since 2005 he has been chairman of LeasePlan
Polska, consistently building up its position as leader of the long-term car rental market. He collaborates with NGOs
towards sustainable development. Until June 2014 he was a board member of the industry’s body – the Polish Vehicle
Rental and Leasing Association. He currently sits on the Programme Board of the PZWLP.
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Leszek Pomorski

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Alphabet Polska Fleet Management
President of the Board, General Manager

Od 1989 r. był Członkiem Zarządu oraz Dyrektorem Handlowym polsko-brytyjskiej spółki Polorbis Ltd.
w Londynie. Po powrocie do Polski w 1997 r. powołał do życia Hertz Lease, a następnie Prime Car Management.
Od 2003 r. związany był z Grupą ING. Przez pięć lat na stanowisku Członka Zarządu ING Car Lease odpowiedzialny
był za Sprzedaż i Marketing. W 2008 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa, a w 2010 został Prezesem
Zarządu. Po przejęciu firmy przez Grupę BMW pod koniec roku 2011 i zmianie nazwy na Alphabet Polska pozostał
na stanowisku Prezesa Zarządu. Jest jednym z założycieli Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów,
w którym pełnił funkcję Prezesa w latach 2008-2014.
Since 1989 he served as Member of the Management Board and Commercial Director at the Polish-British company
Polorbis Ltd. in London. In 1997, after his return to Poland, he established Hertz Lease and later Prime Car
Management. Since 2003 he has been working for the ING Group. For five years he occupied the position of the Member
of the Management Board at ING Car Lease and was in charge of Sales and Marketing. In 2008 he was appointed
Vice-President, and in 2010 – President of the Management Board. After the company has been taken over by BMW
Group and changed name to Alphabet Polska he remained as the President of the Board. He is also one of the founders
of Polish Vehicle Rental and Leasing Association, where he held the position of Chairman since 2008 until 2014.

Jerzy Kobyliński

Prezes Zarządu spółek z Grupy Masterlease
CEO of Masterlease Group

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Posiada również Dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do
zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Od 1995 r. nieprzerwanie zarządza spółkami
należącymi do Grupy Masterlease, zajmującej się leasingiem i usługami Car Fleet Management. Grupa
Masterlease jest jednym z liderów rynków CFM. Stan floty poruszający się po polskich drogach wynosi
ponad 22 tys. samochodów. 16 kwietnia 2014 r., należąca do grupy, spółka Prime Car Management S.A.
zadebiutowała na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Tym samym, stała się
pierwszą spółką polskiego rynku CFM notowaną na giełdzie.
He is graduated from the Technical University of Gdansk. He has also the Ministry of Treasury Diploma which
entitles him to sit in management boards of state-owned companies. Since 1995, he has been continually managing
the companies belonging to the Masterlease Group, engaged in leasing and Car Fleet Management services.
Masterlease Group is one of the CFM market leaders. The company fleet size, moving on Polish roads,
is over 22 thousand cars. On 16 April, 2014, the company Prime Car Management SA debuted on the main floor
of the Stock Exchange in Warsaw. PCM became the first Polish CFM company listed on the Warsaw Stock Exchange.

Jacek Szczepanowski

Prezes Zarządu MS Services
CEO of MS Services

Od ponad 10 lat z sukcesem zarządza firmą MS Services – specjalizującą się w usługach wsparcia sprzedaży
- outsourcingu sił sprzedaży, merchandisingu, promocjach sprzedaży. W tym okresie firma zyskała status
lidera wśród dostawców usługi outsourcingu sił sprzedaży w Polsce i zwiększyła obroty z 3 mln w 2004
roku do 80 mln w 2014 roku. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie menedżerskie, zdobyte w firmach
z sektora FMCG i usługach z zakresu wsparcia sprzedaży, dystrybucyjnych i logistycznych.
For over 10 years Jacek Szczepanowski has been successfully managing MS Services – a company specializing in
sales support services - sales professionals outsourcing, merchandising, sales promotions. In the period, the company
gained the top position among Poland's providers of the sales professionals outsourcing service and raised revenues
to PLN 80 mln in 2014 from PLN 3 mln in 2004. The President has over 20 years of managerial experience at FMCG
sector enterprises and in services in the field of sales support, distribution and logistics.
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Adam Stańczak

Prezes Zarządu ASM GROUP S.A.
President of the Bard of ASM GROUP S.A.

Jeden z założycieli oraz akcjonariuszy ASM GROUP S.A., grupy kapitałowej specjalizującej się
w kompleksowych usługach wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Z branżą związany od ponad 16 lat.
W swojej karierze zawodowej pełnił szereg funkcji kierowniczych w spółkach kapitałowych oraz
osobowych, w tym podmiotów świadczących usługi z zakresu wsparcia odsprzedaży. W 2013 r. znalazł się
na liście 500 Menedżerów w rankingu Pulsu Biznesu dla najlepszych prezesów i właścicieli firm.
One of the founders and shareholders of ASM GROUP S.A., a group of companies specialising in comprehensive
sale and outsourcing services. Adam Stańczak has been active in the industry for over 16 years. In his professional
career, he has been employed on a number of managerial positions in companies and partnerships, including
in enterprises providing resale support services. In 2013, Adam Stańczak was listed among 500 best company
owners and presidents in a ranking prepared by the Puls Biznesu daily business newspaper.

Konrad Rochalski

Prezes Zarządu OEX S.A., (ArchiDoc, Voice Contact Center)
President of the OEX Group CEO (ArchiDoc, Voice Contact Center)

Z branżą nowoczesnych usług biznesowych jest związany od 1999 r. Współtworzył, a od 2011 r. kieruje Grupą OEX,
jedną z największych polskich firm na rynku BPO. Od 2009 r. zarządza spółką ArchiDoc, liderem w obszarze backoffice i document management. Od 2014 roku zajmuje także stanowisko prezesa zarządu we wchodzącej w skład
Grupy OEX spółce Voice Contact Center. W latach wcześniejszych pełnił funkcję prezesa Inforsys, największego
krajowego gracza na rynku obsługi korespondencji masowej oraz zajmował stanowisko dyrektora ds. sprzedaży
i marketingu w firmie Arcus, integrującej procesy związane z obiegiem informacji. Budował także ofertę usług
z zakresu departamentowego zarządzania drukiem, kopiowaniem i skanowaniem dokumentów w Toshibie.
Jest autorem licznych publikacji eksperckich z zakresu usług biznesowych. Ukończył Szkołę Główną Handlową
w Warszawie oraz studia podyplomowe EMBA.
Konrad Rochalski has been associated with the modern business service industry since 1999. He co-created and, since
2011, has headed the OEX Group, one of the largest Polish companies on the BPO (Business Process Outsourcing) market.
Since 2009 he has managed ArchiDoc, a leading company in the area of back office and document management. From
2014, Mr. Rochalski serves as President of Voice Contact Center, part of the OEX Group. In the previous years he held the
position of President of Inforsys, the largest player in the domestic market of bulk correspondence management and was
responsible for sales and marketing at Arcus, a company integrating processes related to the flow of information. He also
created an offer of services in the area of departmental management of printing, copying and scanning of documents in
Toshiba. Konrad Rochalski is the author of numerous expert publications in the field of business services. He graduated
from the Warsaw School of Economics and completed the EMBA program.

Daniel Bąk

Dyrektor ds. Rozwoju, DataScope.pl
Project & Business Development Director, DataScope.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w prowadzeniu działalności biznesowej oraz budowaniu
i rozwijaniu firm z obszaru usług outsourcingowych, wsparcia sprzedaży oraz obsługi procesów
biznesowych. W przeszłości współpracował m.in. z Iron Mountain, Grupą TP oraz Asseco Poland. Od
września 2013 r. jako Dyrektor ds. Rozwoju tworzy w Polsce markę DataScope.pl oraz wspiera Fundację
Pro Progressio, jako Ekspert BPM/ECM/BackOffice/Archiwizacji.
Has many years of managerial experience in conducting business, building and developing companies in
the area of outsourcing services, sales support and service processes outsourcing. He has collaborated with
Iron Mountain, TP Group and Asseco Poland. From september 2014 he develope DataScope.pl brand as
a Development Director and also working as an expert in BPM/ECM/Backoffice/Archive at Pro Progressio
fundation.
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Witold Szczurek

Prezes Zarządu w Polskiej Grupie Pocztowej S.A. i Inforsys S.A.
President of the Management Board in Polska Grupa Pocztowa S.A. and Inforsys S.A.

Manager z wieloletnim doświadczeniem w największych polskich firmach. Pracował na stanowiskach
zarządczych m.in. w Novicie, Kolporterze, Ruchu i firmie InPost. Obecnie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu
w Polskiej Grupie Pocztowej S.A. i Inforsys S.A. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oraz Uniwersytetu w Preston (University of Central Lancashire), gdzie uzyskał Diploma in Managment oraz
Master of Business Administration.
Witold has been a Manager in the biggest Polish companies for many years. He occupied managerial posts
in such companies as Novita, Kolporter, Ruch and InPost. He is currently President of the Management Board
in Polska Grupa Pocztowa S.A. and Inforsys S.A. He is a graduate of the University of Economics in Katowice and
the University in Preston (University of Central Lancashire), where he obtained the Diploma in Management
and Master of Business Administration.

Leszek Kalkowski

Prezes Zarządu PIKA Sp. z o.o.
President of PIKA Sp. z o.o.

Przedsiębiorca, businessman, twórca MSP, z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem. Od lat zajmuje się
wspieraniem biznesu m. in. w zakresie optymalizacji procesów i zarządzania informacjami. Od 1992 r. – kiedy
powstała PIKA Spółka z o.o. – jest jej właścicielem i prezesem. Proaktywny w środowisku społecznym, swoim
doświadczeniem intensywnie wspiera lokalne inicjatywy. Działając również na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
w Polsce oraz wspierając zarządzanie procesami biznesowymi, był wielokrotnie honorowany i wyróżniany
przez organizacje pracodawców, organizacje gospodarcze oraz kluby zrzeszające środowiska biznesowe.
Entrepreneur, businessman, MSP creator with over 30 years’ experience. Since many years supports business in the
area of process optimization and data management. Since 1992 – when PIKA Ltd. was established – he is the owner
and the CEO of this organization. He is proactive in social environment – by his own experience Leszek supports
local initiatives. Acting for the development of entrepreneurship in Poland as well as supporting business process
management Leszek has been many times honoured and awarded by various employer and economy organizations
and business membership clubs.
REKLAMA
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Outsourcing

– sektor równych szans
Wywiad z Renatą Sima, Dyrektor
Generalną Usług Outsourcingowych
w HP Global Business Center

Outsourcing&More: Czy Pani zdaniem outsourcing
można nazwać branżą równych szans?

Renata Sima: Nie tylko równych, ale także pewnych szans na stabilny rozwój. Outsourcing
w Polsce rozwija się zaledwie od przeszło dziesięciu lat, jednak od początku charakteryzuje się
stałym wzrostem i zapotrzebowaniem na nowych
pracowników. Żeby sprostać dynamice rozwoju branży potrzebujemy ludzi wykształconych
i otwartych na pracę w międzynarodowym środowisku biznesowym. W zamian oferujemy im pewne
i atrakcyjne warunki zatrudnienia. Każdy zainteresowany, który spełnia określone wymagania i pozytywnie przechodzi proces rekrutacji, może podjąć pracę w naszych centrach i bez względu na etap
kariery, nadal się rozwijać. Nasza branża cechuje
się wyjątkową różnorodnością.

Zatrudniamy pracowników różnej narodowości,
o wielokierunkowym doświadczeniu i wykształceniu. Liczą się odpowiednie kompetencje zawodowe
oraz zaangażowanie, które są niezależne od pochodzenia, płci, wieku czy wyznania, a także aktualnej
sytuacji osobistej. W naszych centrach zatrudniamy obcokrajowców, studentów, absolwentów,
osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym
oraz sporą grupę mam powracających do pracy po
przerwie spowodowanej wychowywaniem dzieci. W globalne procesy, które realizujemy, każdy
pracownik wnosi własną perspektywę, wiedzę
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i umiejętności. Wszystkie te elementy dopełniają się
i są źródłem innowacji. Patrząc na przebieg kariery osób,
z którymi miałam okazję pracować przez kilka ostatnich
lat, z pewnością mogę powiedzieć, że outsourcing jest
branżą równych szans.

O&M: Od wielu lat jest Pani związana z branżą – czy uważa
Pani, że osoby dopiero rozpoczynające swoją zawodową
karierę łatwiej odnajdują w niej swoje miejsce?
RS: Pracuję w HP Global Business Center w Polsce prawie
od początku jego istnienia, zatem miałam okazję współuczestniczyć w rozwoju tej nowej wówczas gałęzi gospodarki w naszym kraju. Uważam, że praca w usługach dla
biznesu, to idealny start do kariery dla młodych ludzi
z bardzo wielu powodów. Chętnie zatrudniamy absolwentów oraz studentów kończących wkrótce edukację,
co jest rzadkością na polskim rynku pracy. Nie wymagamy od nich doświadczenia, lecz oferujemy im gruntowne przeszkolenie i stabilne warunki zatrudnienia. Dzięki
pracy w firmie działającej globalnie uczą się międzynarodowych standardów, mogą realizować niezwykle zróżnicowane projekty i zyskują dostęp do innowacji.

Nasi pracownicy szybko dostrzegają, że nie muszą
mieć kompleksów wobec swoich kolegów spoza Polski.
Są wykształceni, kreatywni oraz elastyczni względem
szybko zmieniających się wymagań biznesowych. Mają
równe szanse na budowanie własnej ścieżki kariery,
która zależy tylko od ich wysiłku i aspiracji. Naszą rolą
jako pracodawcy jest zagwarantowanie im wsparcia
i możliwości rozwoju. Absolwenci coraz łatwiej odnajdują się także w outsourcingowej rzeczywistości, dzięki
współpracy pomiędzy firmami działającymi w branży
a uczelniami wyższymi, które rozpoczęły kształcenie
przyszłej kadry z większą otwartością na potrzeby
i specyfikę usług dla biznesu.
O&M: Zróżnicowany zespół daje duży potencjał, ale jest
wymagający w zarządzaniu. Czy kierowanie taką kadrą
sprawia Pani trudności?

RS: Jestem zwolenniczką różnorodności w organizacji, i to
w wielu aspektach, zarówno jeśli chodzi o płeć, wiek czy
też różnice kulturowe. Zatem kierowanie takim zespołem
traktuję jako potencjał rozwojowy i element innowacyjności. Umiejętne zarządzanie różnorodnością zespołu
pozwala na optymalne wykorzystanie talentów, doświadczenia i kompetencji pracowników firmy. Nad wykorzystaniem tych możliwości trzeba nieustannie pracować, ale
z mojego doświadczenia wynika, że warto to robić. Efektem takiej polityki jest zbudowanie kultury otwartości

i szacunku w firmie, ta zaś wpływa na satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy oraz sukcesy biznesowe firmy.

W HP GBC dbamy o to, żeby wszyscy pracownicy mieli
takie same szanse na rozwój, podnoszenie kwalifikacji
czy korzystanie z programów pracowniczych, które im
zapewniamy. Aktywnie pomagamy naszym pracownikom w godzeniu obowiązków zawodowych i prywatnych.
Oferujemy młodym rodzicom szereg udogodnień, które
w istotny sposób pomagają im w zachowaniu równowagi
między obowiązkami zawodowymi i domowymi. Doceniamy zapał i wysiłki dużej grupy wolontariuszy w naszej firmie, którzy znajdują czas i chęci na zaangażowanie
społeczne, które wykracza poza ich codzienne obowiązki zawodowe. Dostrzegamy wartość, jaką do usług BPO
wnoszą zatrudnieni w HP cudzoziemcy. Jako pracodawca
dbamy o to, by dobrze czuli się w naszej firmie i mieście.
Ta równość szans, tak widoczna w naszej organizacji, ma
również niebagatelne znaczenie w budowaniu szacunku
i tolerancji, które staramy się propagować w naszym
otoczeniu biznesowym.
O&M: Jak widzi Pani rolę specjalistów w usługach dla
biznesu, czy to dobre miejsce dla osób, które posiadają
już sukcesy zawodowe?

RS: Rozwój naszej branży nie polega jedynie na powstawaniu nowych biur i zatrudnianiu kolejnych pracowników. Sektor rozwija się przede wszystkim w zakresie świadczonych
usług. Wynika to nie tylko z faktu, iż branża staje się bardziej
dojrzała, ale również z tego, że stale zmieniają się potrzeby
naszych klientów, które dyktuje konkurencyjna gospodarka.
Pracownicy, którzy w ciągu ostatnich 10 lat związali z usługami dla biznesu swoje zawodowe losy, aktualnie posiadają
specjalistyczną wiedzę i ogromne doświadczenie dotyczące
obsługi procesów outsourcingowych. Ich umiejętności są coraz częściej dostrzegane i doceniane w strukturach międzynarodowych, a przyznawane awanse i możliwości pełnienia
globalnych funkcji są potwierdzeniem zdobytej przez nich
wiedzy. Stały rozwój powoduje również, że zajmujemy się obsługą coraz bardziej skomplikowanych procesów. Ich świadczenie wymaga posiadania wysoko wykwalifikowanej kadry.
W związku z tym coraz częściej poszukujemy osób z dużą
wiedzą i zawodowymi sukcesami.
Firmy z sektora to aktualnie bardzo dobre miejsce do
dalszego rozwoju dla specjalistów z wieloletnim stażem.
Mogą oni nie tylko zająć się realizacją zaawansowanych
projektów biznesowych, ale także liczyć na wsparcie
pracodawcy w dalszym rozwijaniu kompetencji.
O&M: Dziękuję za rozmowę.
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Outsourcing
– sector of equal opportunities
Interview with Renata Sima,
the BPO Poland Director

at HP Global Business Center
Outsourcing&More: Do you think, that the outsourcing
industry can be called a sector of equal opportunities?

Renata Sima: Yes, but not only a sector of equal
opportunities, but also a sector of stable development.
Outsourcing has been present in Poland just for over
ten years, but from the beginning is characterized by
continued growth and demand for new employees. In
order to meet the dynamic development of this industry
we need well-educated people who are open to work in
an international business environment. In return, we
offer them safe and attractive work conditions. Anyone
interested who meets the specific requirements and
passes the recruitment process, can work in our centers
and continue to develop at each stage of their career. Our
industry is characterized by a unique diversity.
We hire employees of different nationalities, with
multidirectional experience and education. Appropriate
professional competence and commitment are crucial,
regardless of origin, sex, age or religion, as well as one’s
current personal situation. In our centers we employ
foreigners, students, graduates and professionals with
many years of work experience, we have a large group
of mothers returning to work after maternity leave.
Each employee brings his own perspective, knowledge
and skills to the global processes that we operate.
All these elements are complementary and are source
of innovation. By looking at the careers of persons with
whom I had the opportunity to work with during the last
few years, I can certainly say that outsourcing is a sector
of equal opportunities.
124
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O&M: You have been working in this industry
for many years; do you think it is easier for a person
who is just starting professional career to find his place
in outsourcing?
RS: I’ve been working in the HP Global Business Center
in Poland almost since its beginning, so I had the
opportunity to participate in the development of this new
sector of economy in our country. I think, that working
in business services is, for many reasons, a perfect start
of career for young people. We are happy to employ
graduates and students finishing their studies, which is
still rare on the Polish labor market. We do not require
experience from them, as we offer them thorough
training and stable employment conditions. By working
in a globally operating company they learn international
standards, can carry out diverse projects and gain access
to innovation.

Our employees quickly recognize that they are not worse
than their foreign colleagues. They are well-educated,
creative and flexible in regards to the rapidly changing
business requirements. They have equal opportunities
to build careers, which depend only on their efforts and
aspirations. Our role as an employer is to provide them
with support and development prospects. Graduates
find themselves in the outsourcing world more and more
easily also thanks to the cooperation between companies
from this industry and universities, which have begun
educating future employees with greater openness to the
needs and specifics of business services.

Industry

O&M: A diversified team gives great potential, but at the same
time is challenging to manage. Does managing such a team
cause difficulties?

RS: I am in favor of diversity in the organization in many
aspects; in terms of gender, as well as age or cultural differences.
Therefore, I treat management of such a team as a potential
for development and innovation. Skillful management of
a diversified team allows for optimal usage of talent, experience
and competence of employees. You need to work constantly on
the use of these opportunities, but in my experience it is worth
doing. The result of such a policy is creating in the company
a culture of openness and respect, which in exchange affects the
employees’ job satisfaction and the success of the company’s
business.

In HP GBC we make sure that all employees have equal
opportunities of development, upgrading skills and access
to employee programs, which we provide. We actively assist
our employees in balancing their professional and personal
responsibilities. We offer a range of benefits for young
parents, that significantly help them to maintain balance
between professional and domestic tasks. We appreciate
the enthusiasm and efforts of a large group of volunteers in
our company who find time and will for social commitment,
which goes beyond their daily work duties. We also recognize
the value that foreign HP employees bring to the BPS services.
As an employer, we take care to make them feel comfortable
in our company and the city. This equality of opportunities,
so visible in our company, is also of great importance in

building respect and tolerance, which we are promoting in our
business environment.

O&M: How do you see the role of professionals in business
services, is this a good place for people who already have
a successful career?

RS: The development of our industry is not only limited to the
creation of new offices and hiring new employees. The sector
is growing mainly in the range of delivered services. This is not
only because of the industry becoming more mature, but also
because of the constantly changing needs of our customers set
by the competitive economy. Employees working in the business
services for the past 10 years have currently specialized
knowledge and extensive experience in the management
of outsourcing processes. Their skills are increasingly recognized
and appreciated in international structures. Promotions and
opportunities of development in global functions confirm their
knowledge. Constant development implies that we are handling
even more complex processes. Their provision requires a highly
qualified team. Therefore, we are now looking for people with
great knowledge, experience and professional successes.
Companies in this sector are a perfect place for further
development for professionals with years of experience. They
can not only deal with the implementation of advanced business
projects, but also count on the support of the employer in their
further proficiency development of competence.
O&M: Thank you very much.
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Dorota Łuczak
doradca podatkowy
w „Chudzik i
Wspólnicy Radcowie
Prawni” sp. p.
Kancelaria
Prawna „Chudzik
i Wspólnicy” sp. p.
specjalizuje się w
kompleksowej
obsłudze prawnej
przedsiębiorców
związanych z
outsourcingiem.

Kancelaria sporządza
także dokumentacje
podatkowe cen
transferowych.
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Zmiany w podatkach
dochodowych – zaskakujące
dla przedsiębiorców
Ustawodawca, jak co roku, przygotował dla przedsiębiorców wiele zmian w podatkach dochodowych,
które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.
Wiele uregulowań, może być dużym zaskoczeniem
dla podatników. Poniżej przedstawiamy przegląd
najważniejszych zmian z komentarzem odnośnie ich
stosowania.

Opodatkowanie zagranicznych spółek
kontrolowanych

Jedną z najbardziej medialnych zmian jest wprowadzenie podatkowania dochodów zagranicznych spółek
kontrolowanych. Opodatkowaniu podlegać będą
wspólnicy zagranicznych spółek kontrolowanych.
Podatek wynosić będzie 19% dochodu zagranicznej
spółki kontrolowanej, dodatkowo na wspólników nałożono wiele obowiązków. Będą zobowiązani między
innymi do: prowadzenia rejestru spółek kontrolowanych, składania odrębnego zeznania oraz prowadzenia ewidencji pozwalającej na określenie wysokości
dochodu. Zmiany już w tym momencie wprowadzają
wiele wątpliwości, zaczynając od momentu kiedy
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zaczną obowiązywać, gdyż ich wejście w życie od
1 stycznia 2015 r. wydaję się być niekonstytucyjne,
z uwagi na zbyt krótki okres vacatio legis. Kończąc na
niejasno sprecyzowanych obowiązkach ewidencyjnych, tj. obowiązku prowadzenia księgowości spółki
zagranicznej według polskich uregulowań, czy też
niejasnej definicji rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej.

Niedostateczna kapitalizacja po nowemu

Ustawodawca wprowadził obszerne zmiany odnośnie „cienkiej kapitalizacji”. Ograniczeniami objęte
zostały pożyczki udzielane podatnikom przez podmioty z podatnikami powiązane również w sposób
pośredni. Ponadto zmianie ulega współczynnik, po
przekroczeniu którego podatnik zobowiązany jest do
wyliczenia odsetek niestanowiących kosztu uzyskania przychodu. Do obliczania limitu będą brane pod
uwagę nie tylko udzielone podatnikowi pożyczki,
lecz również inne nieuregulowane zobowiązania wobec podmiotów powiązanych, wskazane w prze-

pisie. Pozytywną zmianą jest to, iż wprowadzono
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możliwość potrącenia wzajemnych
zobowiązań przy obliczaniu limitu oraz możliwość wyboru innego
sposobu rozliczania odsetek. Należy
zaznaczyć, iż zgodnie z przepisami
przejściowymi pożyczki udzielone do
1 stycznia 2015 r. oceniane będą na
starych zasadach, chyba że po Nowym
Roku, zmieni się okres kredytowania
danej umowy.

Koniec optymalizacji
„niepodzielonych zysków”?

W związku z licznymi sporami podatników z urzędami skarbowymi,
ustawodawca postanowił doprecyzować przepisy regulujące opodatkowanie niepodzielonych zysków przy
przekształceniu spółki kapitałowej
w osobową. Celem ustawodawcy było rozwiązanie wszelkich
wątpliwości i ukrócenie optymalizacji
podatkowej
w
tym
zakresie. Dobra wiadomość jest taka,
iż nadal można zauważyć pewne
nieścisłości, które mogą pozwolić
na optymalizację podatkową, jeszcze
w 2015 roku.

Nowe dokumentacje cen
transferowych

Uregulowania odnośnie cen transferowych są dla podatników bardzo
uciążliwe. Niestety zmiana, która zacznie obowiązywać od 2015
r. wprowadza objęcie obowiązkiem sporządzania dokumentacji
cen transferowych umów spółek

osobowych, zawartych pomiędzy
podmiotami powiązanymi, jeżeli
łączna wartość wkładów przekracza 50.000,00 EUR. Jest to zupełna
nowość i wiele podatników może
być zaskoczonych koniecznością
sporządzania takiej dokumentacji.
Doprecyzowano również pojęcie
podmiotów powiązanych. Nie ma już
żadnych wątpliwości, iż podmiotami
powiązanymi mogą być spółki jawne, komandytowe czy partnerskie.

Świadczenia rzeczowe
opodatkowane

Wprowadzono wyraźne opodatkowanie świadczeń rzeczowych. Ustawa
doprecyzowuje moment powstania
przychodów i kosztów po stronie
podmiotu wykonującego świadczenia
tytułem spłaty ciążącego na nim zobowiązania. Niestety uregulowania już
w tym momencie wzbudzają wiele
wątpliwości, więc można się spodziewać, iż będą powodem częstych sporów z organami podatkowymi.

Odsetki od lokat firmowych
przychodem z działalności

W ustawie o podatku dochodowym
od osób fizycznych sprecyzowano,
iż odsetki od lokat na rachunkach firmowych są przychodem z działalności
gospodarczej chodź uzasadnienie do
ustawy mówi coś odwrotnego tj. iż
jest to przychód z kapitałów pieniężnych. Jest to o tyle ważne dla podatników, iż w momencie uznania, iż jest to
przychód z działalności gospodarczej,
podatnik sam musi rozliczać należny podatek (w momencie dopisania
do rachunku odsetek). Co może być
dużym obciążeniem, szczególnie, iż
w przypadku przychodów z kapitałów
pieniężnych zobowiązany do rozliczenia jest bank wypłacający odsetki.
Pytanie czy ustawodawca poprawi
tę omyłkę, czy też niekorzystne uregulowanie stanie się niebezpiecznym
narzędziem w rękach organów podatkowych.

Obowiązki płatnika wyłącznie
elektroniczne
Płatnicy
zatrudniający
powyżej
5 pracowników oraz prowadzący biura rachunkowe zostali zobowiązani
do składania wyłącznie drogą elektroniczną między innymi informacji:
PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40. Należy zwrócić, uwagę,
iż – mimo, że ustawa wchodzi w życie
od dnia 1 stycznia 2015 r. – to przepisy
będą mieć zastosowanie do dochodów
uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.
Czyli zmiany będą mieć zastosowanie
do informacji składanych za 2014 r.

Koniec wirtualnych biur

Urzędy skarbowe uzyskały nowe
uprawnienie, uchylenia z urzędu NIP
podmiotu, jeżeli posługuje się on
fałszywymi lub fikcyjnymi danymi
adresowymi siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
W praktyce może to oznaczać koniec
rejestracji siedzib w tak zwanych
„wirtualnych biurach”, gdyż nowe
przepisy mocno ograniczają możliwości obrony tego typu uregulowań.
Podmioty, które mają zarejestrowane
takie siedziby powinny rozważyć, zmianę danych, gdyż urząd nie ma nawet
obowiązku informowania podatnika
o wszczęciu postępowania w sprawie
uchylenia NIP. Może się zatem okazać,
iż podmiot z dnia na dzień zostanie pozbawiony NIP. Jeżeli podatnik dokona
zmiany danych adresowych w rejestrze
lub ewidencji wskazując dane prawdziwe, nastąpi przywrócenie NIP.

Podsumowując, od roku 2015 czeka przedsiębiorców wiele zmian
w podatkach dochodowych, większość
z nich jest niekorzystna, wymaga
przeanalizowania i ewentualnej reorganizacji w strukturze prowadzonej
działalności gospodarczej. Niestety,
jak co roku, ustawodawca wprowadził
uregulowania w sposób nieprecyzyjny i tym samym naraził podatników
na spory z organami podatkowymi.
no 1/2015 (January / February)
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Like every year, the legislator has come up with a
range of modifications to taxation law which will
come into effect as of 1 January 2015. Many of these
modifications may come as a big surprise to taxpayers.
Below, we present a review of some of the most
significant changes as well as commentary on how
they are to be applied.

Controlled Foreign Corporation
Regulations

One of the more radical changes is the introduction
of Controlled Foreign Regulations (CFC). Taxation
shall now be applied to partners in controlled foreign
companies. The taxation will total 19% of the foreignbased affiliate company’s income; additionally,
partners of such companies will be required to comply
with a range of new obligations; among others, they will
be required to: keep a register of affiliate companies,
file separate tax returns as well as keep records making
it possible to determine the level of income. These
changes have already caused uncertainty on many
levels; it is unknown when exactly they will come
into effect as their introduction as of 1 January 2015
appears to be unconstitutional due to the insufficient
length of the vacatio legis period; similarly unclear
are some of the record-keeping requirements, that is
the obligation to handle the accounting of controlled
foreign companies according to Polish law regulations
as well as the lack of clarity in regards to the definition
of actual business activity operation.

Thin capitalization all over again

The legislator has come up with significant changes
in regards to the so-called „thin capitalization”.
Limitations have been introduced which also affect
loans given to taxpayers by entities which are related
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to these taxpayers in an indirect manner. Another
modification is the index after the exceeding of which
the taxpayer is required to calculate interest which
does not constitute tax-deductible expenses. For the
purpose of determining the limit, not only loans given
to taxpayers shall be taken into account but also other
outstanding liabilities to affiliate entities as specified
in the relevant regulations. On a positive note, it
shall now be possible to deduct mutual liabilities
while calculating the limit and also to select another
manner of settling tax on interest. It bears stressing
that pursuant to the interim regulations, loans given
by 1 January 2015 shall be reviewed against the
regulations in effect up to now unless the loan term of
a given agreement changes as of the new year.

No more “retained profit” optimization?

In connection with the abundance of disputes between
taxpayers and revenue office, the legislator has decided
to more carefully specify the regulations on retained
profit whenever a limited company transforms into
a partnership. The legislator’s reasoning behind this
decision was to settle any and all doubt and to curtail
tax optimization in this manner. The good news is that
there are still some discrepancies which may make
it possible to optimize taxation also in the year 2015.

New transfer pricing documentation

Regulations in regards to transfer prices are particularly
cumbersome to the taxpayer. Regrettably, the change
which comes into effect as of 2015 introduces the
requirement to prepare and keep documentation of
partnership agreement transfer prices entered into by
affiliated entities if the total value of the capital exceeds
50.000,00 EUR. This is a complete novelty and many
taxpayers may be surprised by the necessity to prepare
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and keep such documentation. The terms
“affiliated entities” has been specified
further as well. There is no longer any
doubt that affiliated entities may mean:
general partnership, limited partnership
or partnerships.

Taxable benefits in kind

Explicit taxation of benefits in kind is
being introduced. The relevant act makes
more specific the moment when income
is earned and expenses are incurred on
the part of the entity making payments
towards the repayment of the liability
it is encumbered by. Unfortunately, the
regulations are already a source of doubt so
it may be expected that they will provoke
frequent disputes with tax authorities.

Interest on company deposits as
income from business activity

In the act on income taxation of individuals,
it has been specified that interest on
deposits made to company accounts is
income from business activity although
the justification of the act itself states the
opposite, i.e. that it is income from money
capital. This is important to the taxpayer
in that the moment when the assumption

is made that it is indeed income from
business activity, the taxpayer must settle
the due tax by him- or herself (at the time
of registering interest on the account).
This may be particularly troublesome.
The question is whether or not the legislator
decides to rectify this error; otherwise, this
unbeneficial regulation becomes a potent
tool in the hands of tax authorities.

The taxpayer’s exclusively
electronic obligations

Those taxpayers who employ more than
5 employees as well as operating an
accounting office are required to file – only
electronically – the following documents
(among others): PIT-11, PIT-8C, PIT-R as
well as PIT-40. It bears pointing out that
although the act comes into effect as of
1 January 2015, the regulations shall be
applicable to income earned beginning
with 1 January 2014. In other words, the
changes in regulations apply to statements
made for the year 2014.

No more virtual offices

Revenue offices have been equipped with
new privileges, that is to exclude an entity
from the national taxpayer identification

system (NIP) if that entity has been found
to use false or fictitious stress address
information regarding its main office
of business activity operation location.
In practice, this puts an end to the
registration of main offices in the so-called
“virtual offices” as the new regulations
drastically reduce the possibility of justifying such a course of action. Entities with such
offices should carefully consider updating
their address information as the board is not
even required to notify a taxpayer of having
initiated proceedings to exclude him or her
from the taxpayer identification system.
Thus, it may happen that a company or
entity is suddenly left without a taxpayer’s
ID number. If and when such a company or
individual updates the location information
in the relevant register or listing,
the taxpayer’s ID number is restored.
To summaries, the year 2015 brings with
it a wealth of income taxation changes;
the majority of these is not beneficial and
requires an analysis and a re-structuring
with regard to the manner of business
activity operation. Regrettably, like every
year, the legislator has introduced changes
which are imprecise and which threaten
the taxpayer with an increase in the
amount of disputes with tax authorities.
no 1/2015 (January / February)
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Po godzinach

Bibliografia Outsourcingu
Książka dla skutecznych szefów.
Znane i mniej znane drogi do sukcesu
w kierowaniu ludźmi.
Wydanie II rozszerzone

Autor: Andrzej Niemczyk,
Wiesław Grzesik, Anna Niemczyk
Wydawnictwo: Onepress
Objętość: 480 s.
Rok: 2014
ISBN: 978-83-246-8984-2

Wodzu, prowadź!

Kierowanie ludźmi to bardzo trudne zadanie. Menedżer
odpowiada zarówno przed swoimi przełożonymi (za wyniki,
kondycję zespołu, relacje z otoczeniem biznesowym), jak
i przed… podwładnymi. Tak, tak — to szef w znacznym
stopniu narzuca atmosferę w zespole, motywuje ludzi, musi
ich rozumieć, służyć radą i sprawiedliwie oceniać. To bardzo
ważne, ponieważ jeżeli na linii przełożony–podwładni coś
nie gra, niewłaściwe relacje prędzej czy później odbiją się
negatywnie na kondycji firmy.

Na temat zarządzania ludźmi napisano już wiele książek.
Ta jednak jest wyjątkowa. Jej autorzy to wieloletni
menedżerowie, którzy zarządzania uczyli się sami, krok
po kroku, w polskich warunkach. Dobrze znają problemy,
z jakimi na co dzień zmaga się szef, a ponieważ są równocześnie
trenerami, potrafią odpowiedzieć na większość pytań, jakie
ów szef sobie stawia: od spraw podstawowych, takich jak
motywowanie pracowników, wyznaczanie wspólnych celów
czy też nietoksyczne zwalnianie ludzi, poprzez zagadnienia
związane z psychologią szefowania, aż po sprawy naprawdę
trudne, takie jak zdobywanie autorytetu, walka z rutyną
w zespole i radzenie sobie z przemęczeniem pracą.
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O negocjacjach i negocjatorach.
Poradnik praktyka

Autor: Andrzej Niemczyk,
Mariusz Kędzierski

Wydawnictwo: Onepress
Objętość: 296 s.
Rok: 2014
ISBN: 978-83-246-9330-6

Mało teorii, dużo praktyki

Książek, podręczników, poradników, samouczków negocjacji
w każdej księgarni można znaleźć mnóstwo. Pewnie dlatego,
że skuteczne negocjowanie jest po prostu trudne. A może także
dlatego, że praktycznie każdy z nas w trakcie swojej praktyki
szkolnej, zawodowej czy w życiu prywatnym zmuszony jest
czasem przekonywać innych do swojego zdania. Jeśli nasze negocjacje często kończą się porażką, bywa to bardzo frustrujące
i przynosi wymierne materialne straty, czas więc nauczyć
się negocjować skutecznie. Od kogo? Od złotoustych, którzy
zawsze potrafią przeciągnąć ludzi na swoją stronę.
Skoro jednak o negocjowaniu napisano już tak wiele, po co sięgać
po kolejny tytuł o tej tematyce? Powód jest jeden: tę książkę naprawdę warto mieć i studiować ją systematycznie, niespiesznie
i dogłębnie. Autorzy opracowali ją tak, by jak najlepiej odpowiadała ich własnemu wyobrażeniu o poradniku idealnym
– niewiele, za to bardzo gruntownie udokumentowanej teorii,
bardzo dużo praktyki. Każdy rozdział stanowi odrębną całość,
dlatego książkę można czytać po trochu, wielokrotnie wracając
do tych zagadnień, które są dla nas trudniejsze. Z drugiej strony,
ponieważ negocjacje są procesem, który zaczyna się od postawy negocjującego, a kończy szczęśliwym bądź nieszczęśliwym
finałem, lektura jednego z rozdziałów sprawi, że nabierzesz
ochoty na przejrzenie kilku innych… To normalne, wszyscy wciąż
uczymy się negocjacji — także autorzy tego poradnika!

