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Od Redakcji
Editorial Note
Dymitr Doktór
Redaktor Naczelny
Chief Editor

Szanowni Czytelnicy,

W bieżącym wydaniu Outsourcing&More zapraszamy do lektury
kilku nowych publikacji. Wspólnie z Fundacją Pro Progressio
rozpoczęliśmy nowy cykl wizyt w polskich miastach pod nazwą
City Tour, którego celem jest ocena biznesowej atrakcyjności
miast, okiem osoby przyjezdnej. Zaczęliśmy od Radomia, a już
w najbliższym czasie pojawią się opisy kolejnych aglomeracji.
Opisując najważniejsze jak do tej pory, wydarzenia branżowe,
wyszliśmy nieco poza granice Polski. W Stanach Zjednoczonych
odbył się doroczny Kongres IAOP (International Association of
Outsourcing Professionals), z którego w tym roku po raz pierwszy
zamieszczamy relację. Wracamy też na chwilę do Gali Outsourcing
Stars, aby wspomnieć o tegorocznych Gwiazdach Outsourcingu.

W części raportów, tym razem publikujemy materiały Randstad
oraz Cushman&Wakefield prezentujące bieżące informacje
z rynku pracy oraz nieruchomości. Pozostając w obszarze Real
Estate zapraszam na wywiad numeru – naszym rozmówcą jest
Colin Waddell z CBRE.
Dokładamy starań, aby Outsourcing&More nie przestawał
zaskakiwać i był źródłem wartościowych publikacji. W bieżącym
wydaniu przeczytacie Państwo między innymi o transformacji
firm w Polsce – tekst autorstwa Roberta Noworolskiego i Renaty
Kozłowskiej z Quest Change Managers oraz nowy felieton Mariusza
Wiśniewskiego odkrywający tajniki pracy w sektorze nieruchomości.
Zapraszam do lektury.

Dear Readers,
With this issue of Outsourcing& More we invite you to read some
new publications. Together with the Pro Progressio Foundation
we started a new initiative called City Tour – a series of visits to
Polish cities aimed at delivering independent analysis of their
levels of business attractiveness. Our tour starts in Radom which
is soon to be followed by reports from other conurbations.
As we are filling you in on the most important industry events
to date, we cross the Polish border. The annual IAOP Summit
was held in USA and this is the first year when we deliver you
the latest news and information from the event. We also refer
once more to the Outsourcing Stars Gala and recall this year’s
Outsourcing Star Award winners.

In the Reports section we present the work of Randstad and
Cushman&Wakefield revealing current labor market and real estate
information. Further on the subject of real estate I recommend this
edition’s feature interview with Colin Waddell from CBRE.
We make every effort to ensure Outsourcing&More doesn’t stop
surprising its readers and continues to be a good and welcome
source of valuable publications. Our current issue presents,
among others, a study on the transformation of Polish enterprises
by Robert Noworolski and Renata Kozłowska, Quest Change
Managers, and a new column by Mariusz Wiśniewski, exploring
the secrets of the real estate sector.
Enjoy your reading.
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Aktualności
Najemcy z sektora usług dla biznesu nie zwalniają tempa
– Z danych JLL wynika, że centra usług z kapitałem
zagranicznym podpisały w ubiegłym roku na największych rynkach biurowych poza stolicą umowy
najmu na ok. 268 000 mkw., co stanowi ponad 60%
popytu zarejestrowanego poza Warszawą. To lepszy wynik niż ok. 200 000 mkw. wynajęte w 2013
r. Aktywność najemców utrzymuje się w trendzie
wzrostowym, co jest wynikiem systematycznego
wzrostu zatrudnienia w centrach usług dla biznesu z kapitałem zagranicznym, zlokalizowanych
w największych polskich aglomeracjach. Firmy
wraz z pozyskiwaniem nowych zleceń, transferem

Trójmiasto w natarciu

– Rynek biurowy dynamicznie się rozwija, a na
znaczeniu zdecydowanie zyskują miasta regionalne. Swoją szansę wykorzystuje również Trójmiasto,
w którym popyt pierwotny w ubiegłym roku (nowe
firmy w danym mieście oraz popyt generowany
przez rozwój istniejących najemców), był na jednym
z najwyższych poziomów w historii, a obecny rok
może się okazać jeszcze lepszy – komentuje Maciej
Brożek, dyr. ds. komercjalizacji w firmie Torus. Odzwierciedleniem
tego
były liczne inwestycje zagranicznych
firm w regionie,
a także tysiące nowych miejsc pracy.
– W samej Alchemii –
pierwszym jej etapie

8

do polskich oddziałów
obsługi coraz bardziej
złożonych procesów i rozwojem swoich struktur,
systematycznie rozszerzają
wolumen zajmowanej powierzchni biurowej generując rozwój rynku – Anna
Młyniec, Dyrektor Działu
Wynajmu
Powierzchni
Biurowych i Reprezentacji Najemcy, JLL.

– wynajęliśmy w 2014 roku blisko 10 tys.
mkw. Ulokowało się tutaj wiele nowych na naszym rynku firm – Kemira, MOL, Regus czy
Cognizant, a swoje siedziby relokowały GWO, Grupa
Progres czy Compuware – dodaje Maciej Brożek.

Najemcami zapełniały się także inne duże, trójmiejskie biurowce. Dla całej aglomeracji był to więc rok
wysokiego, stabilnego popytu i wszystko wskazuje
na to, że ten poziom będzie co najmniej utrzymany
w 2015 roku, w którym zamkniętych będzie kilka
bardzo dużych transakcji. Według szacunków, popyt na powierzchnię biurową w Polsce w 2015 roku,
głównie za sprawą inwestycji sektora BPO/SSC oraz
ICT, może sięgnąć poziomu 0,5 mln mkw., z czego
nawet 15% może przypaść w udziale Trójmiastu. Wszystko to pozwala optymistycznie patrzeć
w przyszłość – podsumowuje Maciej Brożek z firmy
Torus.

Więcej informacji na www.outsourcingportal.pl
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News
CCIG, jedno z największych Contact Centers w Polsce,
korzysta z rozwiązania CLUDO
CCIG to jedno z największych
outsourcingowych Contact
Centers w Polsce. Firma
opracowała i wdrożyła unikalne rynkowo narzędzie
do pozyskiwania, utrzymania klienta i dosprzedaży.
Zaistniała jednak konieczność wprowadzenia dodatkowego narzędzia, które pozwoliłoby na zwiększenie
wydajności prowadzonej działalności w ramach

Rozwój branży e-mobility

Według analiz Frost & Sullivan (luty 2015), brytyjskiej firmy badawczej, w tym roku zostanie
sprzedanych pół miliona samochodów napędzanych elektrycznie. Najszybciej rosnącymi rynkami
zbytu są Europa i Chiny. W ciągu kolejnych 5 lat,
po światowych drogach będzie poruszać się ok.
10 milionów takich pojazdów. Transport elektryczny może istotnie zmniejszyć koszty utrzymania m.in. flot firmowych. Konieczna jest jednak
rozbudowa sieci ładowania EV (electric vehicles).
Komisja Europejska uznała to za priorytet swoich działań w najbliższych latach. – Rozwój branży
e-mobility jest korzystny nie tylko z punktu widzenia użytkowników prywatnych, ale również przedsiębiorstw branży TSL oraz firm, które dysponują
rozbudowanymi flotami pojazdów. Z elektrycznych
aut korzystają już m.in. siły powietrzne USA, które

obsługi infolinii przychodzącej poprzez optymalizację procesu, monitoring czasu rzeczywistego
oraz kompleksowe raporty historyczne.

Z perspektywy czasu oceniam, że wybór zewnętrznego
rozwiązania CLUDO był słuszny – podsumowuje
Mirella Wakuła, Business Development Manager.
– Dodatkowo zespół CLUDO wykazał się koncentracją na poszukiwaniu rozwiązań, pełną dostępnością
i wysokimi umiejętnościami technicznymi.

w Los Angeles wprowadziły je do obsługi
naziemnej. Wdrażanie tego rozwiązania,
wspierane przez bieżący monitoring GPS
samochodów
oraz
eco-driving w pozytywny sposób wpływa
nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim prowadzi do optymalizacji kosztów funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Zaoszczędzone w ten sposób środki mogą
zostać przeznaczone na rozwój innych kluczowych
dla firm kanałów np. sprzedaży czy dystrybucji
– mówi Kamil Jakacki, Dyrektor ds. Sprzedaży
w Cartrack Polska.

Więcej informacji na www.outsourcingportal.pl
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Gala Outsourcing Stars 2014
– już za nami
13 stycznia 2015 r. w przepięknej scenerii Pałacu Prymasowskiego w Warszawie odbyła się
Gala Outsourcing Stars. To jedyne tego typu wydarzenie realizowane w Polsce, podczas
którego branża outsourcingu podsumowuje swoje całoroczne działania. Gala jest także finałem
Konkursu Outsourcing Stars 2014, którego organizatorem jest Fundacja Pro Progressio.
Tegoroczna Gala zgromadziła przeszło 200 gości z Polski
i z zagranicy, reprezentujących sektor rządowy, samorządowy,
nieruchomości, BPO i SSC, HR, Call i Contact Center, Outsourcingu
Sił Sprzedaży, długoterminowego wynajmu pojazdów CFM),
archiwizacji dokumentów, leasingu pracowniczego, IT
Contractingu i wielu innych dziedzin gospodarki. Gala była objęta
Patronatem Honorowym Ministra Gospodarki, Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Związku Banków
Polskich. W wypełnionej po brzegi Sali Kolumnowej Pałacu
Prymasowskiego wydarzenie poprowadzili: Wiktor Doktór
– Prezes Fundacji Pro Progressio oraz Dymitr Doktór – Dyrektor
Zarządzający Grupy Riposta, wydawcy OutsourcingPortal.pl oraz
magazynu Outsourcing&More.
Galę otworzyły przemówienia Sławomira Majmana – Prezesa
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz
Adama Jamioła – Dyrektora w PwC. Po oficjalnym otwarciu
dokonano branżowego podsumowania roku. Prowadzący
Galę przedstawili informacje o najważniejszych wydarzeniach
outsourcingowych roku 2014, zaprezentowali także raporty,
które w ostatnich dwunastu miesiącach ukazały się na rynku.
Po tych informacjach prelegenci przedstawili najważniejsze fakty
i dane liczbowe dotyczące takich obszarów jak:
Call Contact Center
● Archiwizacja
● BPO
● Usługi Finansowo-Księgowe
● Outsourcing Sił Sprzedaży
● Car Fleet Management
● Outsourcing procesów rekrutacyjnych
● Leasing pracowniczy
● IT Contracting
●	Rynek nieruchomości biurowych dla branży outsourcingowej
●
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Prowadzący Galę przedstawili także podsumowanie prac
Fundacji Pro Progressio oraz mediów sektora outsourcingu,
którymi są OutsourcingPortal.pl i magazyn Outsourcing&More.

Gościom Gali zaprezentowano następnie pierwsze dwa
moduły nowego systemu Best2Invest wspierającego rozwój
przedsiębiorczości w Polsce. System jest autorskim projektem
Fundacji Pro Progressio i Grupy Riposta, dostępnym w sześciu
wersjach językowych, zawierającym istotne dla przedsiębiorców
informacje makro- i mikroekonomiczne, dotyczące m.in. logistyki,
edukacji, nieruchomości, a także związane z branżą outsourcingu.
System był prezentowany „na żywo”, gdyż jego oficjalny start
odbył się dokładnie w czasie rozpoczęcia Gali Outsourcing Stars.
Część oficjalną zakończyła ceremonia wręczenia nagród
Laureatom Konkursu Outsourcing Stars 2014. Outsourcing Stars
to jedyny niekomercyjny Konkurs sektora outsourcingu w Polsce.
O wygranej decydują faktyczne dane dotyczące działalności
przedsiębiorstw. W każdej z dwunastu kategorii brane pod
uwagę były trzy czynniki, które w całości wpływały na końcowy
wynik. Łącznie w Konkursie wzięło udział blisko 100 organizacji,
z których wyłoniono 12 laureatów.
Gwiazdami Outsourcingu Roku 2014 zostały:
● Archidoc – kategoria Archiwizacja
● STTAS Europe – kategoria BPO
● Process Solutions – kategoria Finanse i Księgowość
● Call Center Poland – kategoria Call Contact Center
● LeasePlan – kategoria Car Fleet Management
● Skanska – kategoria Developer
● Colliers International – kategoria Real Estate
● ASM Group – kategoria Outsourcing Sił Sprzedaży
● Poznań – kategoria Miasto
● Sii – kategoria IT Contracting

General
●
●

Adecco – kategoria HR/Leasing Pracowniczy
Work Service – kategoria HR/Rekrutacja

Po ceremonii wręczenia statuetek zaproszeni goście uczestniczyli
w spotkaniach networkingowych, które przeciągnęły się do
późnych godzin nocnych. Organizatorzy zadbali także o część
artystyczną, którą zapewnił występ Anny Karwan z zespołem.
Gala została zrealizowana dzięki wsparciu Partnerów, wśród
których były takie organizacje jak: International Association
of Outsourcing Professionals (IAOP), PwC, RICS, CIMA,

Scandinavian- Polish Chamber of Commerce, IPCCI, PZWLP,
Deutscher Outsourcing Verband oraz Forum Call Center.
Sponsorami tegorocznej edycji Outsourcing Stars były CBRE,
Skyres Warszawska, S8, Connectis_, Skanska, Miasto
Szczecin, Riposta oraz Atelier Piotra Kamińskiego.
Gratulujemy Laureatom, życzymy jak najlepszych wyników
w roku 2015, a na kolejnej Gali Outsourcing Stars spotkamy
się za rok.

The 2014 Outsourcing
Stars Gala
– a successful evening
On 13 January 2015, the beautiful backdrop of Warsaw’s Prymasowski Palace was the location
for the Outsourcing Stars Gala. This is the only event of its kind in Poland where the outsourcing
industry takes a look back to summarize the entire preceding year of activity. The Gala is also the
final event in the Outsourcing Stars 2014 competition organized by the Pro Progressio Foundation.
This year’s Gala brought together over 200 guests from Poland
and abroad, representing such sectors as government and local
government, real estate, BPO and SSC, HR, Call and Contact
Centre, Sales Force Outsourcing, Car Fleet Management,
document archiving, employee leasing, IT Contracting and
many other branches of the economy. The Gala took place
under the honorary patronage Minister of the Economy,
the Polish Information and Foreign Investment Agency
and the Polish Bank Association. Events at the packed Column
Hall of Prymasowski Palace were led by: Wiktor Doktór
– President of the Pro Progressio Foundation, and Dymitr
Doktór – Managing Director of the Riposta Group, the publisher
of OutsourcingPortal.pl and Outsourcing&More Magazine.

The Gala opened with a speech by Sławomir Majman
– President of the Polish Information and Foreign Investment
Agency and Adam Jamioł – Director at PwC. In his remarks
Mr Majman described the growth of the modern business
services sector over the preceding decade, emphasizing
that it was a time of the “five mosts”, by which he meant that
the business services sector in Poland is:

Adam Jamioł from PwC focused on presenting information
about the growth of the sector in the preceding year, which
was of particular interest to those in attendance.
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After the official inauguration, a summary of the prior year
in the industry was given. Information was presented about
the most important outsourcing events in 2014, as well
as market reports published over the last 12 months.
Following that, delegates presented the most important
facts and figures concerning such areas as:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Call Contact Centre
Archiving
BPO
Financial and Accounting Services
Sales Force Outsourcing
Car Fleet Management
Recruitment Process Outsourcing
Employee Leasing
IT Contracting
Office Real Estate for the outsourcing industry

The Gala’s emcees also summarized the work of the
Pro Progressio Foundation and of the outsourcing sector
media outlets OutsourcingPortal.pl and Outsourcing&More
magazine.

Next, the Gala’s guests were given a presentation of the first
two modules of the new Best2Invest system designed
to support the development of entrepreneurship in Poland.
The system is a project developed by the Pro Progressio
Foundation in conjunction with the Riposta Group, available
in six language versions and containing important macroand micro-economic information for enterprises such
as logistics, education, real estate, and also data about the
outsourcing branch. The system was presented during a ‘live
demo’, as it officially went on-line during the inauguration
of the Outsourcing Stars Gala.
The official portion of the evening was completed with
the awards ceremony for laureates of the Outsourcing
Stars 2014 competition. Outsourcing Stars is the only
non-commercial competition for the outsourcing sector
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in Poland. Winners are identified on the basis of factual
data concerning the operation of companies. Three
factors are considered in concert to determine the final
results in 12 categories. The 2014 competition had nearly
100 participating organisations, with 12 victors selected.
The 2014 Outsourcing Stars (by category) are:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Archidoc – Archiving
STTAS Europe – BPO
Process Solutions – Finance and Accounting
Call Center Poland – Call Contact Centre
LeasePlan – Car Fleet Management
Skanska – Developer
Colliers International – Real Estate
ASM Group – Sales Force Outsourcing
Poznań – City
Sii – IT Contracting
Adecco – HR/Employee Leasing
Work Service – HR/Recruiting

Following the awards ceremony, the invited guests
participated in networking meetings which lasted until
the late hours of the night. The organizers also prepared
an outstanding artistic portion, involving a performance
by Anna Karwan and her band.

The Gala’s success is also owed to the support of its Partners,
which included such organizations as: International
Association of Outsourcing Professionals (IAOP), PwC,
RICS, CIMA, Scandinavian-Polish Chamber of Commerce,
IPCCI, PZWLP, Deutscher Outsourcing Verband and
Forum Call Center. The sponsors of this year’s edition
of Outsourcing Stars were CBRE, Skyres Warszawska,
S8, Connectis, Skanska, the City of Szczecin, Riposta
and Piotr Kamiński Atelier.
We congratulate the Laureates while extending our best
wishes for success to all industry members in 2015, and we
eagerly await the next Outsourcing Stars Gala next year.
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Jack Uldrich, Global Futurist

Outsourcing World Summit 2015
pod hasłem przyszłości branży
Ponad 850 zarejestrowanych delegatów z ponad 40 krajów zebrało się w dniach 16-18 lutego
br. w Phoenix, w stanie Arizona, na Outsourcing World Summit 2015, zwołanym przez
International Association of Outsourcing Professionals (IAOP), które świętowało również
dziesięciolecie swojego istnienia na tym corocznym wydarzeniu.

125 prelegentów, ponad 65 prezentacji edukacyjnych
i warsztatów szkoleniowych oraz dziewięć ścieżek – nowości
w dziedzinie outsourcingu, a także opinie na temat przyszłości
branży zostały przedstawione podczas wydarzenia przez
cieszących się uznaniem liderów w branży oraz wybitnych
prelegentów.

Do najważniejszych wydarzeń kongresu należały prezentacje
globalnego futurysty Jacka Ulricha: „Oduczanie się na rzecz
przyszłości”, „Rozmowy pod namiotem”, „Z perspektywy
kierownictwa najwyższego szczebla”; dyskusja panelowa
dotycząca ryzyka geopolitycznego, jak również prezentacja
wyników badań, dotyczących wyszukiwania talentów,
odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR) oraz
stanu branży.
W dniu otwarcia kongresu po raz pierwszy odbyły się
Warsztaty Akademickie Ameryki Północnej, na których
zgromadzili się badacze akademiccy i praktycy z branży, aby
zgłębiać nowe problemy i wyzwania stojące przed globalnym
outsourcingiem. W ostatnim dniu konferencji zaprezentowano
wielokrotnie nagradzany referat na temat możliwości i ładu.
Podczas Kongresu uhonorowano również nagrodami
i włączono do Alei Sław Outsourcingu (Outsourcing Hall of
14
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Fame) stowarzyszenia IAOP – Scotta Singera, szefa Działu
Globalnych Usług Biznesowych i Dyrektora ds. Inwestycji
w firmie Rio Tinto, oraz Michaela Corbetta, założyciela
i Prezesa IAOP.
Nagroda Global Outsourcing Social Responsibility Impact
(GOSRIA) została przyznana przez stowarzyszenie IAOP
oraz grupę ISG firmie ISS za jej godne naśladowania
przywództwo i nieustanne zaangażowanie na rzecz działań
w zakresie CSR. FedCap, nowojorska organizacja nonprofit, również otrzymała nagrodę GOSRIA, a także nagrodę
pieniężną od ISG, którą przyznano też firmie ISS.

Przyznawaną do pięciu lat nagrodą Global Excellence in
Outsourcing (GEO) w tym roku uhonorowano zespoły
z Boston Scientific oraz Microsoftu. Zespołowi ds.
Globalnych Usług Serwisowych firmy Boston Scientific
przyznano nagrodę w kategorii Innowacje, natomiast
zespół Microsoftu ds. Globalnego Zaopatrzenia został
wybrany w kategorii Najlepsze Praktyki.
Dr Bill Hefley, COP, oraz Ron Babin, DBA, COP, zostali
wyróżnieni tytułami Członków Roku IAOP, w uznaniu
za ich pracę w komitecie ds. CSR i współautorstwo
niedawno wydanego Przewodnika dla profesjonalistów

General
w dziedzinie outsourcingu w zakresie
odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
Jako eksperci w branży, Dyplomowani
Profesjonaliści w dziedzinie Outsourcingu
(Certified Outsourcing Professional – COP),
biorący udział w Kongresie mieli status VIP-ów, z odrębną recepcją, przyjęciem koktajlowym na ich cześć oraz
ich przedstawieniem na uroczystym

obiedzie przed ceremonią wręczenia
nagród. Delegaci mówią, że wartość tego
wydarzenia wynika zarówno z programu

edukacyjnego, jak również z możliwości
nawiązania kontaktów. Począwszy od III
corocznego Turnieju Golfowego o Puchar
IAOP/Wydawcy, po sekcję Spotkań i Powitań oraz sesje umożliwiające nawiązanie
kontaktów tylko pomiędzy klientami lub
tylko pomiędzy dostawcami/doradcami
– uczestnicy mieli wiele możliwości
nawiązania cennych kontaktów i zaangażowania się w działalność IAOP.

Uczestnicy świetnie się bawili robiąc sobie
„selfies”, w stylu osób nominowanych do
nagrody Emmy, na czerwonym dywanie

na stoisku stowarzyszenia IAOP podczas
wieczornych przyjęć w Global Services Mall
i umieszczając je na portalach społecznościowych. IAOP uświetniło dziesięciolecie
swojego istnienia także babeczkami.
– Outsourcing World Summit 2015 stał się
wiodącym wydarzeniem umożliwiającym
nawiązywanie kontaktów w całej społeczności klientów, dostawców i doradców,
a także forum, na którym można było
dzielić się nowymi pomysłami i najlepszymi praktykami z kolegami i osobami pełniącymi podobne funkcje, w celu poprawy
skuteczności outsourcingu – powiedziała
Dyrektor Generalna Stowarzyszenia
IAOP, Debi Hamill. – Chciałabym podziękować wszystkim delegatom, którzy przyczynili się do ogromnego sukcesu naszego
18 Kongresu i obchodów dziesięciolecia
naszego istnienia. Nie byłoby to możliwe
bez wsparcia naszych członków.

IAOP ogłosiło także, że Outsourcing
World Summit 2016 odbędzie się
w dniach 15-17 lutego w Disney’s
Yacht and Beach Club w Orlando
na Florydzie, a czwarty European
Outsourcing Summit odbędzie się tej
jesieni w Niemczech – szczegóły zostaną
ogłoszone wkrótce. Więcej informacji na
temat IAOP można znaleźć na stronie
www.iaop.org.

Outsourcing World Summit 2015
Focuses on the Industry’s Future

More than 850 registered delegates from 40-plus countries came together February 16-18
in Phoenix, Az. for The 2015 Outsourcing World Summit, produced by IAOP, which also
celebrated its 10th birthday at the annual event.

With 125 speakers, 65-plus educational presentations and
training workshops, and nine tracks, the event presented
the very latest in outsourcing and a view of what lies ahead
from the industry’s thought leaders and cutting-edge
speakers.
Summit highlights included presentations by global futurist
Jack Ulrich on “Unlearning for the Future,” TENT Talks,
a View from the C-Suite, geopolitical risk panel, as well as
research findings on talent, CSR, and the state of the industry.

For the first time, a North America Academic Workshop was held
the opening day bringing together academic researchers and
industry practitioners to explore new issues and challenges in
global outsourcing. The award-winning research paper on capabilities and governance was presented on the conference’s final day.
The Summit also featured award presentations and inductions into IAOP’s Outsourcing Hall of Fame of Scott Singer,
Head of Global Business Services and CIO of Rio Tinto, and
Michael Corbett, IAOP founder and Chairman.
no 2/2015 (March / April)
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to make valuable connections and get
involved with IAOP.

Attendees had fun taking selfies in
Emmy-style on the red carpet at
the IAOP booth during the evening
receptions in the Global Services Mall
and sharing them on social media. IAOP
also celebrated its 10th birthday of its
founding with cupcakes.

Debi Hamill, IAOP CEO
The IAOP/ISG Global Outsourcing Social
Responsibility Impact Award (GOSRIA)
was presented to ISS for its exemplary
leadership and ongoing commitment in
its CSR activities. FedCap, a New Yorkbased, non-profit, was selected as ISS’s
GOSRIA partner to receive a monetary
award from ISG, which also will be
matched by ISS.

Also honored were teams from Boston
Scientific and Microsoft as winners
of the fifth annual Global Excellence in
Outsourcing (GEO) award. The Boston
Scientific – Global Business Services
team received the award for the
Innovation category and the Microsoft
– Global Procurement team was
selected in the Best Practices category.

Bill Hefley, PhD, COP and Ron Babin,
DBA, COP, were recognized as IAOP
Members of the Year for their work on
the CSR committee and co-authoring
the recently released, The Outsourcing
Professionals’ Guide to Corporate
Responsibility.
The Certified Outsourcing Professionals
(COPs) attending the Summit were
treated to VIP status as the industry’s
experts with a cocktail reception
16
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in their honor and recognition at the
awards luncheon.

Delegates say the event’s value is in
its both its educational programming
combined with networking opportunities. Starting with the 3rd annual
IAOP/Publisher’s Cup Golf Tournament
to a Chapter Meet and Greet, and
customer- and provider/advisor-only
networking sessions, there were plenty
of opportunities for those attending

– The Outsourcing World Summit has
become the premier event for networking
across the community of customers,
providers and advisors; and a forum for
sharing new ideas and best practices
with colleagues and peers to improve
outsourcing outcomes – said IAOP CEO
Debi Hamill. – I would like to thank all
the delegates who made our 18th Summit
and decade birthday celebration a great
success. We couldn’t do it without our
members.
IAOP also announced The 2016
Outsourcing World Summit will be
held February 15-17 at Disney’s Yacht
and Beach Club in Orlando, Fla. and the
fourth European Outsourcing Summit
will take place this fall in Germany, with
more details to be announced soon.
For more information on IAOP, visit
www.iaop.org.
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Biznes gra w siatkówkę

– czyli nowy sposób na budowanie wizerunku
Wizytówką każdej firmy są jej pracownicy. To oni
odpowiadają za jakość świadczonych usług. Od ich
zaangażowania zależy zadowolenie klienta, za relacje
z którym są bezpośrednio odpowiedzialni. Dbanie
o dobry wizerunek nie jest więc dziś tylko kwestią
marketingu. To suma działań wizerunkowych,
marketingowych oraz HR. Firmy konkurują już nie
tylko o udział w rynku. Coraz bardziej istotny staje
się wizerunek, jako pracodawcy.
Coraz więcej firm staje się pożądanym miejscem pracy.
Prowadzą one świadome i konsekwentne działania
wizerunkowe. Dbają przy okazji nie tylko o rozwój
kompetencji pracowników, ale także wspierają ich
inicjatywy sportowe. Jedną z nich jest Beach Volleyball
Business Cup, coroczny turniej adresowany do biznesu
i organizacji zrzeszających pracodawców.

Gry zespołowe są doskonałą metaforą życia
korporacyjnego. Siatkarskie wartości zaangażowania,
współpracy, czystości, precyzji i siły pożądane są także
w biznesie. Dlatego BVB Cup ma na celu tworzenie
unikalnej kultury biznesowej, promocję zasad fair play,
ale również budowanie przestrzeni do nawiązywania,
podtrzymywania i rozwijania kontaktów biznesowych.
18
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Beach Volleyball Business Cup 2015 to piąta edycja
tego wydarzenia. W tym roku odbywać się będzie
w dniach 27-28 czerwca, na plaży przy sopockim molo.
Każdego roku przybywa uczestników. W poprzedniej
edycji wzięły udział już 23 firmy z 4 województw.
Tegoroczną nowością są treningi otwarte, w trakcie
których zawodnicy, już od marca mogą szykować formę
na czerwcowe rozgrywki. A wszystko odbywa się jak
w zawodowym sporcie. Jest oficjalne Losowanie Par
Turniejowych i finałowa Gala Liderów.
Turniej daje możliwość promocji marki i utrwalania
pozytywnego wizerunku firmy, jako pracodawcy.
Jednak przede wszystkim BVB Cup to sposób na
umocnienie ducha zespołu, budowanie zaangażowania
i odpowiedzialności wśród pracowników. I, jak deklarują uczestnicy Turnieju, pozytywne emocje pozostają na jeszcze bardzo długo po rozgrywkach.
Redakcja Outsourcing&More również doświadczy
tych wrażeń – jako Patron rozgrywek już 27 czerwca
sprawdzimy swoje siły i sopocką plażę.
Więcej informacji o wydarzeniu: www.bvbcup.pl oraz
https://www.facebook.com/bvbcup

General

Business people play volleyball
– a new way to build your brand image
Employees are every company’s representatives. They are
responsible for the quality of its services as well as for
establishing and fostering relations with customers. Customers’
satisfaction depends on their involvement. Today, taking care
of the positive image of your company is not just a matter
of marketing. You need branding, marketing and HR activities
as well. Companies compete not only for market share.
Employer branding increases in importance.

There are more and more companies people dream to work
for. Those companies very consciously undertake consistent
branding activities. Not only do they help their employees
improve their skills. They also offer them the possibility
of participating in sports initiatives. One of such initiatives
is the Beach Volleyball Business Cup, an annual tournament
for business representatives and employers’ organisations.
Team sports are a great metaphor for the corporate life. What
counts in volleyball is commitment, cooperation, clarity,
precision and power. These values are also highly regarded
in business. That is why the BVB Cup organisers would like

to create a unique business culture, promote fair play and a place where
business relations can be established, fostered and developed.

The Beach Volleyball Business Cup 2015 is the fifth edition of the
tournament. This year it will be held on 27-28 June, on the beach
in Sopot, just next to the pier. The number of participants keeps
growing every year. 23 companies from 4 provinces took part
in the previous edition of the event. It is for the first time this year that
players will be invited to take part in open workouts. Thanks to that
they will start preparing for the game as early as in March. Everything
is organised in accordance with the best sports practices – there
are tournament pairings and the final Winners’ Gala.
The competition gives companies an opportunity to promote their
brands and foster their positive image as employers. But most
of all the BVB Cup helps strengthen team spirit as well as encourage
commitment and responsibility among employees. And, as the
tournament participants emphasise, they can feel positive emotions
long after the competition is over.
Outsourcing & More team will also experience those emotions – as
the Patron of the event we are going to check what we are capable of.
And get to know Sopot beach.

To learn more about the tournament visit its website: www.bvbcup.pl
or Facebook page: https://www.facebook.com/bvbcup
no 2/2015 (March / April)
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Aktualności
z Pro Progressio

Rok 2015, to już trzeci rok prac prowadzonych przez Pro Progressio i – jak możemy się przekonać
– działalność Fundacji rozwija się i odnotowuje wzrost w każdym obszarze. Rok 2015 Fundacja
rozpoczęła organizacją Gali Outsourcing Stars, w czasie której m.in. zostały podsumowane wyniki
roku 2014, wręczono nagrody laureatom Konkursu Outsourcing Stars oraz zaprezentowano nowy
system Best2Invest utworzony z inicjatywy Fundacji.
Best2Invest

Best2Invest to nowatorski system, w którym inwestorzy,
przedstawiciele branży outsourcingu oraz firm doradczych
i konsultingowych, studenci, ale także reprezentanci innych
branż niż outsourcing mogą zapoznać się z informacjami dotyczącymi Polski. Best2Invest jest systemem dostępnym w sześciu językach – polskim, angielskim, niemieckim, francuskim,
hiszpańskim oraz rosyjskim i składać się będzie docelowo
z czterech modułów – Invest Map, Focus On, One Stop Shop oraz
Outsourcing Partners.
Pierwsze dwa moduły są już dostępne, dzięki czemu użytkownicy systemu mogą na bieżąco uzyskiwać informacje makroekonomiczne, logistyczne, dotyczące wielkości i obecności sektora outsourcingu w Polsce, ale także i szczegółowe informacje – dotyczące
na dzień dzisiejszy już sześciu polskich miast – Poznania, Łodzi,
Lublina, Trójmiasta, Bydgoszczy i Szczecina. Kolejne cztery polskie miasta zostaną zaprezentowane w nadchodzących
tygodniach. Moduły One Stop Shop oraz Outsourcing Partners będą
uruchomione w drugiej połowie roku 2015.
Best2Invest to platforma wymagającą codziennej aktualizacji, za
którą w Pro Progressio odpowiada Monika Bańkowska – nowa
osoba w zespole, dzięki której dane w systemie są na bieżąco
dostosowywane do zmian, jakie zachodzą na rynku.
Nowy raport

Ważnym projektem, który został zakończony przez Fundację, była publikacja raportu „Czasopisma światowe z zakresu
outsourcingu i call center”. Raport jest wynikiem wielomiesięcznych prac mających na celu zebranie informacji o światowym
piśmiennictwie dotyczącym branży. Grażyna Doktór, autorka
raportu, zaprezentowała i zanalizowała najważniejsze dane
o tytułach czasopism (wydawanych w alfabecie łacińskim)
dostępnych w światowych bibliotekach.
20
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Raport pokazuje, jak bardzo zmieniało się piśmiennictwo
branżowe na przestrzeni lat. Stanowi doskonałe źródło wiedzy zarówno dla branż outsourcingu i call center, jak również
dla studentów i innych osób zajmujących się w/w tematyką.
Jest to już kolejna publikacja Fundacji. Warto nadmienić, że
wcześniej ukazał się raport „Bibliografia Outsourcingu”, dotyczący piśmiennictwa polskiego na ten temat. Pro Progressio
rozpoczęła już prace nad kolejnymi publikacjami.
Focus On

W roku 2014 Pro Progressio opublikowała raporty Focus
On opisujące sześć polskich miast – Trójmiasto, Poznań,
Łódź, Lublin, Szczecin i Bydgoszcz. W chwili obecnej kończone są prace nad kolejnymi raportami, w tym również

General

w wersji filmowej. W lutym 2015 Fundacja opublikowała
film Focus on Łódź. Proces zbierania danych do raportów
Focus On w roku 2015 został poszerzony o cykl wizyt
w polskich miastach. Wizyty te, pod nazwą City Tour, mają na
celu szczegółowe zapoznanie się z podejściem władz miasta
do problematyki inwestycji z branży outsourcingu, zbadanie otoczenia edukacyjnego oraz ogólną ocenę możliwości
rozwoju inwestycji krajowych i zagranicznych w Polsce.
Klub Outsourcingu i Partnerzy Fundacji

Działalność Pro Progressio jest doceniana przez coraz
szersze grono przedsiębiorców obecnych w Polsce, jak
również przez krajowych i zagranicznych partnerów.
W pierwszych dwóch miesiącach roku 2015, do Klubu
Outsourcingu prowadzonego przez Pro Progressio
dołączyły takie organizacje jak eConsulting, 4Results,
Call Center Inter Galactica, Idea Call Center, Walter
Herz oraz Cludo. Do grona Partnerów Fundacji dołączyła
firma Citybell, dzięki czemu Pro Progressio będzie szerzej
wspierać obszar promocji polskich miast. Fundacja Pro
Progressio jest partnerem International Association
of Outsourcing Professionals (IAOP) oraz Niemieckiego
Stowarzyszenia Outsourcingu.

Krajowe i międzynarodowe partnerstwa biznesowe Fundacji stanowią istotny element w procesach promocji Polski oraz działalności operacyjnej firm zrzeszonych w Klubie Outsourcingu. Pro Progressio rozszerza także obszar wsparcia rynku pracy i w tym celu
Fundacja nawiązała współpracę z Fundacją Ponad Wszystko
prowadzoną przez Żanetę Kowalską. Fundacja Ponad Wszystko
zajmuje się wsparciem samotnych rodziców na rynku pracy.
Obie Fundacje będą ściśle współpracować, aby ułatwić osobom
samotnie wychowującym dzieci pozostanie na rynku pracy, w tym
także rozwój kariery zawodowej w branży outsourcingu w Polsce.
Śniadania biznesowe i konferencje

Rok 2015 będzie bogaty w szereg różnych wydarzeń biznesowych, w których Fundacja Pro Progressio będzie miała swój
czynny udział. Już w marcu i kwietniu Fundacja zrealizuje dwa
śniadania biznesowe dotyczące obsługi klienta w sektorach energetycznym i bankowym. W kwietniu podczas konferencji German
ITO&BPO Forum w Berlinie, Pro Progressio będzie przedstawiać
atrakcyjność inwestycyjną Polski oraz bieżącą sytuację w sektorze outsourcingu.
Fundacja serdecznie zaprasza na wydarzenia branżowe organizowane w roku 2015 z jej udziałem.
Wiktor Doktór

The Pro Progressio News

2015 is already the third year of work done by Pro Progressio and, as we can see, the activities
of the Foundation are expanding and it is recording growth in all areas. The Foundation began
2015 by organising the Outsourcing Stars Gala during which, among others, the results
of 2014 were summarised, the Winners of the Outsourcing Stars Contest received their awards,
and the new Best2Invest system created at the initiative of the Foundation was presented.

Best2Invest

Best2Invest is a novel system in which investors, the
representatives of the outsourcing sector and consulting
firms, students, as well as the representatives of sectors
other than the outsourcing sector can become acquainted
with information regarding Poland. The Best2Invest system is
available in six languages – Polish, English, German, French,
Spanish, and Russian and will ultimately be composed
of four modules – Invest Map, Focus On, One Stop Shop, and
Outsourcing Partners.
The first two modules are already available thanks to which
the system’s users can regularly obtain macroeconomic
information, information regarding logistics and the size
and presence of the outsourcing sector in Poland, as well

as detailed information regarding, at this time, six Polish
cities – Poznań, Łódź, Lublin, the Tricity area, Bydgoszcz,
and Szczecin. Another four Polish cities will be presented
in the next few weeks. The One Stop Shop and Outsourcing
Partners modules will be launched in the second half of 2015.
Best2Invest is a platform that requires daily updates for
which Monika Bańkowska – a new member of the team,
is responsible in Pro Progressio and thanks to whom the
data in the system will be regularly adapted to the changes
that take place on the market.
New report

An important project that was completed by the Foundation
was the publication of the “Czasopisma światowe z zakresu
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21

Ogólne

outsourcingu i call center” report. The report is the result
of many months of work aimed at collecting information
regarding international literature about the sector. Grażyna
Doktór, the author of the report, presented and analysed the
most important data regarding the titles of the periodicals
(published in the Latin alphabet) that are available in the
world’s libraries.

the educational environment, and a carrying out a general
evaluation of the opportunities for the development of Polish and
foreign investments in Poland.

Focus On

The Foundation’s Polish and international business partnerships
constitute an important element of the processes of promoting
Poland as well as the operating activities of the companies that
are members of the Outsourcing Club. Pro Progressio is also
expanding the area of supporting the labour market and for this
purpose, the Foundation began cooperation with the Ponad
Wszystko Foundation run by Żaneta Kowalska. The Ponad
Wszystko Foundation provides support to single parents on the
labour market. Both Foundations will closely cooperate in order
to enable single parents to remain on the labour market,
as well as to enable the development of professional careers in
the outsourcing sector in Poland.

The report shows how literature related to the sector
changed over the years. It constitutes an excellent source of
knowledge for both the outsourcing and call center industries,
as well as for students and other persons involved in the
abovementioned subject matter. This is the Foundation’s
latest publication. It is worth noting that the previous report
that was published was “Bibliografia Outsourcingu” regarding
Polish publications on this subject. Pro Progressio is already
working on further publications.
In 2014, Pro Progressio published its Focus On reports
describing six Polish cities – the Tricity area, Poznań, Łódź,
Lublin, Szczecin, and Bydgoszcz. Currently, work is being
completed on additional reports, which also include film
versions. In February 2015, the Foundation published
the film Focus on Łódź. The process of gathering the data
for the Focus On reports in 2015 was expanded with a series of
visits in Polish Cities. These visits, called City Tour, are aimed at
getting to know the approach of the city’s governing authorities
to the issue of investments from the outsourcing sector, analysing

Outsourcing Club and the Foundation’s Partners

Pro Progressio’s activities are valued by an increasingly wide
community of businesses in Poland, as well as by Polish and
foreign partners. In the first two months of 2015, the Outsourcing
Club of Pro Progressio was joined by such organisations
as eConsulting, 4Results, Call Center Inter Galactica, Idea
Call Center, Walter Herz, and Cludo. Citybell joined the
Foundation’s Partners thanks to which Pro Progressio will be
able to more widely support the area of promoting Polish cities.
The Pro Progressio Foundation is a partner of the International
Association of Outsourcing Professionals (IAOP) and the
German Outsourcing Association.

Business breakfasts and
conferences

2015 will be full of a wide range of
different business events in which
the Pro Progressio foundation will
actively participate. Already in March
and April, the Foundation will hold
two business breakfasts regarding
customer service in the energy and
banking sectors. In April, during the
German ITO&BPO Forum conference
in Berlin, Pro Progressio will present
Poland’s investment attractiveness
as well as the current situation in the
outsourcing sector.
The Foundation warmly invites you
to the industry events that are being
organised in 2015 and in which it will
participate.
Wiktor Doktór
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Kalendarium
24.03
2015

25.03
2015

26.03
2015

26.03
2015

General

Współczesne trendy w zarządzaniu
Typ: Konferencja
Organizator: K
 oło Naukowe Procesu Zarządzania, Katedra Procesu
Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce: Kraków

Big Data Summit

Typ: Konferencja
Organizator: Pure Conferences
Miejsce: Warszawa

IT w Służbie Zdrowia

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

Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej centrum
usług. Warsztaty strategiczne i symulacja
Typ: Warsztaty
Organizator: 4Results
Miejsce: Warszawa

26-27.03 II Forum Windykacji
2015

1-2.04
2015

23.04
2015

6-8.05
2015

Typ: Forum
Organizator: Nowoczesna Firma S.A.
Miejsce: Warszawa

IX Banking Forum

Typ: Konferencja
Organizator: MM Conferences S.A.
Miejsce: Warszawa

ITO&BPO Germany Forum
Typ: Konferencja
Organizator: Deutscher Outsourcing Verband
Miejsce: Berlin

XXI Kongres Kadry

Typ: Kongres
Organizator: Nowoczesna Firma S.A.
Miejsce: Warszawa
no 2/2015 (March / April)
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City Tour
– Radom
Fundacja Pro Progressio rozpoczęła zaplanowany na rok 2014 cykl wizyt w polskich miastach
pod nazwą City Tour. Ich celem jest zapoznanie
się z ofertą inwestycyjną odwiedzanych miast,
ocena rozwoju sektora usług dla biznesu
i zebranie informacji do systemu Best2Invest.

Pierwszym miastem, do którego się udaliśmy był Radom.
Miasto to, położone w odległości 105 km od Warszawy, jest
jednym z największych ośrodków miejskich województwa
mazowieckiego. Podróż ze stolicy dwupasmową drogą
krajową nr E77 zajęła nam, w godzinach szczytu, nieco
ponad godzinę.

Wjeżdżając do Radomia mija się wiele zakładów
produkcyjnych. Część z nich jest położona na terenie
Radomskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, która na terenie miasta obejmuje
rejony Wośniki, Wólka Klawecka i Gołębiów. W Strefie
przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch tytułów pomocy:
„nakłady inwestycyjne” lub „utworzenie i utrzymanie
nowych miejsc pracy”. Maksymalna wielkość pomocy
wynosi 30% nakładów inwestycyjnych lub 30% dwuletnich
kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników (dla
średnich przedsiębiorstw pomoc wynosi 40%, natomiast
małych – 50%). Pomoc regionalną przedsiębiorca
otrzymuje głównie w formie ulgi w podatku dochodowym.
Minimalna wielkość inwestycji w radomskiej podstrefie
wynosi 100 tys. euro. Ze wsparcia Strefy w chwili obecnej
korzysta około 20 przedsiębiorstw.
24
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Zakłady produkcyjne stanowią podstawową część
działalności gospodarczej, jaka rozwija się w Radomiu.
Drugą istotną gałęzią jest sektor usługowy, który
z każdym rokiem się wzmacnia. Jak szacują przedstawiciele
Biura Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Radomia,
zatrudnienie w branży outsourcingu i usług dla biznesu
wynosi około 2000 osób. Miejsca te tworzą głównie firmy
świadczące usługi call contact center, a także branża
archiwizacji dokumentów i usługi ICT. Firmy, które
reprezentują sektor usług lub prowadzą tu działalność
usługową, to m.in. Idea Call Center, Europe Calling,

Investor

ASSG, Telbridge, Coltel, czy Iron Mountain.
W
Radomiu
obecne
są
także
Instytut
Monitorowania Mediów, jak również Centrum
Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów.
Rozwój sektora usług jest ściśle powiązany
z dostępem do zasobów ludzkich oraz odpowiedniego
wykształcenia pracowników. W Radomiu funkcjonuje obecnie siedem uczelni wyższych. Wszystkie
położone są w dobrze skomunikowanych częściach
miasta. Największa z uczelni – Uniwersytet

Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza
Pułaskiego – już dwukrotnie realizowała podyplomowe studia BPO, co zaowocowało kilkudziesięcioma absolwentami przygotowanymi do
pracy w sektorze usług dla biznesu. Uniwersytet,
Urząd Miasta i przedstawiciele biznesu, np.
AIG/Lincoln, ściśle współpracowały przy budowie
i realizacji programu wspomnianych studiów, a zajęcia
prowadzone były przez wielu praktyków i teoretyków
biznesu, w tym m.in. z PwC, SouthWestern i innych.
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czy Irlandii, tak właśnie jest to robione i duże
biznesowe parki biurowe powstają nie w dużych
miastach, ale w otaczających je miastach satelitarnych.
Dobrym przykładem są Clonakilty w Irlandii, czy
Milton Keynes w Wielkiej Brytanii.

Podczas wizyty w mieście spotkaliśmy się z nowym
Wiceprezydentem Radomia – Panem Rafałem
Rajkowskim, a następnie z przedstawicielami Biura
Obsługi Inwestora. Mieliśmy okazję porozmawiać
zarówno o branży usług, jak i jej otoczeniu,
możliwości rozwoju i barierach, jakie sektor usług
ma do pokonania. Rozmawialiśmy także o pozycji
Radomia na polskiej mapie outsourcingu, jego
potencjale, ale także i wyzwaniach, jakim miasto musi
sprostać, aby było lepiej rozpoznawalne w oczach
potencjalnych inwestorów.

Wspomniana firma AIG/Lincoln, to pierwszy
deweloper, który zdecydował się na budowę budynku
klasy A w Radomiu. Radom Office Park, to biurowiec
doskonale spełniający wymogi sektora usług dla
biznesu. W budynku tym swoją siedzibę ma już ASSG
oraz Randstad i kilka innych firm.

Wizyta w Radomiu pozwoliła nam się przekonać, że
w mieście jest miejsce na kolejne budynki biurowe.
Pytanie tylko, kiedy kolejni deweloperzy zdecydują
się na rozpoczęcie tu inwestycji oraz czy (i jak
szybko) znajdą się w kręgu zainteresowań sektora
usług dla biznesu? W chwili obecnej większość firm
usługowych jest ulokowanych w budynkach niższych
klas, porozrzucanych w różnych częściach miasta.
Niższa klasa budynku, to z reguły niższe koszty, ale
z drugiej strony, niższy standard miejsca pracy, co
ma potencjalnie wpływ na rotację kadry i lojalność
pracowników. Jeśli Radom ma się rozwijać, jako
biznesowe miasto satelitarne dla Warszawy, musi
nastawić się na rozwój nowoczesnej powierzchni
biurowej. Zarówno w Wielkiej Brytanii, Niemczech
26
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Radom na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze w pełni
gotowy na to, aby stać się lokalizacją dla dużych
międzynarodowych korporacji, świadczących usługi
dla biznesu. Jest to jednakże jedna z najlepszych
lokalizacji w Polsce, w której może rozwijać się
outsourcing i usługi dla biznesu ukierunkowane na
rynek polski, z uwagi na niezbyt powszechny dostęp
do pracowników ze znajomością języków obcych.
Jednakże wspomniane siedem uczelni wyższych jest
w stanie, w stosunkowo krótkim czasie, przygotować
kadry do obsługi szeregu różnych usług dla biznesu.
Nadto, utrzymujący się wysoki (22%) stopień
bezrobocia gwarantuje możliwość szybkiego
zagospodarowania tworzonych miejsc pracy.
Firmy usługowe z Warszawy, myślące o rozwoju
swoich ośrodków back-office, centrów wspierających,
a jednocześnie o optymalizacji kosztów operacyjnych,
powinny brać poważnie pod uwagę ulokowanie
centrów wspierających w Radomiu.
City Tour rozpoczęliśmy ciekawą wizytą, solidną
porcją wiedzy i głodem poznania kolejnych polskich
miast. Następna wizyta już niebawem.
Pro Progressio
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City Tour
– Radom

The Pro Progressio Foundation began its cycle of events in Polish cities, which we have
given the name City Tour. Their objective is to learn more about the investment offer of the
cities we visit, to assess the development of the business services sector, and to gather
information for the Best2Invest system.
The first city we visited was Radom. This city, located
105 km from Warsaw, is one of the Mazowieckie region’s
largest urban centres. We completed the journey from the
capital via the four-lane E77 national road during peak
traffic time in just over an hour.

When entering Radom, one passes by many production
facilities. A portion of them is located in the Radom Subzone of the Tarnobrzeski Special Economic Zone, which
encompasses the boroughs of Wośniki, Wólka Klawecka
and Gołębiów. The Zone offers entrepreneurs two forms
of assistance: “capital investment” and “creating and
maintaining new jobs”. The maximum amount of aid is
30% of capital investments, or 30% of two years of the
labour costs associated with newly-hired employees (for
medium-sized enterprises this figure is 40%, while for
small enterprises 50%). Regional aid for entrepreneurs
comes in the form of income tax relief. Minimum
investment value in the Radom sub-zone is EUR 100,000.
Around 20 enterprises are presently taking advantage
of aid from the Zone.

Manufacturing is the primary economic activity being
developed in Radom. Another important sector is the
service industry, which is strengthening with every year.
The Investor Service Office of the City of Radom estimates
that headcount in the outsourcing and business service

sector is around 2000 people. These jobs are primarily
located in companies providing such services as call
contact centre, as well as document archiving and ICT
services. Companies engaged in the services industry
and represented here include Idea Call Center, Europe
Calling, ASSG, Telbridge, Coltel, and Iron Mountain.
Radom is also home to the Media Monitoring Institute
and the Ministry of Finance Centre for Data Processing.

The growth of the services sector is tightly linked with
access to human resources, as well as appropriate education
of employees. Radom is home to seven institutions of
higher learning, all of which are in easily accessible
portions of the city. The largest of them, the Kazimierz
Pułaski University of Technology and Humanities, has
already conducted two post-graduate programmes in BPO,
which have prepared several dozen graduates for work
in the business services sector. The University, municipal
authorities and business community representatives such
as AIG/Lincoln work in close cooperation to prepare and
conduct the aforementioned programme, and classes were
led by many practitioners and business theoreticians from
PwC, SouthWestern and other organizations.
During our visit to the city we met with the new Vice Mayor
of Radom, Rafał Rajkowski, and with representatives of
the Investor Service Office. We spoke about the service
no 2/2015 (March / April)
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industry and its business environment, the potential
for growth as well as barriers which the service sector
has to overcome. We also discussed Radom’s location
on the Polish outsourcing map, its potential, but also
the challenges the city faces in enhancing its visibility
for potential investors.

The aforementioned AIG/Lincoln is the first
developer who decided to construct a class
A building in Radom. Radom Office Park is
a facility that provides outstanding quality to
meet the demands of the business services sector.
This building already houses ASSG, Randstad and
several other companies.

Our trip to Radom convinced us that there is room
in the city for more office buildings. The question
is, when will more developers decide to invest
here, and whether (and how quickly) they will find
themselves at the centre of interest by the business
services sector? At present, most companies are
located in lower-class facilities scattered around
the city. Lower-grade buildings do mean lower
costs, but they also lower the standard of the
workplace, which can have a negative influence on
staff turnover and employee loyalty. If Radom is
to develop as a satellite business city for Warsaw,
it must invest in modern office space. This is exactly
28
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the model in the UK, Germany and Ireland, of large
business parks being built not in large cities, but
in satellite cities surrounding them. Two good
examples are Clonakilty in Ireland and Milton Keynes
in the United Kingdom.

Radom is not yet ready to become a home for large
international corporations providing business
services. However, it is one of the best locations in
Poland for the future growth of outsourcing and
services for business directed at the Polish market,
considering the relatively low access to employees
with knowledge of foreign languages. That said, the
seven universities mentioned above can quickly
prepare the labour force to provide a range of
services for business. In addition, the continually high
unemployment rate (22%) ensures that positions
will be filled quickly.
Service companies from Warsaw which are thinking
about how to grow their back-office and support
centres, while looking to optimize operating
costs, should give serious consideration to Radom
as a location for housing such operations.

We began the City Tour with an interesting trip,
a large portion of knowledge, and the hunger to visit
more Polish cities. The next trip is coming up soon.
Pro Progressio
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Więcej informacji
Polska Agencja
Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12,
00-585 Warszawa
tel. 22 334 98 75,
invest@paiz.gov.pl
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Rok 2014 dla inwestycji
z sektora IT
Na wstępie warto uczynić pewne zastrzeżenie
co do charakteru samego sektora IT. Oczywiście
można wyjść od najszerszej definicji technologii
informatycznych, jako sektora składającego się
z trzech komponentów – sprzętu komputerowego (hardware), oprogramowania (software) oraz
usług informatycznych. Jednak w przypadku inwestycji zagranicznych obsługiwanych przez Polską
Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych klasyfikacja ta wygląda nieco inaczej. Projekty ściśle
skoncentrowane na rozwoju oprogramowania, ze
względu na swoje zaawansowanie technologiczne,
zaliczane są do działalności badawczo-rozwojowej. Natomiast inwestycje w zakresie świadczenia
usług informatycznych: wsparcie techniczne, monitorowanie usługi informatycznej dla klienta, specjalistyczne wsparcie aplikacji, zdalna naprawa, zarządzanie infrastrukturą, utrzymywanie aplikacji,
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lokalizacja aplikacji, testowanie aplikacji oraz konsulting IT szeregowany jest jako projekt ICT.

Przechodząc do sedna zagadnienia ubiegły rok można
uznać za zupełnie udany z kilkoma interesującymi
i już zrealizowanymi inwestycjami oraz szeregiem
zapytań i wizyt lokalizacyjnych, które mogą przerodzić się w kolejne wartościowe projekty. W roku
2014 PAIiIZ zamknęła łącznie 6 projektów typu
B+R, dzięki którym utworzonych zostanie ponad
500 miejsc pracy dla najwyższej klasy specjalistów. Największym projektem badawczo-rozwojowym, który został już w całości sfinalizowany
było utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego
w Krakowie oraz rozszerzenia działalności
Centrum Badawczo-Rozwojowego w Warszawie
przez Samsung Electronics Polska. Łącznie,
przy bardzo zaawansowanych procesach badania

Investor

systemów inżynierii oprogramowania oraz nadzorowi ich wdrażania, zatrudnienie znalazło niemal 300 osób. Równie ciekawe
projekty przy wsparciu PAIiIZ
zrealizowały dwie rodzime firmy
– Open R&D w Łodzi oraz Smart
Commerce we Wrocławiu. Zresztą
w mieście nad Odrą postanowiły
także osiąść takie firmy zajmujące
się rozwojem oprogramowania jak
Acturis, Eagle czy Wabco. Natomiast w Gdańsku ulokował swoje
trzecie (po Krakowie i Wrocławiu)
centrum w naszym kraju Luxoft,
firma zajmująca się świadczeniem
usług z zakresu outsourcingu IT.

Jak większość tego rodzaju jednostek, poza tworzeniem oprogramowania, ma w swoim portfolio także
nieco mniej złożone procesy, np.
wsparcie techniczne bądź zarządzanie aplikacjami. Tego rodzaju
działalność klasyfikowana jest zazwyczaj na pograniczu sektorów
BPO i IT. Inwestycją o zbliżonym
profilu jest realizowany w Łodzi
projekt rozszerzenia działalności
Centrum Wsparcia Technicznego
i Obsługi Klientów Fujitsu. Inwestor zamierza zaimplementować
takie usługi jak: zdalne zarządzanie i monitorowanie infrastruktury IT oraz wsparcie aplikacji u klientów firmy. Dodatkowo
Fujitsu planuje rozwijać zespół badawczo-rozwojowy zajmujących się tworzeniem oprogramowania. Inwestycja zaowocuje
utworzeniem 250 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem.

W ramach licznych inwestycji w sektorze nowoczesnych usług
biznesowych (business services sector), obok procesów dominujących takich jak finanse i księgowość, HR i płace czy obsługa
klienta coraz częściej znajduje się też miejsce na działalność,
o różnym stopniu zaawansowania, z obszaru informatyki.
Taki zespół nie zawsze tworzony jest od „zarania”, a często
dodawany w ramach rozwijania lokalizacji o kolejne procesy. W tym kontekście na szczególne wyróżnienie zasługuje
projekt amerykańskiej firmy Moneygram. Oficjalne otwarcie biura w Warszawie odbyło się w styczniu 2015 r., ale
już w sierpniu zeszłego roku firma skutecznie ubiegała się
o grant rządowy w ramach Programu wspierania Inwestycji
o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020.

Projekt można wyróżnić z co najmniej dwóch względów:
jego uniwersalności i komplementarności, czyli ścisłego powiązania ze sobą świadczonych usług (IT, finanse, wsparcie
operacyjne) oraz globalnego zasięgu – centrum obsługiwać będzie klientów na całym świecie, koncentrując się na
regionie Ameryki Północnej, nie wyłączając jednak lokalizacji bardziej egzotycznych, takich jak Wietnam czy Filipiny.
W ramach 550 utworzonych miejsc pracy zatrudnienie znajdzie
ponad 300 osób wykonujących zadania związane ze wsparciem
technicznym, zarządzaniem aplikacjami, zdalnym zarządzaniem infrastrukturą informatyczną czy konsultingiem IT.

Zgodnie z obserwowanymi, m.in. w ramach przychodzących
do Agencji zapytań, regularnego monitorowania sytuacji na
rynku oraz bieżącego kontaktu z firmami już rozwijającymi
swoją działalność, tego rodzaju wielofunkcyjne i kompleksowo zintegrowane centra powinny zacząć na stałe wpisywać
się w pejzaż sektora nowoczesnych usług biznesowych, jak
i branży IT. Oczywiście nie wyklucza to zainteresowania nowych, jeszcze nieobecnych nad Wisłą, firm bądź reinwestycji
o charakterze stricte badawczo-rozwojowej (software
development). A jakie mamy ku temu podstawy? Otóż PAIiIZ
obsługuje aktualnie kilkanaście tego rodzaju projektów.
Wychodząc nieco poza obszar bezpośredniej działalności
Agencji warto jeszcze zwrócić uwagę na dwie kwestie.
Pierwsza to rosnąca aktywność Trójmiasta, która przełożyła się na
przyciągnięcie konkretnych inwestycji: dwóch firm norweskich:
Powel i Schibsted, znaczącego gracza z USA – EPAM Systems
(w perspektywie trzech lat firma chce zatrudnić aż 500
informatyków) oraz prężnych polskich przedsiębiorstw, czyli
PGS Software i SMT Software. I w tym momencie możemy
płynnie przejść do obserwacji nr 2, czyli ekspansji kolejnego
grona, po takich gigantach jak Asseco, Comarch czy Qumak,
polskich przedsiębiorstw IT. Zarówno na krajowym, jak
i zagranicznym rynku coraz pewniej czują się takie firmy jak:
Transition Technologies (nowe biura w Kielcach i Lublinie),
wspomniane powyżej PGS Software (obecne we Wrocławiu,
Gdańsku, Rzeszowie, Warszawie oraz Londynie) i SMT
Software (obecne już w 7 miastach Polski). Zresztą wywodzące
się z Wrocławia SMT zostało nagrodzone podczas dorocznej gali
PAIiIZ w nowoutworzonej kategorii „Ekspansja zagraniczna”.
Firma powołała w Niemczech swoją spółkę SMT Software
Germany, odpowiedzialną za obsługę obecnych klientów
SMT na rynku DACH.
Na zakończenie warto zauważyć, że – obok powyższych
firm – stoją już w kolejce następni ambitni o dalekosiężnych
planach. Z pewnością należy bacznie śledzić losy takich
firm, jak oferujące kompleksowe usługi informatyczne
IT Works i ITMAGINATION, jak i koncentrującego się
na wysoko wyspecjalizowanej, niezwykle szybkiej, chmurze
obliczeniowej – Octawave.
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IT investments
in 2014
More information
The Polish Information
and Foreign
Investment Agency
ul. Bagatela 12, 00-585
Warszawa,
tel. 22 334 98 75,
invest@paiz.gov.pl

In the beginning it is worth to make a stipulation
about the sector itself. The broadest definition
describes the industry as divided into three
closely connected segments: hardware, software
and IT services. However, Polish Information
and Foreign Investment Agency (PAIiIZ) has
a little bit different approach. Projects precisely
focused on software development activities,
because of its technological sophistication,
are classified as research and development
activities. In contrast, investments within
IT services such as: technical support, customer
IT services monitoring, application support,
remote infrastructure management or IT consulting are assigned to ICT sector.
After the above clarification let’s get to the bottom
of the issue. The previous year was quite succesful
for PAIiIZ, finished with several interesting projects
already closed. Additionally Agency received
a significant number of inquiries and participated
in a good deal of location visits, which can turn into
accomplished valuable projects. In 2014, thanks
to PAIiIZ support, six R&D investment projects
were completed in Poland. Altogether companies
declared creation of more than 500 highly skilled
new work places. The supreme investment was
rendered by Samsung Electronics Polska. Project,
already finalized, aimed to creation of Research
and Development Centre in Krakow and extension
of operations of Research and Development Centre
in Warsaw. Nearly 300 people were engaged in the
most advanced works in software engineering and
monitoring of their implementation.

PAIiIZ also participated in very promising projects
of two Polish companies – Open R&D which chose
Lodz and Smart Commerce which picked out
32
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Wroclaw. Moreover, by
the Odra river settled
down such software
development companies
as Acturis, Eagle and
Wabco. Moving to the
north we can find in
Gdansk third office (after
Krakow and Wroclaw) of
Luxoft. This IT company
provides such typical
for outsourcing sector
services as: development
of dedicated software and,
sligthly less sophisticated
processes, technical support, specialized application support, remote system and application
repairs. This kind of activity can be classified
between typical BPO and IT sector. A similar project
of Fujitsu Global Delivery Centre extension by
technical support and customer services operations
is currently performed in Lodz. Company plans
to implement such services as: remote management,
IT infrastructure monitoring and application
support. Last but not least Fujitsu will furtherly
develop research and development team. Altogether
250 new work places for employees with higher
education degree will be created.

Besides dominant for business services
sector centres in Poland activities, such as:
finance&accounting, HR, payroll or customer
service, it is becoming more and more popular to
establish also an IT team. A good example of the
above is project of Moneygram, money transfer
company based in the United States. Hence
the official launch of Warsaw’s office took place

Investor

in January 2015, but in August 2014 Moneygram successfully
applied for governmental grant provided on the basis
of Program for the support of investments of considerable
importance for Polish economy for years 2011-2020. The aim
of the project is to create a flagship office in Poland offering
versatile and complex services with strictly related finance,
operational support and IT functions. The facility, when
fully implemented, aims at providing its services 24 hours
a day and 7 days a week to cover all time zones with main
focus on North America, but also definitely more exotic like
Philippines or Vietnam. The overall employment should
be around 550 FTE’s with at least 300 IT roles.
This type of combination of different kind of operations
within a newly established facility is a kind of current trend
observed by PAIiIZ on the basis of on-going inquiries and
requests received by the Agency and direct meetings with
companies already present or planning to settle in Poland.
Naturally it does not eliminate new strictly software
development projects in our country. At the present time
PAIiIZ assists to more than dozen of R&D projects.

Besides Polish Information and Foreign Investment Agency
operations it is worth to stress two facts. The first thing is
increasing activity in IT market of Tricity agglomeration
which resulted in attracting such companies as: Powel
and Schibsted (both Norwegian), a significant player
from the U.S. – EPAM Systems (plans to employ around
500 IT experts within 3 years period) and energetic Polish
enterprises – PGS Software and SMT Software. Bearing in
mind those last two names let’s smoothly get to the second
observation. Not only such giants as Asseco, Comarch
or Qumak conquer Polish and foreign markets. It is
strongly recommended to follow Transition Technologies
(newly established facilities in Kielce and Lublin), already
mentioned PGS Software (present in four Polish cities and
London) and SMT Software (present in seven Polish cities).
Last year PAIiIZ introduced a new prize to its best investments
ceremony “Foreign Expansion Award” for leading Polish exporters,
which went to SMT Software.
There are other very dynamic, ambitious and promising
Polish IT firms hungry for success. Please keep track of
ITWorks, ITMAGINATION, Octawave and many many more.
no 2/2015 (March / April)
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Szczecin_Twoje miejsce_Twoja przyszłość

Jak zwiększyć jakość kapitału ludzkiego w mieście i dopasować go do potrzeb pracodawców?
Miasto musi stać się swego rodzaju łącznikiem: wysłuchiwać potrzeb pracodawców i starać się
na nie odpowiedzieć. Trudno zmieniać kandydatów na pracowników, najlepiej zacząć jak
najwcześniej: od studentów lub nawet licealistów.

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

www.invest.szczecin.eu

www.szczecin.eu
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Szczecin staje się jedną z najpopularniejszych
lokalizacji dla centrów BPO, SSC i ITO. Przyczynia
się do tego duży potencjał intelektualny i zaplecze naukowo-badawcze miasta. Siłę napędową
stanowią ludzie młodzi i studenci – informatycy,
ekonomiści, finansiści, filolodzy są najbardziej poszukiwani przez pracodawców coraz częściej wybierających Szczecin na lokalizację swoich firm.
Poza dużą ilością świetnie wykwalifikowanych pracowników przemawiają do nich także niskie koszty
pracy, znajomość języków obcych i wysoka kultura
pracy Szczecinian.

Główne atuty Szczecina to dynamicznie rozwijające się zaplecze biurowe, 80% mieszkańców miasta
w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym,
relatywnie niskie koszty pracy, a także wsparcie
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oraz pomoc publiczna miasta dla inwestorów, które
gwarantują komfortowe otoczenie do prowadzenia
biznesu. To wszystko czyni miasto zarówno przyjaznym miejscem do życia, jak i dynamicznie rozwijającą się metropolią.

Podstawą rozwoju ekonomicznego oraz konkurencyjności Szczecina są nowoczesne technologie oraz
zdolność innowacyjna, dlatego miasto inwestuje
w ośrodki naukowo-badawcze oraz instytucje
otoczenia biznesu. Szczecin jest miastem ludzi
młodych, aktywnych, znających języki obce.
BPO zatrudnia w Szczecinie ponad 3500 specjalistów, plany rozwojowe na rok 2015 to zatrudnienie
kolejnych 500. Sektor nowoczesnych usług dla biznesu utrzymuje tym samym pozycję dynamicznie
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rozwijającej się gałęzi szczecińskiej
gospodarki. Według prognoz tendencja
wzrostowa ma się utrzymać przez najbliższe lata.

Inwestycje sektora usług biznesowych
tworzą miejsca pracy, zwłaszcza dla
ludzi młodych. Centra gwarantują
zatrudnienie, możliwości rozwoju,
są źródłem wiedzy i umiejętności dla
lokalnych specjalistów. Zwiększone zapotrzebowanie na kadry wpływa ożywczo na lokalny rynek pracy
i podnosi średnie wynagrodzenie.
To oznacza stały wzrost jakości życia
dla mieszkańców miasta.
Inwestorzy, szukając odpowiedniej lokalizacji, biorą pod uwagę kapitał ludzki, liczba studentów z interesującej ich
branży czy znajomość języków. Z pewnością duże znaczenie dla firm wybierających Szczecin na swoją lokalizację
mają inwestycje Miasta w kapitał ludzki: współpraca z uczelniami pod kątem
zwiększania liczby osób władających
biegle językami obcymi, głównie niemieckim, popularyzacja nauki języków
obcych wśród studentów np. za sprawą tzw. tandemów językowych (tutaj
Szczecin wykorzystuje swoje transgraniczne położenie), kształcenie dwujęzyczne w szkołach średnich, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz
Klastrami. Działania na rzecz budowania kapitału ludzkiego dla szczecińskiego biznesu prowadzone są od dłuższego czasu i obejmują także współpracę

z inwestorami, firmami HR w zakresie
szczecińskiego rynku pracy.

Nową inicjatywą jest projekt Szczecin_Twoje miejsce_Twoja przyszłość.
Adresatami przedsięwzięcia są młode
osoby, dopiero rozpoczynające karierę
zawodową, głównie studenci i uczniowie ostatnich klas liceów i techników.
Cele projektu to przede wszystkim odpowiedzenie na zapotrzebowanie firm
na pracowników o konkretnych kompetencjach oraz zapoznanie studentów ze
specyfiką branży a także przedstawienie
możliwości, jakie daje sektor usług nowoczesnych. Miastu zależy również na
tym, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali
na studia do innych ośrodków akademickich, tylko studiowali w Szczecinie.
A warto, bo miasto ma wiele do zaoferowania: Szczecin to miejsce, w którym doskonale się uczy, pracuje jak
i odpoczywa. Miasto łączy trzy elementy: wodę, zieleń i zabudowę w unikalną
całość, niezwykle atrakcyjną turystycznie. Korty tenisowe, pływalnie, przystanie wodne, stadiony, ścianki wspinaczkowe, korty do squasha, poza tym teatry,
kina, nowa – doceniana w prestiżowych
rankingach – filharmonia, szeroka oferta
restauracji, kawiarni czy klubokawiarni,
pubów, klubów oraz festiwali, gwarantują szeroki wybór możliwości na każdą
porę roku i każdy dzień tygodnia.
Na projekt Szczecin_Twoje miejsce_Twoja
przyszłość składa się szereg działań:
konferencje i warsztaty dla młodzieży,

kampania
outdoorowa,
wydanie
i dystrybucja foldera Szczecin_Twoje
miejsce_Twoja przyszłość w miejscach
takich jak uczelnie, szkoły, biura
karier, targi Pracy, Powiatowy Urząd
Pracy, firmy HR, biblioteki, kawiarnie,
miejsca spotkań młodzieży. W te
wszystkie działania zaangażowane są
firmy branży BPO, SSC i ITO obecne
w Szczecinie i zrzeszone w stowarzyszeniu NOBIS.

Wszystko to dlatego, że młody człowiek
jest czasem nieco zagubiony: nie wie,
jakie kompetencje należy rozwijać, aby
łatwiej poradzić sobie po studiach na
rynku Pracy – mówi Marek Kubik p.o.
dyrektora Wydziału Obsługi Inwestorów
i Biznesu w Urzędzie Miasta Szczecin
– wybiera na przykład dodatkowy język
obcy kierując się ładnym brzmieniem
i nie zastanawiając, czy będzie miał możliwość wykorzystania jego znajomości
w życiu zawodowym. Warto cały czas
uświadamiać mu, jakie kompetencje
i umiejętności, są obecnie najbardziej
pożądane przez pracodawców. Czasami
nie ma pojęcia o możliwościach, z których
może korzystać już w trakcie studiów:
stażach, praktykach, podjęciu pierwszej
pracy. Zależy nam więc na tym, żeby te
perspektywy pokazać, żeby uświadomić
studentom, że czas studiów to nie tylko
beztroska młodość – to również czas na
zaplanowanie lub, najlepiej, rozpoczęcie
kariery zawodowej, czas na budowanie
swojej marki jako pracownika. Miasto
myśląc perspektywicznie rozumie, że
jego rolą jest zmniejszanie luki pomiędzy
kompetencjami młodzieży a realiami
rynku: chce bowiem przyciągać kolejne
firmy, ale także zatrzymać u siebie
młodzież. Wierzymy, że dzięki naszym
wytężonym staraniom uda się osiągnąć
sukces.
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Szczecin_your place_your future

How can we raise the quality of the city’s human capital, while adjusting it to the employers’
needs? The city must become a sort of a link, by listening to employers and trying to come up with
an appropriate response. It would be rather difficult to change the current job candidates
– instead, we should start earlier and reach out to university or even secondary-school students.

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

www.invest.szczecin.eu

www.szczecin.eu
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Szczecin is becoming a city of choice for many
BPO, SSC and ITO centres, which results from its
substantial intellectual potential, and the science
and research facilities present here. The city’s
driving force is young people, including students
who major in fields such as IT, economics, finance
and language studies – they are being sought after
by employers, more and more of whom are deciding
that Szczecin will be their headquarters. Besides
a wide variety of skilled and qualified workforces,
they are attracted by low labour costs, as well as the
good command of languages and the well-developed
work culture among the residents of Szczecin.
We should mention as Szczecin’s key assets its fastgrowing selection of office premises, low labour
costs, and the fact that 80% of the population are
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of working or pre-working age. This is in addition
to the support and assistance the city offers to
investors, guaranteeing them the most convenient
conditions for doing business. All the above make
Szczecin a friendly place to live in on the one hand and
a dynamically developing metropolis on the other.

Szczecin’s
competitiveness
and
economic
growth are founded on modern technologies and
the capacity for innovation, which is why the
city is investing in science and research centres
and business environment institutions. Szczecin
is a city of young, active people who are well versed
in foreign languages.
Local BPOs employ over 3,500 specialists and are
planning to add 500 people more to this group
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in 2015. Hence, the sector of modern
business services is strengthening
its position as a dynamically growing
segment of Szczecin’s economy.
This upward trend will continue in the
coming years, forecasts say.
Investments in the business-services
sector are creating new jobs, especially
for young people. The centres guarantee
employment and development opportunities, and are a reliable source
of knowledge and skills for local
professionals. An increased demand
for human resources has a beneficial
effect on the local labour market, also in
terms of the average salary. Ultimately,
this means a steady improvement
in the residents’ living standards.

Searching for the best location for
businesses, investors look at aspects
such as human capital, the number
of students in a given field and the
command of languages. Naturally,
human capital is very important for
those who choose Szczecin, as a city
offering them ample opportunity for
partnering with universities to increase
the number of people who speak foreign
languages, mainly German (e.g. through
“language duos”, facilitated thanks
to Szczecin’s cross-border location),
offering bilingual education in secondary
schools and promoting cooperation with
the District Employment Office and the
regional Clusters. Measures aimed at
building human capital for Szczecin
businesses have been in place for some

time, and have included cooperation
with investors and HR companies
in respect of the Szczecin labour market.
A new initiative in this area is the project
entitled “Szczecin_Twoje miejsce_Twoja
przyszłość” (“Szczecin_Your place_Your
future”).
The project is addressed to the members
of the young generation who are about
to begin their career paths, in particular
university students, and those soon
to graduate from secondary general
and technical schools. Among its main
goals is to meet businesses’ demand for
expertly skilled staff, familiarise students
with the sector’s features and present
to them the opportunities offered by the
modern-services sector. The city also
wants young people to stay and choose
local universities. And this is a wise thing
to do, as Szczecin has much in store when
it comes to education, work and leisure,
combining three elements – water, green
areas and architecture – into a unique
whole filled with great tourist attractions.
Tennis courts, swimming pools, marinas,
climbing walls, stadiums, squash courts,
theatres, cinemas, the new philharmonics
recognised in prestige rankings, and the
many restaurants, cafés and coffee bars,
pubs, clubs and festivals – all guarantee
that whatever the season or day you will
always find something special for you.
“Your place_Your future” comprises
activities such as youth conferences and
workshops, an outdoor campaign, and the
publication of brochures on the project

to be distributed in universities, schools,
academic career centres, job fairs, the
District Employment Office, HR companies,
libraries, cafés and other places frequented
by young people. These activities are
participated in by companies from the BPO,
SSC and ITO sectors present in Szczecin and
affiliated with the NOBIS association.

- All this because young people are often at
a loss as to what skills they should focus on
to find their way around the labour market,
once they leave university – says Marek
Kubik, acting Head of the Investors’ and
Business’ Assistance Centre at the Szczecin
City Hall. – For instance, they take up
a language because ‘it sounds nice’, but
rarely give a thought to whether it will prove
useful for their future careers. It’s worth
explaining to them what competences
and skills are most valued by employers
today. Young people also tend to overlook
the opportunities they have at hand while
still at university: internships, practices or
first-career attempts, to name a few. So, we
wish to show all these prospects to them
and make students realise that rather than
being carefree they should carefully plan
or, better still, embark on their careers and
start building their brands as employees.
Thinking forward, the city understands
that its role is to bridge the gap between
young people’s competences and the harsh
market reality. It does so by attracting
new businesses on the one hand, while on
the other hand encouraging the young
generation to stay in Szczecin. We do believe
that our sustained efforts in this area will
turn out successful.
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Rynek biurowy
w Poznaniu
na początku
2015 roku
Więcej informacji
Miasto Poznań, Biuro
Obsługi Inwestorów
Plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań

fax:+48 61 878 55 00,
tel: +48 61 878 54 28

Na krajobraz rynku biurowego w stolicy Wielkopolski składają się prestiżowe obiekty biurowe
położone przeważnie w obrębie centrum, a także mniejsze formaty dostępne praktycznie we
wszystkich dzielnicach miasta. Elastyczność opcji
najmu to cecha charakterystyczna dla obecnej fazy
rozwoju aglomeracji a sytuacja na rynku biurowym odzwierciedla także kondycję poznańskiej
gospodarki, charakteryzującej się wysokim stopniem dywersyfikacji.

i Europy, dostępność transportowa, silna gospodarka
i bogate zaplecze akademickie, które zapewnia wysoką jakość kształcenia kadr, również we współpracy z
sektorem przedsiębiorstw. Miasto Poznań, współpracuje z agencjami nieruchomości oraz HR a także in-

Podstawowe wskaźniki rynku biurowego w Poznaniu na koniec 2014 r.

Podaż
Powierzchnia w budowie
Stawki czynszu
Pustostany

inwestor@um.poznan.pl

Dane zebrane przez Colliers International (zob.
tabela) potwierdzają dobrą koniunkturę. Stabilny, systematyczny wzrost podaży jest regularnie
konsumowany przez rynek, co pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłe realizacje projektów
biurowych.
Dobra lokalizacja

Decydującymi czynnikami podczas wyboru inwestycji
w Poznaniu są: doskonała lokalizacja na mapie kraju
38

Bałtyk
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274,682 m2
65 746 m2
12,5-15 EUR/ m2/m-c
12,7%

Źródło: Colliers International, styczeń 2015

nymi podmiotami, by przekonać inwestora, że stolica
Wielkopolski jest najbardziej przyjaznym miejscem
dla rozwoju działalności. To właśnie efekt synergii
doświadczonych instytucji, działających w obszarze
otoczenia biznesu, odgrywać może kluczową rolę
podczas procesów podejmowania decyzji inwestycyjnych. Poznań cechuje ogromny potencjał gospodarczy,
którego siłą jest sprawnie funkcjonujące i przyjazne
środowisko dla rozwoju biznesu. Miasto Poznań,
będące inicjatorem projektów takich jak: WorkGate, Poznań Business Run czy Tydzień BPO/SSC,
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daje przykład pozytywnej oraz – co najważniejsze – efektywnej
kooperacji na tym polu. Inwestor otrzymuje od miasta pełne
wsparcie podczas planowania rozpoczęcia działalności. Do kluczowych działań w tym zakresie należy zebranie i przekazanie
inwestorowi wiarygodnych danych oraz bezpośrednia organizacja wizyty przedstawicieli firmy.
Przez pryzmat najemcy

Nowoczesna powierzchnia biurowa w Poznaniu w znacznej
części wynajęta jest przez sektor nowoczesnych usług
biznesowych BPO/SSC. Jednym z wyzwań, jakie stoją przed
deweloperami obiektów biurowych, przygotowywanych
dla najemców z tego sektora, jest dostosowanie oferty
do specyficznych potrzeb. Współczesne modele biur są
dopasowane do zmieniających się struktur w firmach oraz
muszą odpowiadać sposobowi efektywnego, szybkiego
przepływu informacji pomiędzy pracownikami. Dlatego
coraz częściej, już we wstępnych etapach projektowych,
zakłada się otwarte przestrzenie do dowolnej adaptacji
pod indywidualne potrzeby klienta. Aranżacja pomieszczeń
wykonana przez dewelopera staje się również elementem
zwiększającym konkurencyjność. Z uwagi na rosnące
znaczenie sektora BPO/SSC w gospodarce Poznania oraz
wzrost liczby zapytań deweloperzy otwarcie deklarują
realizacje projektów biurowych dedykowanych branży
outsourcingowej. W aktualnej ofercie budynków wysokiej
klasy znajdują się m.in.:
Business Garden Poznań przy ul. Bułgarskiej/Marcelińskiej,
który jest największym parkiem biznesowym realizowanym obecnie w Poznaniu przez Vastint Polska Sp. z o.o.
Oferuje 80 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej
i zapewni zaplecze konferencyjne oraz związane z nim

Centrum Biurowe Podwale

udogodnienia, z doskonałym dostępem do infrastruktury miejskiej. Kompleks budynków został zaprojektowany w oparciu
o nowoczesne i energooszczędne rozwiązania techniczne. Atrakcyjność projektu podnosi jego lokalizacja. Bliskość lotniska ułatwi
komunikację klientom biznesowym, a bezpośrednie sąsiedztwo
przystanków autobusowych i ścieżek rowerowych oraz zmodernizowany układ drogowy, zagwarantuje pracownikom łatwy dojazd
do kompleksu samochodem i środkami transportu publicznego.
Centrum Biurowe Podwale oferuje 10 500 m2 powierzchni
biurowej do wynajęcia. Kompleks obejmuje dwa połączone
ze sobą budynki, przed którymi roztacza się park. Bliskie
sąsiedztwo pętli tramwajowej, przystanków autobusowych
oraz Ronda Śródka gwarantuje dobry dojazd do najważniejszych punktów w mieście. Budynek cechuje najwyższa
jakość użytych materiałów i wykorzystanie najnowszych
technologii. Centrum Biurowe Podwale oferuje 10 500 m2
powierzchni biurowej do wynajęcia.
Przyszłość

Silny popyt utrzymujący się za sprawą zainteresowania
ze strony najemców, zachęca deweloperów do budowy nowych obiektów biurowych. Rok 2016 przyniesie realizację
kolejnych projektów. Wśród nich są min.: kolejny etap budowy kompleksu Business Garden, Ubiq Business Park,
Bałtyk oraz Maraton. Inwestycja Ubiq Business Park
(w tym Ubiq 34) obejmuje kompleks trzech budynków
o łącznej powierzchni prawie 6 000 m2 Pierwszy z nich
zostanie odrestaurowany i zaadoptowany na funkcje biurowe
i usługowe. Znajdzie się w nim również restauracja z letnim
tarasem. Drugi budynek, o charakterze biurowym, wyposażony
zostanie w parking podziemny na 40 pojazdów.

Trzeci z nich będzie spełniał funkcje kulturalno-konferencyjne.
Bałtyk – inwestycja Garvest Real Estate planowana na
2017 rok to 16-kondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni 15 000 m2, który ma być architektoniczną ikoną miasta.
W gmachu oprócz biur znajdą się także lokale usługowe, bary, restauracje oraz kameralny hotel. Garvest Real
Estate ma już na swoim koncie sukces – ekobiurowiec Pixel,
który jest siedzibą poznańskiego Allegro. Również Skanska
rozpoczęła realizację drugiej inwestycji biurowej w stolicy
Wielkopolski. Budynek Maraton, zlokalizowany będzie
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 rok 2017. 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.
no 2/2015 (March / April)
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Office market in Poznań
at the beginning of 2015
More information
City of Poznań,
Investor Relations
Department

Plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań

The landscape of the office market in the capital
city of Wielkopolska is composed of prestigious
office buildings located mainly in the centre, as
well as smaller forms available virtually in all
districts of the city. Decentralisation of office space
results from the availability of investment areas,
the development of urban space and the urban
planning policy of Poznań. The flexibility of lease

Basic indicators of the office market in Poznań at the end of 2014

Supply
Area under construction
Lease rates
Vacancies

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

options is a characteristic feature for the current
stage of development of the agglomeration and
the situation in the office market also reflects the
condition of the Poznań economy, characterised by
a high degree of diversification.
Data collected by Colliers International (table)
confirm the good economic situation. The stable,
regular growth in the supply is regularly consumed
by the market, which allows to look at the future
implementation of office projects with optimism.
Good location

One of the determinants in the choice of
investments in Poznań is the excellent location
in the map of the country and Europe, transport
accessibility, strong economy and rich academic
facilities, which provide the high quality of
personnel training, also in cooperation with the
business sector. The city of Poznań cooperates
with real estate and HR agencies as well as with
other entities to make the investor believe that it
is right to take up business activity in the capital
city of Wielkopolska. It is the effect of synergy of
experienced institutions, operating in the area of
the business environment, which may play a key
role in the investment decision-making processes.
40

Poznań is characterised by the huge economic
potential, including the well-developed and friendly
environment for the business development. The city
of Poznań, which is the initiator of projects such as:
WorkGate, Poznań Business Run or BPO/SSC Week
is an example of positive, and most importantly,
effective cooperation in this field. When it comes to
attracting shared services centres, the key aspects
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274,682 sq.m.
65 746 sq.m.
12,5-15 EUR/ sq.m./month
12,7%

Source: Colliers International, January 2015

Business Garden Poznań
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are: collecting reliable data and providing them to the investor
and direct organisation of a visit of company representatives.
In both these activities, the City provides the investor with full
assistance.
Through the prism of a lessee

Modern office space in Poznań is to a large extent leased by
the BPO/SSC modern business services sector. One of the
challenges facing developers of office buildings prepared for
lessees from this sector is to adapt the offer to the specific
needs. Modern office models are adapted to to the changing
structures in companies and must correspond to the way of
the efficient, rapid flow of information among employees.
Therefore, as early as at initial design stages, it is increasingly
assumed that open spaces should be available for free
adaptation according to the individual needs of the customer.
The layout of premises made by the developer also becomes
an element increasing the competitiveness. Due to the growing
importance of the BPO/SSC sector in the economy of Poznań
and an increasing number of queries, developers openly
declare the implementation of office projects dedicated to
the outsourcing industry. The current offer of high-quality
buildings includes, inter alia:

Business Garden Poznań at ul. Bułgarska/Marcelińska,
which is the biggest business park currently implemented
in Poznań by Vastint Poland Sp. z o.o. It offers 80,000 sq.m.
of modern office space and will provide conference facilities
and related amenities, with excellent access to the city
infrastructure. It has been designed based on the modern and
energy-efficient technical solutions. The attractiveness of the
project is enhanced by its location. The proximity of the airport
will facilitate transport for business customers, and the direct
vicinity of bus stops and bike lanes as well as the modernised
road system will provide employees with easy access to the
complex by car and by public transport.
Podwale Office Centre offers 10,500 sq.m. of office space
for lease. The complex consists of two interconnected
buildings looking out to a park. The presence of the tram
terminal, bus stops and Śródka Roundabout in the vicinity
of the buildings provides good access to the most important
points in the city. The building is characterised by the highest
quality of materials used and the use of the state-of-the-art
technologies.
The future

The persistent strong demand reported by lessees encourages
developers to construct new office buildings. Projects under
construction, to be completed in 2016 are: first of all, the
further development of the Business Garden complex. Another
project is Ubiq Business Park (including Ubiq 34) composed
of a complex of three buildings with a total area of nearly 6,000
sq.m. The first of them will be restored and adapted for office
and service functions. It will also accommodate a restaurant
with a summer terrace. The second building, of office nature,
will be equipped with an underground parking lot for 40 cars.
The third building will perform cultural and conference
functions. Bałtyk – the investment of Garvest Real Estate
planned on 2017. The 16-floor building with a total area
of 15,000 sq.m. is to be an architectural icon of the city.
The building, in addition to offices, will also accommodate
service premises, pubs, bars, as well as restaurants and a cosy
hotel. Garvest Real Estate may already boast of one success
– eco-friendly office building Pixel which is a seat of the Poznań
Allegro company. Also Skanska started the implementation of
the second office investment in the capital city of Wielkopolska.
The Maraton building will be located in the business and
cultural heart of Poznań and will provide lessees with more than
25,000 sq.m. of modern space. The construction of the first stage
of the project will begin in January and its completion is scheduled
for 2017. The Maraton project, built in the very centre of Poznań,
will have 6 floors and two underground floors with more than
300 parking spaces. At the first stage, the underground garage part
and more than 13,000 sq.m. of office space will be built.
no 2/2015 (March / April)
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Pomorskie – dywersyfikacja
i rosnące zaawansowanie procesów

Marcin Grzegory

Kierownik Projektu
w sektorze BPO/SSC

Więcej informacji
www.
investinpomerania.pl

Analizując rynek BPO/SSC w Polsce łatwo dostrzec, że
dominuje na nim obsługa procesów finansowo- księgowych i szeroko pojęta obsługa klienta. Odnosi się to
również do aglomeracji Trójmiasta. Spośród 47 centrów
usług biznesowych, aż w 26 obsługuje się tego rodzaju
procesy. Ich kadra stanowi znaczący odsetek spośród
ponad 16 tys. osób zatrudnionych w sektorze. Firmy te
bardzo często stanowią początek kariery w outsourcingu dla juniorów, lub pierwszy krok na drodze profesjonalistów, dokonujących zmiany ścieżki zawodowej.
Do niedawna ścieżki rozwoju w ramach opisywanych
procesów stanowiły ogromną większość oferowanych stanowisk pracy i solidnie wytyczony kierunek
specjalizacji dla osób zdecydowanych na specjalizowanie się w ich ramach. Gdzie jednak miejsce dla
tych, którzy nie widzieli dla siebie perspektyw w tych
konkretnych liniach biznesowych, lub zapragnęli
innej kariery w outsourcingu?
Jedną z odpowiedzi stanowi, będący wyjątkiem
od omawianego trendu, Thomson Reuters.
Otwarte w 2005 r. gdyńskie centrum, jest drugim
(po Intelu) co do wielkości pracodawcą sektora
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outsourcingowego w regionie (ok. 1000 miejsc pracy). Oferuje ono bardzo urozmaicone możliwości
rozwoju w ramach organizacji, obsługując bardzo
szeroką gamę procesów. Spośród nich ostatnich
na szczególną uwagę zasługują te zaliczające się do
nurtu KPO i konsultingu, czyli szeroko pojętego doradztwa, analizy biznesowej, zarządzania ryzykiem
i bezpieczeństwem transakcji czy zarządzaniem
informacją medialną.

Z końcem 2014 r. trójmiejskie szeregi zasiliły kolejne centra KPO. Obecne w Gdańsku od kilku lat PwC
zadecydowało, że od grudnia 2014 r., obok głównej
linii biznesowej, otworzy centrum obsługujące m.in.
działania w ramach tzw. KYC (Know Your Customer).
Analiza mechanizmów wewnętrznych w organizacji
klienta, zabezpieczenia przeciw nielegalnym procederom (‘pranie brudnych pieniędzy’, kradzieże tożsamości itd.), optymalizacja istniejących i wprowadzanie bezpiecznych procedur, to tylko niektóre z usług
oferowanych przez centrum.
Drugą inwestycją – tym razem z dziedziny konsultingu
– jest ogłoszony w lutym 2015 r. Coleman RG. Firma

Investor
dla rynku trójmiejskiego zarządzanie
nieruchomościami. Firma planuje na
przestrzeni kolejnych lat zatrudnić
nawet przeszło 600 osób i sukcesywnie relokować do trójmiejskiego biura
kolejne kluczowe procesy. Docelowo
powstanie więc ośrodek zdolny, w sposób dalece autonomiczny, procedować
przekrojowo zaawansowane operacje
głównej linii biznesowej podmiotów
ThyssenKrupp.

Inną koncepcją na przekrojowe wspieranie globalnych operacji z centrum
na Pomorzu, jest ogłoszona w styczniu
2015 r. inwestycja globalnego lidera
w produkcji materiałów biurowych
– Staples. Firma rozpoczęła rozwój od
kompletowania zespołów programistów, oraz specjalistów w branży sprzedaży internetowej i pokrewnych, planując jednocześnie, by w kolejnych fazach
formować zespoły m.in. administracyjne, sprzedażowe, ale także logistyczne.
Zdalna obsługa procesów logistycznych
Staples, będzie więc kolejnym przykładem wprowadzonej na rynek Trójmiasta
na początku roku 2014 nowości w postaci obsługi procesów logistycznych.

zajmuje się dostarczaniem najdokładniejszej wiedzy fachowej swoim klientom
na całym świecie, poprzez bezpośrednie
komunikowanie ich z najlepszymi specjalistami w danej dziedzinie. Redukuje tym
samym klientowi nakłady czasu i środków.
Jej trójmiejskie centrum, obok doświadczonych specjalistów, zatrudni i wyszkoli
również początkujących adeptów tego niełatwego procesu.

Zaawansowane i różnorodne procesy
obsługuje również, obecne w Gdańsku
od jesieni 2014, centrum usług łączonych ThyssenKrupp. Jedna z pięciu
tego rodzaju, globalnych siedzib światowego potentata, będzie łączyć kompleksową obsługę finansów, księgowości, kadr i płac, ale również nietypowe

W pierwszej połowie roku do Gdyni
zawitał duński Unifeeder, będący częścią Nordic Capital. Kompleksowo zarządzająca łańcuchami dostaw firma,
optymalizuje przepływ kontenerów
morzem i lądem. Nowe centrum firmy
dokonało bardzo prężnego rozwoju, zatrudniając na przestrzeni kilku miesięcy
od kilkunastu do 100 osób, co stanowi
obecnie ponad 20% wszystkich pracowników organizacji.
Sieć dostawcza Unifeeder obejmuje 37 portów w 14 krajach, a do licznych klientów należy również druga
ze wspomnianych firm – MOL (Mitsui
O.S.K Lines, Ltd.). Ten japoński gigant,
specjalizujący się w międzynarodowym transporcie, od kilku lat posiada
w Gdyni biuro zajmujące się główną
linią biznesową. Równolegle zaś za siedzibę nowego centrum usług łączonych
wybrał sobie wiosną 2014 r. jedno z

gdańskich centrów biznesowych. Zatrudnia tam obecnie niecałe 100 osób,
lecz firma głośno mówi o rozważanych
możliwościach rozwoju.

Sukces obu firm, polegający głównie
na bardzo sprawnym skompletowaniu
składów osobowych, można m.in. przypisać dostępności kadry profesjonalistów
z dziedziny logistyki (zwłaszcza morskiej), którzy z radością powitali nowe
możliwości rozwoju zawodowego. Liczbę
lokalnych specjalistów z różnych działów
logistyki szacuje się na niemal 4000,
a trójmiejskie szkoły i uczelnie wyższe
zapewniają coroczne powiększenie tej
liczby o kilkuset absolwentów. Stanowi
to dobry punkt wyjścia do dalszego rozwoju podobnych specjalizacji w regionie,
czego dowodem umowa o kooperacji
zawarta w czerwcu 2014 r. między MOL
a Akademią Morską w Gdyni.
Opisane przykłady są dowodem zmian
zachodzących w krajobrazie pomorskiego outsourcingu. Zmiany te polegają głównie na dojrzewaniu środowiska
– w ramach planowego wzrostu firmy
relokują do swoich trójmiejskich centrów coraz bardziej zaawansowane
funkcje, a nowe inwestycje obsługują
nie tylko już obecne i sprawdzone, ale
również nowe typy procesów biznesowych. Świadczy to jednoznacznie
o zaufaniu pokładanym w możliwości
pomorskich specjalistów, dostępność
odpowiednio wykwalifikowanej kadry, także w nowych obszarach wiedzy,
oraz współpracę lokalnych partnerów
edukacyjnych i biznesowych.

Tendencja ta jest również poszerzeniem
i pogłębieniem oferty zawodowej, dla
osób chcących podjąć pracę w pomorskich centrach BPO/SSC/ICT. Upewnia, że obok systematycznego rozwoju
i zwiększania zatrudnienia potencjału ludzkiego w kluczowych obszarach
finansowo-księgowych i obsługi klienta, aktywizowane będą również nowe,
obszerne grupy zawodowe. Przyczyni
się to do zapewnienia harmonijnego
i równomiernego korzystania z zasobów
ludzkich oferowanych przez region.
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Pomerania
– growing diversification and
advancement level of processes
Marcin Grzegory
Project Manager
BPO/SSC sector

More information
www.
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Analyzing the BPO/SSC market in Poland, it’s easy
to notice the key role of finance and accounting
processes, and a broadly taken customer service.
This applies also to Tri City. Among 47 modern
business centers, as many as 26 support those kinds
of processes. Their staff constitutes a significant
percentage of 16,000 professionals employed in the
sector. These companies often supply the first step on
the career path in outsourcing for recently educated
juniors, or experienced professionals seeking new
career opportunities.
Until recently, jobs in these two general areas were
the vast majority of offered positions, and a solid
development path for those, who decided to grow
within either of them. However – what about the
Tri-Citizens not recognizing their career opportunities
in this business lines, or plainly seeking for something
new and different in the outsourcing scope?

One of the answers is Thomson Reuters, being an
exception from the described trend. Established in
Gdynia in 2005, the center is the second largest (after
Intel) outsourcing employer in the region, amassing
approximately 1,000 FTE. It offers a very diverse
career paths inside the organization, supporting
a wide variety of business processes. Among them
are the KPO – Knowledge Process Outsourcing, and
consulting processes, like: business advising, risk and
security management, business analysis, or media.
At the end of 2014, the Tri City business environment
was expanded by adding other KPO centers.

PwC – present in Gdańsk for a number of years,
starting December 2014 decided to open a parallel
center, servicing Know Your Customer processes.
The center is supporting the Customers’ internal
policies, assurance and security of transactions
(preventing money laundering or identity theft),
optimization of current and introducing new secure
procedures etc.
44
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Another consulting investment, was announced in
February 2015 – Coleman
RG. The organization provides best professional
assistance to its worldwide
customers, through direct
consultation and network
linking to the highest grade
specialists in the given field.
With this, the company
reduces their clients’ time
and costs. Its Tri City
center will both employ
experienced specialists, and
train junior professionals.

Advanced and diverse
processes will also be
supported in the Gdańskbased Thyssen Krupp
SSC, established in 2014.
As one of the company’s five globally spread
centers, it will bring together complex servicing
of finance, accounting, human resources processes,
but also real estate management, still uncommon in
the Tri City BPO/SSC market. Thyssen Krupp over
the next years plans to employ over 600 people,
and gradually relocate subsequent key processes
to the Tri City office. The goal is to create a strongly
self- reliant site, capable of processing advanced
operations for the company’s core business.
A different concept for complex supporting of global
operations, from a center located in Pomerania,
is the new Staples site. The global leader in production
and distribution of office supplies, announced its
investment in January 2015. The company started up
with completing teams of programming, e-commerce
and other ICT specialists. However the planned
expansion envisages also administration, sales, and
logistics teams. Remote servicing of Staples’ logistics
processes will hence be another example, of a novelty

Investor

which was proven in June 2014, by
signing a contract of cooperation between
MoL and Gdynia Maritime University.

introduced widely to Tri City in the
beginning of 2014 – logistics processes
outsourcing.
Early 2014 Unifeeder started operations
in Gdynia. This Danish company – a part
of the Nordic Capital group, administrates
chain supply operations, optimizing
container flow by sea and land. The new
site ramped up quickly, growing from
a dozen, to approximately 100 FTE in
a matter of a few months, accounting for
over 20% of the organization’s headcount.

Unifeeder’s network involves 37 sea
ports in 14 countries, and its multiple
customers include another of the
mentioned companies – MoL (Mitsui
O.S.K Lines Ltd.). This Japanese giant is
specialized in international transport and
shipping, and for the last few years has

had a Gdynia – based office, operating its
core business. Simultaneously the new
shared service center was established in
spring 2014 in one of Gdańsk’s business
parks. At present the site employs almost
100 professionals, but MoL openly
considers growth opportunities.

Both companies’ success is based on very
efficient ramp up, and can be easily linked
to accessibility of competent logistics
staff (especially in the maritime logistics
area), who gratefully welcome new
kinds of career opportunities. The local
talent pool in various fields of logistics, is
estimated at 4,000, and Tri-City schools
and universities ensure annual inflow
of another couple of hundred graduates.
This is considered to be a strong
cornerstone for further development
of similar specializations in the region,

All those examples are proof for changes
taking place in the Pomeranian outsourcing
landscape. The progress is mostly based
on the environment’s maturation. Within
the planned growth, the companies
relocate more advanced processes to their
Tri City sites, and new investors cover not
only the well tested services, but also new
types of business processes. This trend
displays trust placed in the capabilities
of Pomeranian specialists, availability of
competent staff in the new focal areas,
and cooperation with local business and
education partners.
The tendency also means expanding
and deepening the job market for
professionals aiming at employment
in Pomeranian BPO/SSC/ICT centers.
Apart from systematic development
and employment growth in key areas
of finance/accounting and customer
service, it ensures talent pool operation
in new, wide professional groups.
All this should secure a safe and balanced
disposition of human resources offered
by the Pomeranian region.
no 2/2015 (March / April)
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Nowości na lubelskim
rynku biurowym
W Lublinie odczuwalny jest trend na stały, silny
popyt na powierzchnię biurową zarówno ze
strony najemców, jak i nowych dzierżawców nowoczesnych powierzchni biurowych. Z prawie
150 tys. m² nowoczesnej powierzchni biurowej,
obecnie Lublin jest ósmym rynkiem biurowym
w Polsce pod względem podaży oraz największym
zagłębiem nowoczesnych biur we wschodniej Polsce.
Deweloperzy coraz częściej dostrzegają potencjał
Lublina, z roku na rok systematycznie powiększając
rynek poprzez nowe inwestycje.
Wpływ na atrakcyjność rynku mają niewątpliwie
niższe niż w innych większych miastach stawki
czynszów za wynajem biur. Zgodnie z najnowszym
raportem Jones Lang LaSalle za IV kw. 2014 r. spośród 8 największych miast w Polsce w Lublinie zanotowano najniższy poziom czynszów transakcyjnych
(10 EUR/m²/m-c).
Już wkrótce lubelski rynek powierzchni biurowo-usługowej powiększy się o kolejnych 80 tys. m².
Stanie się tak za sprawą gigantycznego kompleksu
biurowo-usługowo-mieszkaniowego, którego budowa
ma się rozpocząć w marcu br. Za inwestycją, która
w ciągu kilku lat znacznie zwiększy potencjał inwestycyjny miasta stoi lubelski deweloper Grupa Centrum
Zana. To największa tego typu inwestycja w regionie
i na terenie całej wschodniej Polski. Na 5-hektarowej
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działce po dawnej zajezdni MPK ma powstać łącznie
kilkanaście budynków z przeznaczeniem na biura,
punkty handlowe i mieszkania, o łącznej powierzchni 100 tys. m². Za sprawą nowej inwestycji rynek
lubelski stanie się jeszcze bardziej konkurencyjnym
względem innych metropolii. – Rynek powierzchni
biurowych koncentruje się i oczekuje bardzo wysokich
standardów technicznych przy bardzo niskich kosztach
najmu i użytkowania. Obecnie w Polsce i w Europie
odchodzi się od niewielkich, drogich w realizacji, butikowych projektów. Jedynie duże, bardzo dobrze skomunikowane kompleksy są w stanie spełnić oczekiwania, co do ceny najmu i standardu technicznego, firm
z rozrastającego się sektora BPO. Aktualnie w Lublinie
jest duży popyt na powierzchnie biurowe o wysokim
standardzie technicznym, które gwarantują takim firmom możliwości wieloletniego rozwoju powierzchniowego w ramach jednego kompleksu, bez kosztownych
relokacji. Za sprawą naszej inwestycji, dostępności
wykształconej kadry i konkurencyjnych kosztów pracy, Lublin ma szansę wzmocnić swoją pozycję ośrodka usług dla biznesu w gronie takich miast, jak Łódź,
Szczecin, Trójmiasto czy aglomeracja śląska. To obecnie grupa pierwszego wyboru dla inwestorów z sektora
usług finansowych, IT czy outsourcingowych – mówi
Grzegorz Turski, wiceprezes Centrum Zana.
Projekt czterech wiodących budynków, które w pierwszej kolejności powstaną w nowej śródmiejskiej
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strefie biurowo-usługowej, jest już gotowy. Grupa Centrum Zana czeka obecnie na pozwolenia na budowę. U zbiegu
al. Kraśnickiej i ul. Nałęczowskiej powstaną dwa biurowce po 14 kondygnacji każdy (18 i 20 tys. m² powierzchni biurowo-usługowej), jeden mniejszy biurowiec
z sześcioma kondygnacjami i siedmiokondygnacyjny budynek mieszkalny (po 12
tys. m² każdy). Pierwsze pomieszczenia
zostaną przekazane użytkownikom pod
koniec 2016 r. Cały kompleks uzupełni
sześciokondygnacyjna zabudowa biurowa
wzdłuż alei Kraśnickiej – ma ona powstać w
ciągu kolejnych 5 lat. Szacunkowa wartość
rynkowa 4 nieruchomości, które powstaną
w ramach pierwszego etapu, przekroczy
360 mln złotych. Budowa kompleksu na
terenie byłej zajezdni miejskiego przewoźnika to dobra wiadomość dla całego regionu.
Tylko podczas budowy, przez 7 lat,
stale pracować tu będzie ok. 300-400
osób. Centrum Zana zamierza współpracować ze swoimi stałymi podwykonawcami – będzie to niemal 30 firm
z Lublina i regionu. Autorami projektu kompleksu również są architekci
z lubelskich pracowni – Marek Bajun
i Dariusz Korzeniewski. Kompleks

będzie bardzo nowoczesny i energooszczędny. Dominować będzie szkło, a także
aluminium i naturalny kamień. Zastosowane rozwiązania architektoniczne
i materiały, np. trójwarstwowe szyby,
zagwarantują mniejsze zużycie energii, potrzebnej do ogrzania budynków
w zimie i niższe koszty klimatyzacji latem. Inwestorowi zależy przede
wszystkim na tym, by powierzchnie
biurowe były tanie w utrzymaniu i konkurencyjne cenowo. Centralną częścią
kompleksu będzie plac z dużą ilością
zieleni. Kompleks powstanie w miejscu,
które jest bardzo dobrze skomunikowane
z lotniskiem, dworcem PKP i wszystkimi
dzielnicami miasta – przy drodze krajowej nr 19, z największym w skali Lublina
skoncentrowaniem linii autobusowych
i trolejbusowych.
– Ta inwestycja wzmacnia potencjał
Lublina na drodze do stania się zapleczem
biznesowym Polski wschodniej. Zgodnie
ze średnim przelicznikiem, na 1 tys. m2.
pracuje ok. 100 osób, co oznacza, że na
terenie nowego kompleksu na Helenowie
do 2020 r. zatrudnienie może znaleźć 8-10
tysięcy osób. Takie nowoczesne powierzchnie biurowe dają możliwość rozwoju już

istniejących przedsiębiorstw, a z uwagi na
atrakcyjne ceny najmu przyciągają także
nowe firmy, w tym zagraniczne. Dokładamy starań, aby takich inwestycji było
w naszym mieście coraz więcej – podkreśla
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta
Lublin.
Do oferty biurowej dołączy wkrótce
również niezwykle atrakcyjna propozycja związana z inwestycją na obszarze lubelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Już w tym roku rozpocznie się
budowa pierwszego biurowca położonego w strefie. Inwestor planuje oddać
do użytku około 18 000 m² powierzchni. Dzięki dogodnemu położeniu terenów objętych strefą (bliskość lotniska
oraz obwodnicy) oraz możliwości uzyskania zwolnień podatkowych z tytułu
prowadzonej działalności, inwestycja,
której pierwszy etap zostanie oddany
do użytku w 2015 r., będzie z pewnością
kolejnym argumentem za ulokowaniem
działalności w Lublinie.
Informacje
dotyczące
dostępnych
powierzchni biurowych do wynajęcia
można znaleźć na stronie internetowej
www.gospodarka.lublin.eu.

no 2/2015 (March / April)

47

Inwestor

The latest novelty on office
space market in Lublin
More information
Strategy and
Investor Assistance
Department, Lublin
City Hall
www.lublin.eu

A strong and constant demand for office space is
growing in Lublin – both existing and prospective
tenants are particularly interested in modern office
spaces. With over 150 thousand sq.m. of office
space, Lublin occupies the eighth position in Poland
in terms of supply and it is the largest region of
modern office space in eastern Poland. Developers
start to notice the potential shown by Lublin and
they develop the market each year by realizing new
investments.
Affordable rent prices for office space are lower and
more competitive than in other large cities in Poland
and hence, the market in Lublin has become more
attractive for various companies. As per the latest
report conducted by Jones Lang LaSalle, in the Q4
of 2014, from among eight largest Polish cities, the
lowest monthly transaction rent amounting to EUR
10 per sq.m. was observed in Lublin.
The market of office space will develop in the
nearest future and it will be expanded to further
230 thousand sq.m. This will result from completing
construction works in a giant office, service
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and residential complex whose erection is to be
started in March 2015. The investment in question
will be realized by Lublin developer, Grupa
Centrum Zana, and it will consequently develop
the investment potential of the city. It is the largest
investment of this type not only in the region but
also in eastern Poland. On a parcel of 5 hectares
where a bus depot used to be located, several office,
trade, and residential premises with total area
of 100 thousand sq.m. are to be built. Due to the
new investment, the Lublin market will become
even more competitive with other metropolies.

– Office space market becomes more concentrated
and users require very high technical standards with
low costs of rent and use. At the moment, due to high
investment costs, miniature boutiques are built in
Europe and Poland only ocassionally. Only large and
well-communicated complex premises can meet BPO
companies’ demands and needs in terms of prices
and technical standards. At this junction, in Lublin,
there is a great demand for high-standard office
spaces which will provide developing companies with
floor space within one building. Hence, considerable
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relocation costs can be cut. Not only due
to our investment, but also impeccably
educated graduates and employees as
well as low labour costs, can Lublin secure
a better position on business service
market among such cities as Łódź, Szczecin,
Tri-City, or Śląsk Aglomeration, which are
most frequently selected by entrepreneurs
and investors operating on financial, IT,
or outsourcing markets – says Grzegorz
Turski, vice-president of Centrum Zana.

The project involving erection of four
leading premises in the new office and
service zone located in the city centre is
already completed. Centrum Zana Group
is waiting for building permit at the
moment. At the junction of Kraśnicka
and Nałęczowska, the company will
erect two fourteen-storey office buildings
(18 and 20 thousand sq.m.), one sixstorey office building, and one sevenstorey residential building (12 thousand
sq.m. each). The first tenants will move in
in the fourth quarter of 2016. The entire
complex will be complete in further
5 years, after putting up a six-storey office
building along Kraśnicka. Estimated

market value of the four buildings in
question to be erected within the first
stage will exceed PLN 360 mln and
the investment will be profitable for
the entire region. Only in the erection
period, i.e. for 7 years, approximately
300-400 construction engineers and
workers will be employed on full-time
positions. Centrum Zana invests locally
– not only is the company planning to
cooperate with over 30 contractors

from Lublin City and Lublin Region
but also the buildings in question were
designed by two architects working in
design studios in Lublin – Marek Bajun
and Dariusz Korzeniewski. The complex
will be not only modern, as the main
materials include glass, aluminum, and
natural stone, but also energy-efficient
– architectural solutions and materials
applied in the properties, e.g. three-layer
glass, will guarrantee lower consumption
of energy needed for heating the
buildings in winter and cooling them in
summer. The investor aims at erecting
buildings with competitive rent prices
and low maintenance costs. The complex

will surround a greenery square and
it will be built at 19 trunk road providing
perfect connections with the airport,
Lublin Train Station, and all housing
estates in Lublin.

- Realising this investment will develop
the potential of the city which aims at
becoming a business base in eastern
Poland. As per average conversion
rate, there are 100 individuals working
on one thousand square meters
in Lublin. This means that by the year
2020 the new complex in Helenów will
have provided working space for 8-10
thousand employees. Due to competitive
rent prices, such modern office spaces
provide development opportunities not
only to existing companies but are also
attractive to new businesses, including
foreign organisations. We strive towards
making more investments of this kind
in our city – says Krzysztof Żuk, Mayor
of Lublin City.

The range of office spaces available in
Lublin will be expanded in the nearest
future by including an attractive offer
of the investment made in the Special
Economic Zone. Construction works
aiming at erecting the first office space
building in this region will start already
this year. The investor is planning
to provide 18 thousand sq.m. of office
space. Convenient location of the Special
Economic Zone (close proximity to the
airport and circular road), opportunity
to obtain tax exemption due to business
activity run by a company, as well
as the investment whose first stage
is to be completed in 2015, will definitely
encourage plenty of companies to open
their subsidiaries or headquarters
in Lublin.
Information on available office space for
rent can be found under www.gospodarka.
lublin.eu.
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Dynamiczne i nowoczesne, a także otwarte na
zmiany i ulegające przeobrażeniom miasto Łódź
– niegdyś centrum produkcji przemysłowej, obecnie miasto znajdujące się w pierwszej piątce
największych ośrodków outsourcingu w Polsce.
A w samym jego sercu Nowe Centrum Łodzi – objęty
programem przebudowy i rewitalizacji 100-hektarowy obszar, na którym planowane inwestycje prowadzone są wspólnie przez miasto, spółki kolejowe
oraz inwestorów prywatnych.
Nowe Centrum Łodzi to przede wszystkim przestrzeń bezpieczna i estetyczna, kreująca nową
jakość życia dla mieszkańców, tych obecnych
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i przyszłych. To ogromny projekt kompleksowego
zagospodarowania łódzkiego śródmieścia, które
– po latach zapomnienia – ma szansę odzyskać
dawną świetność. Teren inwestycji jest podzielony na trzy strefy łączące różne funkcje: kulturalne
i artystyczne, usługowe, biurowe, handlowe, mieszkaniowe, ale także komunikacyjne. W centrum
rewitalizowanej przestrzeni znajdzie się nowy
podziemny dworzec Łódź Fabryczna, który już
w grudniu tego roku ma przyjąć pierwszych
podróżnych.
Koniec roku 2014 okazał się ważnym etapem
powstawania Nowego Centrum Łodzi, ponieważ
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inwestycyjne, w tym działkę
pod tzw. Bramę Miasta. Sukcesywnie mają być również
przygotowywane przetargi
dla pozostałych terenów należących do miasta.

Jednym z kluczowych elementów Nowego Centrum
Łodzi jest także zrewitalizowana, dawna elektrociepłownia EC-1, która skupi funkcje
artystyczne, edukacyjne i kulturalne. W 2015 r. zostaną
oddane do użytku EC-1
Wschód i Zachód, gdzie powstaną
Centrum
Sztuki
Filmowej z planetarium oraz
Centrum Nauki i Techniki
z kinem 3D. Tworzone w Łodzi
planetarium będzie najnowocześniejszym tego typu
obiektem w Polsce, a zainstalowany sprzęt będzie pozwalał na oglądanie projekcji
w wyjątkowej jakości. Ostatnim
elementem jest kompleks EC
1 Południowy-Wschód, który
może stać się Centrum Gier
Komputerowych i Komiksu.

po kilkugodzinnej dyskusji na sesji
Rady Miejskiej, przyjęto plan zagospodarowania przestrzennego dla tego
terenu. Dzięki tej decyzji określone
zostały jasne zasady inwestowania
w NCŁ, co z kolei oznacza harmonijne zagospodarowanie nowego serca miasta. W bieżącym roku władze
Łodzi planują wystawić na sprzedaż,
w drodze przetargu, pierwsze tereny

Realizacja programu Nowego Centrum Łodzi doskonale
wpisuje się w strategię rewitalizacji architektonicznej Łodzi, którą określa się „ostatnim nieodkrytym miastem”.
Świadectwem, a także znakami rozpoznawczymi miasta
i jego industrialnej przeszłości są pałace, wille i fabryki,
a także secesyjne kamienice pamiętające lata świetności rozwoju przemysłowego Łodzi. Wśród innych obszarów
poddawanych działaniom rewitalizacyjnym są takie unikatowe miejsca jak
Księży Młyn, a inicjatywą wartą odnotowania jest także program „Mia100
Kamienic”, w ramach którego cenne
budynki z przełomu XIX i XX wieku są
poddawane generalnym remontom.

Wszystkie wymienione działania są
również bardzo ważne w kontekście
starań Łodzi o organizację wystawy
Expo International 2022, której tematem przewodnim ma być kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich.
Promocja miasta i jego atrakcyjności
inwestycyjnej była również prowadzona w czasie lutowej wizyty prezydent
Łodzi Hanny Zdanowskiej w Japonii,
dokąd została zaproszona przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Miasto i prowadzone w nim projekty
rewitalizacyjne będą promowane również podczas Expo 2015 w Mediolanie.
Możliwość organizacji Expo International 2022 mogłaby być ważnym krokiem w promocji Łodzi, kreowania jej
turystycznego wizerunku oraz zainteresowania potencjalnych inwestorów.
Bogactwo architektoniczne zostało
także dostrzeżone i docenione przez
prezydenta RP, który w lutym odwiedził Łódź. Wielokulturowy krajobraz
miasta przemysłowego został uznany
za Pomnik Historii. Wśród zabytków
i miejsc, które zasłużyły na uhonorowanie tym tytułem znalazła się m.in.
ulica Piotrkowska, która jest miejscem
historycznym, a także jednym z symboli
rewitalizacji miasta.

Wszystkie prowadzone obecnie działania mają szansę wpłynąć pozytywnie
na wizerunek i postrzeganie miasta,
a także na wzbudzenie zainteresowania wśród potencjalnych nowych
mieszkańców oraz inwestorów, którzy
chcieliby tu zrealizować swoje zamierzenia. Nowe Centrum Łodzi i wszystkie
aktywności mają na celu zachowanie
unikatowego charakteru Łodzi, przy
jednoczesnym dostosowywaniu go do
potrzeb lokalnej społeczności. Projektowane i realizowane już inicjatywy
mogą wpłynąć na wykreowanie nowego serca miasta i stworzenie na tym
obszarze tętniącej życiem, nowoczesnej
i funkcjonalnej dzielnicy.
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The city of Łódź, dynamic and modern as well
as open to modifications and evolving, used to
be an industrial production centre and currently
is among the first 5 largest outsourcing centres
in Poland. Additionally, in the heart of the city
there is the New Centre of Łódź i.e. a 100-hectare
area which is covered by the redevelopment and
revitalisation programme and where planned
investments are conducted jointly by the city,
railway companies and private investors.

The New Centre of Łódź forms, first and foremost,
safe and aesthetic space and creates new
quality of living for present and future citizens.
It is an enormous project for comprehensive
development of Śródmieście in Łódź which, after
years of oblivion, has a chance to regain former
splendour. The territory of the investment is
divided into 3 zones which combine various
functions: cultural and artistic, services, offices,
commercial, dwelling but also transport. In the
centre of the revitalised space there will be a new
underground railway station of Łódź Fabryczna
which already in December this year is to
welcome the first passengers.
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The end of 2014 turned out to be a significant stage
of the New Centre of Łódź since, after several hours
of discussions at the session of the City Council,
a local land management plan for this territory
was adopted. This decision made it possible to
determine clear investment rules for the NCŁ,
which in turn means harmonious development
of the new heart of the city. In current year the
authorities of Łódź plan to put up for sale, under
a tender procedure, the first investment territories,
including a plot intended for the so-called City
Gate. In addition, tenders for other areas owned
by the city are to be consecutively prepared too.
Furthermore, the revitalised former heat and
power plant EC-1 which will involve artistic,
educational and cultural functions is one of the
key elements of the New Centre of Łódź. EC-1
East and West will be commissioned in 2015.
The Film-Making Centre including a planetarium
and the Centre of Science and Technology with
a 3D cinema will be opened there. The Łódź
planetarium, which is under construction, will
be the most modern building of this type in
Poland and equipment installed there will make
it possible to watch special quality projections.
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The EC-1 Southeast complex which may
become a Computer Games and Comic
Books Centre forms the last element.

Implementation of the New Centre
of Łódź programme perfectly fits in
with the strategy for architectural
revitalisation of Łódź which is called the
“last undiscovered city”. Palaces, villas
and factories as well as Art Nouveau
tenement houses which remember the
big time of Łódź industrial development
are the evidence and characteristics
of the city and its industrial history.
Such unique places as Księży Młyn
are among other areas which undergo
revitalisation.
In
addition,
the
programme “Mia100 Kamienic” (“City of
100 Tenement Houses”), within which
valuable buildings from the turn of the
19th and 20th centuries are subject to
general renovations, is also an initiative
worth noting.

All said activities are also extremely
significant in the context of efforts made by
Łódź to organise the Expo International 2022
exhibition whose leading motif is to be the
comprehensive revitalisation of urban areas.
The city and its investment attractiveness
would also be promoted during the visit of
the President of Łódź Hanna Zdanowska in
February in Japan where she was invited
by the President Bronisław Komorowski.
The city and revitalisation projects carried
out in it will also be promoted during Expo
2015 in Milan. Organisation of the Expo
International 2022 could be a significant
step in promotion of Łódź, creation of its
tourist image and attraction of potential
investors.
The architectural wealth was also noticed
and appreciated by the President of the
Republic of Poland who visited Łódź in
February. The multicultural landscape
of the industrial city was regarded as

a Historic Monument. For example
Piotrkowska street, a historic place and one
of the symbols of the city revitalisation, is
among the historic monuments and places
which deserved to be honoured with this
title.
All activities currently carried out have
a chance to positively influence the image of
the city and the way in which it is perceived
as well as to arouse interest among
potential new citizens and investors who
would like to implement their intentions.
The New Centre of Łódź and all activities
aim at maintaining the unique character
of Łódź with its simultaneous adjustment
to needs of local communities. Initiatives
which are being drafted and already
implemented initiatives may result in
creation of a new heart of the city and
contribute to formation, within this area,
of a district that is vibrant with life, modern
and functional.
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Intensywny rozwój sektora BPO/SSC w Polsce
powoduje, że stajemy się liderem tej branży, nie
tylko w Europie, ale i na świecie. W konsekwencji
w szybkim tempie zwiększa się zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię biurową, czego
efektem jest stały wzrost inwestycji w nieruchomości komercyjne. Bydgoszcz to miasto otwarte
na outsourcing. Potwierdza to, nie tylko prowadzona przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego kampania marketingowa, ale także silni
gracze sektora, którzy na swoją działalność
wybrali miasto nad Brdą. Są to, m.in. Atos IT
Services, Alcatel-Lucent Polska, SDL, Mobica,
Genesys, Sunrise System oraz Livingston International.
Czynnikiem podnoszącym atrakcyjność miasta, zarówno w oczach firm obecnych już na lokalnym rynku,
jak i nowych inwestorów, obok dostępności wyszkolonej kadry, jest podaż wysokiej klasy powierzchni
biurowej. W tym roku całkowita powierzchnia biur
w Bydgoszczy przekroczy 50 000 m2, z czego ponad
35 000 m2 stanowić będą biura klasy A i B+.

Obecnie największym zasobem powierzchni biurowej w mieście i regionie dysponuje Biznes Park
Kraszewskiego 1. Zespół sześciu budynków oferuje biura do wynajęcia o łącznej powierzchni 22
370 m2 oraz parking na ponad 1000 samochodów.
54
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To tutaj mieści się oddział firmy Atos, zatrudniający ponad 2600 osób. W trzecim kwartale tego
roku przy Kraszewskiego oddany zostanie kolejny budynek – ETA – o powierzchni 5250 m2,
a w kolejnym roku powstanie jeszcze jeden obiekt
(Teta), o powierzchni 4000 m2. – Biznes Park Kraszewskiego 1 jest odpowiedzią na rosnące wymagania potencjalnych nabywców i wyrazem naszego
konsekwentnego starania o pozyskanie zaufania
Klientów. Kluczowym założeniem było dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb tak, aby
odpowiadała oczekiwaniom zarówno międzynarodowych korporacji, jak i mniejszych podmiotów
gospodarczych. A dzięki temu, iż jesteśmy „blisko
Klienta”, staramy się maksymalnie skracać procesy
decyzyjne i szybko reagować na stawiane nam zadania – mówi Katarzyna Łoś-Wąs, reprezentująca właściciela Biznes Parku.

Drugą co do wielkości lokalizacją jest biurowiec Danhouse przy ulicy Towarowej. Budynek
o powierzchni całkowitej 7200 m2, dysponujący
ponad 200 miejscami parkingowymi, stanowi
pierwszy element planowanego Scanpark Business Center, które docelowo ma liczyć 5 budynków o powierzchni użytkowej 35 000 m2. – Danhouse to idealna lokalizacja dla wymagających i
szybko rozwijających się firm, poszukujących nowoczesnej i efektywnej powierzchni biurowej. Od
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lat dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci czerpali
korzyści z tej atrakcyjnej lokalizacji, będącej częścią przyszłego centrum biznesowego Scanpark Business Center
– mówi Oskar Hunger, V-ce Prezes Zarządu. W biurowcu działają takie firmy, jak: Skanska, Genesys, Enea czy
Impel. Od stycznia tego roku siedzibę na ulicę Towarową
przeniosła Mobica, która planuje zatrudnienie w najbliższym czasie kolejnych kilkudziesięciu osób.

W ostatnim kwartale 2014 r. oddano do użytku biurowiec mieszczący się w samym centrum miasta, na ulicy
Mostowej 2, tuż przy Starym Rynku. Obiekt o charakterze biurowo-usługowo-handlowym składa się z części
podziemnej, w której znajduje się parking dla najemców
oraz z części nadziemnej, zlokalizowanej w dwóch budynkach, pomiędzy którymi utworzono zadaszony pasaż
gastronomiczno-handlowy. Biurowiec oferuje prawie
2000 m2 powierzchni biurowej, a na parterze oraz piętrach mieści się oddział ING Banku Śląskiego.
Powyższe inwestycje stanowią doskonałe zaplecze do
rozwoju miasta w sektorze BPO/SSC. Przyciąganie nowych inwestorów wymaga jednak większej powierzchni biurowej. Kolejnym obiektem, odpowiadającym na
ten popyt, będzie inkubator IDEA Przestrzeń Biznesu,
budowany na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, którego oddanie planowane jest na

listopad 2015 r. Sześciokondygnacyjny budynek będzie
oferował 4140 m2 powierzchni do wynajęcia oraz zaplecze konferencyjne i gastronomiczne. Powierzchnią
biurową będzie dysponował również, właśnie realizowany, najwyższy budynek w Bydgoszczy – Nordic Haven,
położony w ścisłym centrum miasta, bezpośrednio nad
brzegiem Brdy. Budynek ma zostać oddany do użytku
w 2016 r. Biura znajdować się będą na jego najniższych
kondygnacjach.
Ruch wśród deweloperów na rynku biurowym
w Bydgoszczy widać wyraźnie. Grupa Kapitałowa
Immobile SA planuje rozpocząć w połowie roku budowę
obiektu handlowo-usługowo-biurowego w sercu Starego
Miasta, w obrębie ulic Magdzińskiego, Przy Zamczysku
oraz Plac Kościeleckich. Będzie on klasyfikowany jako
budynek biurowy klasy A i będzie oferował prawie 9000
m2 do wynajęcia. Projekt budynku zakłada dwie kondygnacje podziemne i pięć kondygnacji nadziemnych. Część
podziemna przeznaczona jest w całości na parkingi oraz
pomieszczenia techniczne, część nadziemna natomiast
ma przeznaczenie biurowo-usługowe. Zakończenie
inwestycji przewidziano na I kwartał 2017 r.
W tym roku planowane jest również rozpoczęcie budowy nowoczesnego Arkada Business Park, składającego
się z dwóch biurowców, zlokalizowanych przy największym węźle komunikacyjnym
miasta – Rondzie Fordońskim.
Zakończenie I etapu, czyli pierwszego budynku, posiadającego
10 kondygnacji nadziemnych
i dwie podziemne o łącznej powierzchni klasy A ponad 10 000 m2,
powinno nastąpić w trzecim
kwartale 2016 r.

Inwestycja Grupy Kapitałowej Immobile SA

– Jesteśmy otwarci na outsourcing, a firmy działające w tym
sektorze poszukują powierzchni biurowych wysokiej klasy dla
swoich pracowników. Dostrzegamy wzmożone zainteresowanie
rynkiem nieruchomości komercyjnych w naszym mieście. Rynek
biurowy rozwija się razem z rozwojem firm branży IT/BPO/SSC
w Bydgoszczy – podsumowuje
Edyta Wiwatowska, Prezes
Zarządu Bydgoskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego.
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New office investments
in Bydgoszcz
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

Due to the intensive development of the BPO/SSC
sector in Poland, we are becoming the leader in
the industry, not only in Europe but also in the
world. As a result, the demand for modern office
spaces is increasing at a very fast pace which
results in a steady increase in commercial real
estate investments.

Bydgoszcz is a city open to outsourcing. This
has been proven not only by the marketing
campaign carried out by the Bydgoszcz Regional
Development Agency, but also by the strong
players in the sector who chose to run their
business in the City on the Brda River. They
include, among others, Atos IT Services, AlcatelLucent Polska, SDL, Mobica, Genesys, Sunrise
System or Livingston International.

What increases the attractiveness of the City,
both in the eyes of the companies already present
on the local market as well as new investors,
is the availability of trained staff and high quality
office spaces. This year, the total area of office
spaces in Bydgoszcz will exceed 50,000 m2,
more than 35,000 m2 of which will be class A and
B+ offices.

Currently, most offices in Bydgoszcz and in the region
are offered by Biznes Park Kraszewskiego 1,
which is a complex of six buildings with offices for
rent with the total area of 22,370 m2 and a parking
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place for more than 1,000 cars. The Business Park
is a headquarters for Atos which currently employs
over 2,600 people. In the third quarter of the
year, more offices in a newly constructed building
at Kraszewskiego Street will be available for rent
in ETA complex with the total area of 5,250 m2
as well as Teta building with the area of 4,000 m2
to be opened next year. – Kraszewskiego 1 Business
Park is a response to the growing needs of potential
buyers and the result of our consistent efforts to gain
the trust of our customers. The key idea was to match
the offer to the individual needs of both international
corporations as well as smaller enterprises. Because
we are always close to our clients, we try to maximally
reduce the decision-making process and quickly
respond to the tasks which are set for us – says
Katarzyna Łoś-Wąs, a representative of the owner
of the Biznes Park.
The second largest location is the Danhouse
office building at Towarowa Street. The building
of the total area of 7,200 m2 has more than
200 parking places and is the first element of
a planned Scanpark Business Center investment,
which is to consist of 5 buildings with the total
area of 35,000 m2. – Danhouse is an ideal location
for demanding and fast-growing companies which
expect modern and effective offices. For years
we have been striving to make our clients benefit
from the attractive location which is a part
of Scanpark Business Centre – said Oskar Hunger,

Investor

Vice President of the Board. Companies which already
decided to develop their business in Danhouse include:
Skanska, Genesys, Enea or Impel. In January this year,
we welcomed Mobica which has moved its headquarters
to Towarowa Street and now plans to employ several
dozen people.

In the last quarter of 2014, an office building located in
the City centre, in the close proximity of the Old Market
Square was opened for rental. The object has an office,
retail and commercial character and consists of an
underground section with a parking area for the tenants
and two buildings connected by a roofed passage with
shops and restaurants. The building offers nearly 2,000 m2
of office space. ING Bank Śląski is located on several
floors.

The investments described above greatly facilitate the
development of the City in the BPO/SSC sector. However,
to attract new investors more office spaces are being
constructed. Another object which meets this demand
will be IDEA Business Space incubator located in
the Bydgoszcz Industrial and Technological Park and
planned to be opened in November 2015. The six-floor
building will offer 4,140 m2 of rentable space, meeting
rooms and catering facilities. More office spaces will
be available in the highest building in the City – Nordic
Haven, located in the very centre of the City, directly
on the bank of the Brda River. The building will be
opened in 2016 with the offices located at the first
several floors.

The activity of developers on the office market
in Bydgoszcz has been increasing significantly. In the
middle of the year, Immobile SA Capital Group is planning
to start the construction of an office-commercial
complex in the heart of the Old Town – in the vicinity of
Magdzińskiego, Przy Zamczysku and Plac Kościeleckich
Streets. It will become a class A office building and will
offer almost 9,000m2 for rental. The project involves the
construction of two underground floors and five floors
above the ground. The underground section is designed
entirely for parking places and utility rooms, while the
remaining section will include office and service areas.
The investment is planned for completion for the first
quarter of 2017.
This year as well, a modern Arkada Business Park
will be constructed next to the largest transport
junction in the City – Fordońskie roundabout. The Park
will consist of two office buildings. The first building
will be constructed of 10 floors above and 2 floors
under the ground and will have a total area of 10,000 m2.
It will be opened in the third quarter of 2016.

– We are open to outsourcing and the companies operating
in this sector expect high quality offices for their employees.
We are observing an increased interest in the commercial
real estate market in our City. The office market is growing
along with the development of companies from the
IT/BPO/SSC sector running their businesses in Bydgoszcz
– says Edyta Wiwatowska, the chairperson of the
Bydgoszcz Regional Development Agency.

Arkada Biznes Park
no 2/2015 (March / April)
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Radom – chcemy
wyróżniać się
na tle innych miast
Nowa jakość w pozyskiwaniu inwestorów – Radomska Strefa Gospodarcza
to nowy sposób myślenia i działania.

Więcej informacji
Urząd Miejski
w Radomiu
Wydział Obsługi
Radomskiej Strefy
Gospodarczej

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

www.radom.pl
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Władze Radomia rozpoczęły działania mające na
celu utworzenie Radomskiej Strefy Gospodarczej. Jej celem będzie aktywizacja Radomia i regionu radomskiego w zakresie zrównoważonego
rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększenie
atrakcyjności inwestycyjnej tej części województwa mazowieckiego i w efekcie powstanie
nowych miejsc pracy. List intencyjny w tej
sprawie został podpisany przez przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Miasta Radomia,
Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
– To, że tyle instytucji wspierających rozwój
gospodarczy i obsługujących inwestorów widzi
potencjał w Radomiu i chce z nami współpracować, daje nam przewagę nad innymi miastami.
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Musimy wykorzystać tę szansę – mówi Rafał
Rajkowski, z-ca prezydenta Radomia odpowiedzialny za sprawy gospodarcze.

Radomska Strefa Gospodarcza ma być akceleratorem rozwoju gospodarczego Radomia
i regionu – narzędziem, dzięki któremu powstawać będą nowe miejsca pracy. Radomska Strefa
Gospodarcza to więcej niż lokalizacja.
– Gdybyśmy jedynie skupili się na wskazaniu
konkretnego miejsca, pomysł RSG byłby zubożony
i nie gwarantowałby osiągnięcia celu, czyli tworzenia miejsc pracy i obniżenia stopy bezrobocia w mieście i regionie. Zatem podsumowując,
Radomska Strefa Gospodarcza to funkcja, czyli
stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego oraz miejsce, czyli przygotowanie lokalizacji
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według
wymaganych
przez inwestorów standardów – podkreśla Rafał
Rajkowski.

Jak zapewniają władze
Radomia – Radomska
Strefa Gospodarcza to
szeroki projekt, którego
komponentem będzie też
Tarnobrzeska
Specjalna Strefa Ekonomiczna
i jej atuty. Aktualnie poza
oferowanymi już nieruchomościami inwestycyjnymi, prowadzona jest
analiza kolejnych lokalizacji.

– Zdajemy sobie sprawę,
że grunty są dobrem, które się kurczy. Dlatego już
na wstępie tworzenia RSG
zaplanowaliśmy podjęcie
współpracy z okolicznymi
gminami,
posiadającymi tereny przydatne dla
inwestorów – mówi wiceprezydent Rajkowski.

Oprócz działań na rzecz
przygotowania lokalizacji terenów dla RSG, władze
Radomia podejmują szereg działań dla stworzenia odpowiedniego klimatu inwestycyjnego.

– Naszym celem jest wypracowanie konkretnego, z jednej
strony, ale elastycznego i otwartego na wszelkie potrzeby inwestorów pakietu ich wsparcia w realizacji inwestycji w mieście. I nie mówimy tu o jednostkowych ulgach
dla przedsiębiorców, ale o całym wachlarzu zachęt
do inwestowania w Radomiu. Chcemy wyróżniać się na
tle innych miast – mówi Rafał Rajkowski.

Działalność Radomskiej Strefy Gospodarczej skupi się
na 3 sektorach – filarach gospodarczych. Po pierwsze,
wykorzystując potencjał Radomia w postaci przemysłu
obróbki metali, miasto będzie starało się pozyskiwać
inwestorów z tej branży ale w kontekście rozwijającego
się przemysłu samochodowego i lotniczego. Ma to tym
większe znaczeniem, gdyż zarówno sektor lotniczy jak
i samochodowy są priorytetowymi dla rządu i jako takie,
mogą uzyskać wsparcie rządu w realizacji inwestycji

w postaci grantów. Po drugie, mikrofirmy – w Radomiu funkcjonuje 24 tysiące podmiotów gospodarczych,
w ponad 90% na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Władze miasta chcą pobudzić ich
ducha przedsiębiorczości. Pracują także nad wsparciem
dla przedsiębiorców w obszarach dostępu do informacji odnośnie wymogów i procedur administracyjnych,
dostępu do kapitału oraz dostępu do know-how.
– Nie zapominamy także o już działających podmiotach
gospodarczych, chcemy tworzyć warunki dla reinwestycji obecnych w Radomiu firm. Po trzecie, widzimy
ogromną szansę na pozyskanie inwestorów działających
w sektorze usług biznesowych. Mamy wiele walorów jako
miasto i region: bliskość stolicy, wykształcone kadry,
niskie koszty prowadzenia biznesu (ceny gruntów, ceny
powierzchni biurowych i innych składników niezbędnych
do prowadzenia biznesu).

Sektor BPO rozwija się w Radomiu intensywnie.
Pojawiają się kolejni inwestorzy – Polska Grupa
Zbrojeniowa S.A. wynajęła powierzchnię w Radom
Office Park na swoje nowe biuro w Radomiu. W nowej
lokalizacji znajdą się skonsolidowane zespoły zarządzania całą Grupą. Otwarcie zaplanowano już na wiosnę.
W nowoczesnym biurowcu utworzone zostaną skonsolidowane działy księgowości, administracji oraz IT,
a także stanowiska pracy związane z zarządzaniem produkcją, obszarem badań i rozwoju oraz marketingiem.
W nowej lokalizacji znajdą się także biura Zarządu i Rady
Nadzorczej spółki. Działalność informatyczną całej
Grupy zapewni nowoczesna serwerownia. Wszystko
na blisko 2000 m2 powierzchni.
– Otwarcie nowego biura w Radomiu związane jest
z naturalnym rozwojem naszej spółki. W 2015 roku
PGZ planuje głęboką integrację biznesową skonsolidowanych spółek zbrojeniowych. Do tego potrzebne jest
centrum dowodzenia właśnie w Radomiu. Na początek
planujemy, że w nowej siedzibie spółki znajdzie pracę
około 100 osób – powiedział Wojciech Dąbrowski,
prezes zarządu PGZ S.A.

Radom Office Park to nowoczesny budynek biurowy
klasy A o łącznej powierzchni użytkowej ponad 5000 m2
zlokalizowany w ścisłym centrum Radomia. Radom
Office Park został zaprojektowany z myślą o potrzebach
nowoczesnych przedsiębiorców, głównie z sektora
outsourcingowych procesów biznesowych (Business
Process Outsourcing – BPO) oraz usług wspólnych
(Shared Services Center – SSC). Kompleks zbudowany
został przez AIG/Lincoln.
no 2/2015 (March / April)
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Radom – we want
to stand out from
other cities
Radom authorities began efforts to create Radom Economic
Zone (REZ). Its goal is the activation of Radom and Radom
region for sustainable socio-economic development,
increase the investment attractiveness of this part of the
Mazowieckie province, resulting in the creation of new jobs.
Letter of intent regarding REZ was signed by representatives
of the Mazowieckie Voivodeship Office, Office of the Marshal,
the Municipality of Radom, the Industrial Development
Agency and the Polish Information and Foreign Investment
Agency.
– The fact that so many institutions that support economic
development and serving investors see potential in Radom and
want to cooperate with us, gives us an advantage over other
cities. We must seize this opportunity – says Rafał Rajkowski,
Vice-Mayor of Radom, responsible for economic affairs.
60
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New quality in attracting investors
– Radom Economic Zone is a new way
of thinking and acting.

Radom Economic Zone is going to be an accelerator of economic
development of Radom and the region – an instrument
to create new jobs. Radom Economic Zone is more than just
the location.

– If we focused only on the identification of a particular place,
the idea of REZ would be depleted and would not guarantee
achievement of the objective, which is to create jobs and reduce
unemployment rate in the city and the region. Thus, summing
up the Radom Economic Zone is a feature that is creating the
conditions for economic development and place, the preparation
of a location according to the standards required by investors
– emphasizes Rafał Rajkowski.

As the authorities of Radom ensure Radom Economic Zone
is a large project, of which Special Economic Zone and
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its strengths will also be
a component. Currently, besides
already offered investment
properties, the analysis of
other locations is also being
conducted.
– We are aware that land is
a good, which is limited. Therefore,
at the outset of creating REZ we
have planned to collaborate with
the surrounding communities, who
have land suitable for investors
– says Rajkowski.
In addition to preparing sites
for the location of the REZ, Radom
authorities take several actions
to create an appropriate
investment climate.

– Our goal is to develop a specific,
flexible and open to all investors
needs support package to aid the
implementation of the investment
in the city. And we are not
talking about individual ideas
for entrepreneurs, but a whole
range of incentives to invest in
Radom. We want to stand out
from other cities – says Rafał Rajkowski.

The activity of Radom Economic Zone will
focus on three sectors – economic pillars.
Firstly, using the potential of Radom in the
form of metal-machining industry, the city
will try to attract investors in this sector but
in the context of developing automotive and
aviation industries. It is even more significant
because both the aviation industry and the
car are government priorities, and as such
can be supported by the government in the
implementation of the investment in the form
of grants. Secondly, micro enterprises – in
Radom there is around 24,000 enterprises,
above 90% function on the basis of business
register entry. City authorities want to boost
their entrepreneurial spirit. The authorities are
also working to support entrepreneurs in the
areas of access to information on requirements
and administrative procedures, access to
capital and access to know-how.

– Let’s not forget the already established
businesses, we want to create the conditions
for reinvestment of those companies that
are already present in Radom. Thirdly, we
see a huge opportunity to attract investors
operating in the business services sector.
We have many advantages as a city and
region: proximity to the capital, educated
professionals, low cost of doing business
(land prices, the prices of office space and
other components necessary for business).
BPO sector is intensively developing in
Radom. There are new investors – Polska
Grupa Zbrojeniowa S.A. (Polish Armaments
Group plc) has rented space in Radom Office
Park for its new office in Radom. The new
location will consolidate management teams
of the whole group. The opening has been
scheduled for spring. In this modern office
building there will also be consolidated
accounting departments, administration
and IT, as well as jobs related to production
management, research and development and
marketing. The new location will also include
the office of the Management Board and
Supervisory Board. Information technology
operations throughout the Group will be
provided a modern server room. Everything
located on nearly 2,000 sq. m.

More information
City Hall Radom
Department
of Radom Economic
Zone Service
ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom
+48 48 36 20 358
m.kucharski@
umradom.pl

www.radom.pl

– The opening of a new office in Radom
is associated with natural development
of our company. In 2015, PGZ is planning
deep business integration of the consolidated
companies. The command center in
Radom has been created for that reason.
At the beginning we plan the new headquarters will employ approximately 100 people
– says Wojciech Dąbrowski, CEO
of PGZ S.A.

Radom Office Park, is a modern class A office
building with a total usable area of over 5,000
sq.m. located in the center of Radom. Radom
Office Park has been designed to meet the
needs of modern businesses, mainly from
the business process outsourcing (Business
Process Outsourcing – BPO) and shared
services (Shared Services Center – SSC).
The complex was built by AIG/Lincoln.
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PWSZ w Pile, fot. Robert Gawlak

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

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

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

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

Partnerstwo
akademicko-biznesowe
– studia dostosowane do oczekiwań rynku

Podstawą i gwarancją sukcesu funkcjonowania biznesu jest dobrze
wykształcona kadra. W Pile gwarancję taką daje ścisła współpraca środowiska
biznesu z edukacją na różnych etapach i poziomach kształcenia.
Na poziomie zawodowym partnerem pilskich
szkół jest m.in. firma KARPOL – producent i dostawca kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, kwasoodpornej i czarnej. Firma KARPOL patronatem objęła kształcenie w zawodach:
ślusarz i blacharz izolacji przemysłowych.

Kolejnym przykładem jest Exalo Drilling S.A.
– jedna z największych firm wiertniczo-serwisowych na rynku wierceń lądowych w Europie Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Pile, która – dzięki
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zawartemu porozumieniu z Zespołem Szkół im.
Stanisława Staszica w Pile – wspiera kształcenie
młodzieży w zawodzie technik wiertnik.
Na poziomie szkół wyższych przykładem partnerstwa akademicko-biznesowego jest m.in. Philips
Lighting Poland. Firma współpracuje ze studentami kierunków takich jak: elektrotechnika,
mechanika i budowa maszyn i transport. Oprócz
firmy Philips z uczelniami współpracują m.in.:
Sapa, Quad Graphics, SeaKing, Farmutil.
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W dziedzinie współpracy biznesu i nauki prym wiedzie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica
w Pile, która w sposób praktyczny przygotowuje studentów
do wejścia na rynek pracy. Misja PWSZ polega na kształceniu w bezpośredniej symbiozie z lokalnym rynkiem pracy.
Jak mówi Rektor PWSZ w Pile prof. nadzw. dr hab. Donat
Mierzejewski – Kształcimy dla konkretnych zawodów, a nawet
dla konkretnych firm w ściśle określonych specjalnościach, które są poszukiwane na rynku pracy, nie tylko w naszym regionie
i w Polsce, ale także poza granicami kraju1. W tym celu, w ramach studiów dualnych uczelnia podpisała szereg porozumień,
które gwarantują studentom zdobywanie doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie trwania nauki, a przedsiębiorcom
gwarantują wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.
Na potrzeby przedsiębiorców powołane zostało również
Centrum Transferu Technologii. Podstawową przesłanką
do zainicjowania działalności tej ogólnouczelnianej jednostki
jest chęć optymalnego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu północnej Wielkopolski oraz transfer wiedzy
do gospodarki.
Otwartość na współpracę pilskich uczelni jest korzystnym
czynnikiem dla potencjalnych inwestorów, którym dajemy
gwarancję wykształcenia profesjonalnych kadr pracowników,
dostosowanych do określonego profilu przedsiębiorstwa.
Made in Piła

O tym, że ten rodzaj współpracy sprawdza się świadczą
pilskie firmy, w których dobrze wykształcone kadry, oprócz bogatej infrastruktury (w tym lotniska), którą zapewnia miasto,
są jednym z czynników gwarantujących sukces. W Pile działa
ponad 8 tys. firm, w tym 83 z kapitałem zagranicznym. Wśród
najbardziej znanych pilskich marek na pewno należy wymienić
Philips Lighting Poland – firma ta, działająca na pilskim rynku od ponad 20 lat, jest czołowym producentem oświetlenia
konwencjonalnego oraz elektroniki oświetleniowej.
Ale Piła to nie tylko lider w dziedzinie oświetlenia. W mieście
działa wiele firm, które wyraźnie wpisały się w budowanie
gospodarczego rozwoju miasta i reprezentują markę „Made
in Piła” w kraju i za granicą. Są to m.in.:
SANITA FOOTWEAR – produkuje chodaki od 1907 r. Mały,
duński zakład rzemieślniczy w ciągu stulecia rozszerzył swoją działalność na rynki całego świata. Obecnie jest największym zakładem tego typu. Chodaki są do dziś wykonywane
ręcznie w zakładach w Danii i w Polsce – w tym w Pile. W Pile
zatrudnia ponad 350 osób.
1

Źródło: Tygodnik Nowy 2015 nr 2 (1302).

Saf-Holland – jeden z wiodących dostawców w przemyśle
motoryzacyjnym i transportowym.

GRAPIL – jest wiodącym producentem odzieży gastronomicznej, hotelarskiej, medycznej, roboczej i służbowej oraz
bielizny pościelowej i stołowej dla hoteli, w szpitali, fabryki,
oraz lotnisk – wszędzie tam można znaleźć produkty wyprodukowane przez firmę Grapil.
Pellas X Sp. z o.o. Sp.k. – niekwestionowany lider wśród producentów palników na biomasę w kraju, oraz jeden z najlepszych producentów na świecie.

MS Design – firma specjalizująca się w projektowaniu
i budowie stoisk targowych, obecna na największych targach
w całej Europie. Firma zajmuje się również ożywianiem
marek wykorzystując innowacyjne rozwiązania i nowe technologie, a także tworzeniem wyjątkowych koncepcji stoisk.

Colours Factory – drukarnia, firma obsługuje koncerny, sieci handlowe, agencje reklamowe, firmy reklamy zewnętrznej
i wydawnictwa, w tym: Bank BGŻ, Media Expert, Microsoft,
Amica.
Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC PROFiL® – jest nowoczesną fabryką, która sprzedaje swoje produkty w całej
Polsce i poza jej granicami. Fabryka produkuje kompletne
systemy wodociągowe i kanalizacyjne oraz systemy rynnowe. Zdobywca wielu nagród, w tym nagrody „Teraz Polska”,
za system rur strukturalnych PROCOR®.
Pil-Building Sp. z o.o. – pilska firma, która budowała
Centrum Biznesowe w Szczecinie; Pil-Building wybudował
również siedzibę SAF Holland w Pile.
Pracownia Architektoniczna Lech Wojtasik – pilska pracowania doceniona została za projekt Plus Energy Prefab House.
Projekt pilskich architektów został nagrodzony we francuskim Cannes.

Rozwijamy również nasz potencjał w zakresie outsourcingu procesów biznesowych. Do istniejących już centrów
(Grupa PZU, Philips Lighting Poland, Quad/Graphics, Presco
Group) w grudniu 2014 r. dołączyła firma Inter Consult S.A.
Obecnie zatrudnionych w tym sektorze jest ponad 500 osób.

Wszystkim firmom, w tym również z branży BPO, które chciałyby rozpocząć działalność na rynku pilskim, gwarantujemy
sprawne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, jak również pomoc na kolejnych etapach działalności. Zachęcamy
do kontaktu z Biurem Obsługi Inwestora działającym
w ramach Spółki Inwest-Park oraz Urzędem Miasta Piły.
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A business and academic
partnership – education
adapted to market needs
The base and the guarantee of a successfully operating business is a well
educated personnel. In Piła the close cooperation of the business environment and education at different levels of training is that guarantee.

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

At a vocational level the partner for Piła`s schools is the
KARPOL company – the producer and supplier of air
ducts made from galvanized, acid-resistant and black
steel sheets. The KARPOL company holds patronage
over education of the iron-worker and tinsmith of
industrial insulation occupations.
Another example is Exalo Drilling JSC – one of the
biggest land drilling and service companies in MidEastern Europe based in Piła, which on the basis
of the agreement with the School Complex of Stanisław
Staszic in Piła supports the education of the young
in the driller`s occupation.

On the level of higher education an example of the
partnership between education and business is
among others Philips Lighting Poland. A company
which cooperates with students of electro-technics,
mechanics and machine construction as well
as transport. Apart from Philips there are other
companies which are partners to universities such as:
Sapa, Quad Graphics, SeaKing and Farmutil.
In the area of business and education partnership one
university holds the greatest merit that university is
Stanisław Staszic University of Applied Science
in Piła, which in a practical manner prepares
students to enter the labour market. The purpose of
the university is to educate in a state of immediate
symbiosis with the local labour market. As the rector
of the university prof. Donat Mierzejewski says – We
educate for specific occupations, and even specific
companies within strictly specified specialities, which
are sought by the employers, not only in our region
and in Poland, but also outside our country borders.
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For this purpose, the university has signed a number of
agreements which give a guarantee to students to gain
professional experience whilst still learning, and to the
entrepreneurs it is a guarantee of a highly qualified
workforce.

For the needs of the entrepreneurs the Center
of Technology Transfer has been called to life.
The basic premise to initiate this university-wide
unit is the need for an optimal utilization of the
intellectual and technical potential of the University
for the social and economic development of the region
of the northern Wielkopolska as well as the transfer
of knowledge into the economy.

The openness for cooperation of the Universities
in Piła is a beneficial factor for potential investors,
to whom we guarantee educating a professional
workforce which will be adapted to a particular profile
of a company.
Made in Piła

The companies from Piła, with well educated
employees are the best evidence that this type of
cooperation is functioning, apart from the vast
infrastructure, including an airport, which are
provided by the city, the qualified workforce is one
of the elements that ensure success. In Piła there are
over 8,000 companies in which 83 are with foreign
capital. Amongst the best known brands from Piła, one
must not forget to include Philips Lighting Poland
– a company which has been in existence on the local
market for over 20 years, which is a lead manufacturer
of conventional and electrical lighting.

Investor

PWSZ w Pile, fot. Robert Gawlak
But Piła is not only a leader in the lighting industry. In the city
operates many companies which have etched themselves into
the construction of the economical development of the city
and represent a brand “Made in Piła” within and outside Polish
borders these include:
SANITA FOOTWEAR – has been a manufacturer of clogs since
1907. A small Danish crafts workshop has, within a century,
expanded its operations onto a worldwide market. Currently it is
the largest of its kind. Clogs are currently handmade in Denmark
and in Poland – in Piła the company employs over 350 people.

Saf-Holland – one of the leading suppliers in the automotive and
transport industry.

GRAPIL – is a leading producer of gastronomic, hotel, medical
apparel, uniforms and workwear as well as bed linen and
tablecloths in hotels, hospitals, factories and airports – in all of
these places products of GRAPIL can be found.

Pellas X Sp. z o.o. Sp.k. – an unquestionable leader among the
producers of biomas burners in the country, one of the best
producers in the world.
MS Design – a company that specialises in desiging and construction
of trade booths, present at the largest fairs in Europe. The company
also deals in reviving brands using innovative solutions and
technology as well as creating exceptional concepts for stands.
Colours Factory – a printing house, company that serves
corporations, retailers advertising agencies and publishing

houses including the BGŻ Bank, Media Expert, Amica and
Microsoft.

The manufacturer of PVC construction profiles PROFiL® – is a
modern factory which sells its products throughout Poland and
outside its borders. The plant creates complete water-working
and sewage systems as well as gutters. The company has been
awarded several times including the “Teraz Polska” prize, for the
system of structural pipes PROCOR®.

Pil-Building LTD – a Piła based company, which has erected the
Buisness Centre in Szczecin as well as the headquarters of SAF
Holland in Piła.

Lech Wojtasik`s Architectural studio – based in Piła, recognised
and acknowledged for the project of the Plus Energy Prefab
House. The project created by Piła`s architects was awarded
in Cannes France.
We are also developing out potential in the area of Business
Proccess Outsourcing. In December 2014 Inter Consult JSC
has joined the already existing centres (the PZU Group, Philips
Lighting Poland, Quad/Graphics, Presco Group). Currently
there are over 500 individuals employed in this sector.

All the companies, including those working in the area of BPO,
which would like to begin their operations in the vicinity of
Piła will be granted assistance during the investment process,
as well as support in the later phases of conducting business.
We encourage to contact our Investor`s Service Centre which
is a part of Invest Park as well as the City Municipality in Piła.
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Rzeszów szkolnictwem
wyższym stoi
Więcej informacji
Biuro Obsługi
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Miasta Rzeszowa
ul. 3-Maja 7
35-030 Rzeszów
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Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza
Politechnika Rzeszowska to jedna z największych
uczelni w regionie – prawdziwa awangarda innowacyjności i nowoczesnych technologii. W roku
akademickim 2013/2014 uczelnia kształciła blisko 18 000 studentów na 26 kierunkach studiów.
W swojej ofercie dydaktycznej uczelnia posiada
szereg kierunków, które gwarantują inwestorom
z sektorów ITO/F&A/TSL/R&D/BPO/SSC dostępność wykwalifikowanych absolwentów, m. in.
lotnictwo i kosmonautyka, informatyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, automatyka i robotyka, finanse i rachunkowość, logistyka
i wiele innych. Bliska współpraca uczelni z przedsiębiorcami jest kluczem do przekazania studentom umiejętności najbardziej poszukiwanych na
rynku pracy. W roku akademickim 2014/2015
studenci kierunku informatyka mogą rozwijać

nr 2/2015 (marzec/kwiecień)

swoje umiejętności w zakresie przygotowywania
rozwiązań dla dużych organizacji biznesowych.
Przedmiot fakultatywny o nazwie systemy informatyczne klasy enterprise prowadzą specjaliści
z przedsiębiorstwa Asseco Poland, największego
producenta oprogramowania w Polsce. Uczelnia
ściśle kooperuje z przedsiębiorcami z branży lotniczej, zrzeszonymi w Stowarzyszeniu „Dolina
Lotnicza”. Władze uczelni dostrzegając potencjał
Rzeszowa dla rozwoju sektora outsourcingowego, systematycznie dostosowują program studiów
do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.
Przy uczelni funkcjonuje Centrum Innowacji
i Transferu Technologii, Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości, jak również Biuro Karier,
które oferuje studentom możliwość odbycia staży i praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach,
a absolwentom uczelni oferuje możliwość znalezienia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy.
Innowacyjny charakter uczelni potwierdza szereg
nagród i wyróżnień, które Politechnika Rzeszowska nieustannie uzyskuje (m. in. nagroda główna
w konkursie Inkubator Innowacyjności, organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego).
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Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Rzeszowski to największa
uczelnia w Polsce Południowo-Wschodniej, na której w bieżącym roku akademickim wiedzę zdobywa ponad 19 000
studentów na 12 wydziałach. Uczelnia
oferuje szereg innowacyjnych kierunków
kształcenia m. in. w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Komputerowego oraz w Centrum
Innowacji i Wdrożeń Technologii
w Przemyśle Spożywczym. Szczególnym zainteresowaniem wśród studentów
cieszą się kierunki wpływające na dynamiczny rozwój sektora outsourcingowego w Rzeszowie – ekonomia, informatyka,
prawo, matematyka, biotechnologia oraz
filologie: angielska, germańska i rosyjska.
Ponadto uczelnia prowadzi intensywne
kursy językowe (m. in. jęz. angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski). W bieżącym roku planowane jest
otwarcie kierunku lekarskiego na wydziale medycznym. Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego organizuje spotkania
z przedstawicielami biznesu. Uniwersytet Rzeszowski wspólnie z Politechniką
Rzeszowską organizuje cykliczne Akademickie Targi Pracy.

Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania
Uczelnia nieprzerwanie od roku 2010
plasuje się w czołówce Rankingu
Najlepszych Niepublicznych Uczelni
w Polsce, organizowanego przez miesięcznik Perspektywy. Niewątpliwie
najpopularniejszymi kierunkami studiów wśród studentów są: informatyka,

ekonomia, finanse i rachunkowość oraz
logistyka. Proces dydaktyczny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
zorganizowany jest w taki sposób, aby
student, już od początku studiów, nabywał praktyczną wiedzę oraz umiejętności – tym samym bez problemów
mógł się odnaleźć na rynku pracy. W
tym celu duży nacisk położony jest na
edukację praktyczną studentów, która
dostosowana jest do warunków rynkowych. Uczelnia wspólnie z firmą CISCO
Systems, światowym liderem w dziedzinie technologii sieciowych przeznaczonych pod obsługę internetu, w lipcu
2000 roku zainicjowała działalność
Regionalnej Akademii CISCO, która obecnie szkoli kilkaset osób. WSIiZ
jest czwartą w Europie i pierwszą
w Polsce uczelnią, która do swej oferty
kształcenia wprowadziła anglojęzyczne
studia z zakresu zarządzania lotnictwem
(Aviation Management). Studenci wspomnianej specjalności są jedynymi na
świecie, którzy realizują swoje projekty
na specjalistycznym oprogramowaniu
ARCport. Ambasadorem kierunku jest
niemiecki potentat lotniczy Lufthansa, który oferuje wyróżniającym się
studentom wakacyjne praktyki. Ponadto studenci mogą odbywać staże
i praktyki w Międzynarodowych
Portach Lotniczych w Rzeszowie,
Krakowie, Katowicach i Warszawie, jak
również w firmach z sektora lotniczego
(m. in. MTU Aero Engines Polska).
Innym przykładem innowacyjnego
kształcenia na WSIiZ jest specjalność
tłumaczeniowa z językiem chińskim.
Partnerem specjalności jest Anshan
Normal University – jeden z nielicznych chińskich uniwersytetów posiadających profesjonalną szkołę nauki języka chińskiego dla obcokrajowców. Przy
uczelni aktywnie działa Biuro Karier,
które skutecznie kojarzy przedsiębiorców z absolwentami. WSIiZ jest również organizatorem specjalistycznych
konferencji o zasięgu ogólnokrajowym
(m.in. InternetBeta), jak również
corocznych Podkarpackich Targów
Pracy. Co szczególnie istotne, uczelnia
kształci obecnie blisko 2000 studentów

zagranicznych, co plasuje ją pod tym
względem na 3 miejscu w Polsce – zaraz
po Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczelnia gwarantuje
inwestorom z sektorów ITO/F&A/BPO/
SSC zainteresowanym ulokowaniem swojego biznesu w Rzeszowie szeroką i doskonale
wykwalifikowaną rzeszę absolwentów.

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
WSPiA jest wiodącą uczelnią w regionie kształcącą studentów na kierunku prawo. Jest jedną z najchętniej
wybieranych uczelni akademickich
w Polsce pod względem studiów niestacjonarnych i studiów II stopnia.
Ów fakt potwierdzają wyniki najnowszego Raportu Niepubliczne Uczelnie Akademickie 2014 miesięcznika Perspektywy. W minionym roku akademickim
na uczelni wiedzę zdobywało blisko 5500
studentów na kierunkach prawo, administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.
W tym samym roku akademickim uczelnia może się pochwalić liczbą 2400 absolwentów. Nieustannie rosnącą rangę
i prestiż uczelni potwierdza podana
do wiadomości w lutym br. analiza
Ministerstwa Sprawiedliwości, dotycząca zdawalności egzaminów na aplikacje:
adwokacką, radcowską i notarialną. Sklasyfikowane zostały wszystkie uczelnie
w Polsce, których absolwenci przystąpili
do wybranego egzaminu aplikacyjnego.
WSPiA zajęła pierwsze miejsce wśród
uczelni, z których do egzaminów przystąpiło poniżej 300 zdających, wyprzedzając takie uczelnie, jak: Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Opolski, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej
czy Akademię im. Leona Koźmińskiego
z Warszawy. Warto podkreślić, iż
w uczelni znajduje się jedno z najnowocześniejszych w kraju laboratorium
kryminalistyki oraz strzelnica elektroniczna.
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With higher education
Rzeszów stands tall
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Rzeszów University of Technology
Rzeszów University of Technology is one of the largest
universities in the region – the real vanguard of
innovation and new technologies. In the academic year
2013/2014 school educated nearly 20,000 students
in 26 fields of study. It’s educational offer contains
a number of courses that provide investors within
ITO/F&A/TSL/R&D/BPO/SSC sectors availability
of qualified graduates in field such as aviation and
cosmonautics, computer science, electronics and
telecommunications, electrical engineering, automation
and robotics, finance and accounting, logistics and
many more. Close cooperation between universities
and businesses is essential to providing students with
the skills most in demand on the job market. During
the academic year 2014/2015 students of computer
science can develop their skills in the preparation of
solutions for large business organizations. An optional
subject called enterprise-class IT systems will be hosted
by the industry experts: Asseco Poland, the largest
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software company in Poland. The university cooperates closely with entrepreneurs in the aviation industry,
affiliated with the “Aviation Valley” Association.
The university authorities systematically adapt the
curriculum to the current needs of the job market.
The Innovation Centre and Technology Transfer,
Academic Business Incubator, as well as the Career
Office, which operate by the University, provide
students with the opportunity to pursue internships
and apprenticeships in foreign companies, and offers
the university graduates the possibility of finding an
attractive and well-paid job. The innovative nature
of Rzeszów University of Technology is confirmed by
numerous awards and honors received (including
First prize in the Innovation Incubator competition,
organized by the Ministry of Science and Higher
Education).

University of Rzeszów
University of Rzeszów is the largest university in
South-Eastern Poland. During the current academic
year more than 19,000 students acquire knowledge

Investor

on twelve faculties. University offers
a wide range of innovative fields of
study (for example at the Centre for
Innovation and Transfer of Natural
Sciences and Engineering Knowledge,
the Centre for Microelectronics and
Nanotechnology, the Interdisciplinary
Centre for Computer Modelling or at the
Centre for Food Industry Innovation
and Implementation). The fields of
study (such as economy, IT, mathematics,
biotechnology and English, German
and Russian philology) that affect the
development of the outsourcing industry
in Rzeszów are of particular interest among
the students. Moreover, University provides
intensive language courses (English,
German, French, Italian, Spanish, Russian).
Opening a Medicine Doctor direction is
planned for this year. University of Rzeszów
Career Office organizes meetings with
business
representatives.
University
of Rzeszów together with Rzeszów
University of Technology organizes regular
Academic Job Affairs.

University of Information
Technology and Management
According to the ranking organized by the
Perspektywy magazine, the University,
continuously since 2010, ranks in the
top of the Best Private Universities
in Poland. The most popular majors
among students are: computer science,
economics, finance and accounting,
and logistics. Process of teaching at the
University of Information Technology
and Management is structured in a way
that allows students the acquisition
of practical knowledge and skills since
the very begging – which makes the

process of finding a job much easier.
Therefore, the major emphasis is on the
practical education of students adapted
to market conditions. The university,
in partnership with Cisco Systems,
the worldwide leader in networking
technology designed for Internet service,
launched in July 2000 the activities
of the Regional CISCO Academy, which
currently trains several hundred
people. UiTM is the fourth university in
Europe and the first in Poland, that has
introduced a degree in Management
Air Force (Aviation Management)
within its English-language education.
The students of the mentioned specialty
are the only ones in the world who realize
their projects through the ARCport
specialized software. Lufthansa, the
German air giant, is the ambassador
of the degree, offering students
a distinctive summer internships.
In addition, students can take practice at
the International Air Ports in Rzeszow,
Krakow, Katowice and Warsaw, as well as
companies in the aviation sector (such as
MTU Aero Engines Poland).
Another example of an innovative
education at UiTM is a specialty of the
Chinese language translation. Anshan
Normal University – one of the few
Chinese universities with professional
Chinese language school for foreigners
is the specialization partner. The University Career Office actively works
towards an effective association between
entrepreneurs and graduates. UiTM is also
the organizer of professional conferences
nationwide (such as InternetBeta), as
well as the annual Sub-Carpathian Job
Fair. What is particularly important, the
university educates nearly 2,000 foreign
students, ranking it the 3rd in Poland in
this regard – right behind the University
of Warsaw and Jagiellonian University.
The University guarantees to investors
in ITO/F&A/SSC sectors interested

in locating their businesses in Rzeszow
a wide and well-qualified multitude of
graduates.

School of Law and Public
Administration
School of Law and Public Administration
is a leading university in the region which
educates students in the field of Law.
It is one of the most selected universities
in Poland in terms of part-time studies
and second-cycle studies. This fact is
confirmed by the results of the most
recent report of Perspektywy magazine
(Non-public Academic Schools 2014).
In the past academic year nearly 5,500
students were studying in the fields
of law, administration and internal security. During the same academic year more
then 2 400 graduates completed education
in School of Law and Public Administration.
Ever-increasing impor-tance and prestige
of the university confirms analysis of
the Ministry of Justice on the success
rate for applications exams: lawyer,
legal counsel and notary (published in
February). All schools in Poland whose
graduates came to the examination
of the application were ranked. School
of Law and Public Administration placed
first among universities with less than
300 candidates examined, ahead of such
schools as University of Warmia and
Mazury, University of Opole, University
of Social Sciences and Humanities and
Leon Kozminski Academy. It is worth
noting that the university has one
of the most modern forensic laboratories
in the country as well as a professional
electronic shooting range.
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Częstochowa

– wykorzystać rozwojowe szanse

Więcej informacji
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Europejskich
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ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 3707 212
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um.gov.pl
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um.gov.pl

www.czestochowa.pl

Duże zainteresowanie działkami na terenie specjalnych stref ekonomicznych,
plany rozwoju firm już ulokowanych w strefie, wzrost liczby przedsiębiorstw
zarejestrowanych w mieście, zwiększenie komunikacyjnych możliwości
miasta – to symptomy gospodarczego ożywienia w Częstochowie.
Miasto stara się stymulować proinwestycyjną koniunkturę m.in. poprzez przygotowanie do sprzedaży kolejnych działek w strefie, zamiany gruntów i oferowanie
nieruchomości sąsiadujących z terenami aktywności
gospodarczej. W budżecie 2015 r. Częstochowa zamierza m.in. zwiększyć dochody na jednego mieszkańca,
finansować miejskie inwestycje, głównie ze środków
własnych i bezzwrotnej pomocy zewnętrznej, kontynuować program budowy i przebudowy dróg oraz projekty poprawiające komfort życia mieszkańców.
W tym roku zakończą się kolejne duże miejskie
inwestycje, ułatwiające m.in. dojazd do stref aktywności oraz ruch w centrum miasta (np. przebudowa ul. Warszawskiej oraz Nadrzecznej), czy rozbudowujące infrastrukturę informatyczną miasta
i subregionu. Powstanie też droga na terenie

Eklektyczna „Kamienica Kupiecka” w centrum Częstochowy

Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec wraz
z dojazdem do strefy.

Oprócz około 80 inwestycji (w tym wielozadaniowych)
wpisanych bezpośrednio do miejskiego budżetu na rok
2015, realizowane będą też wnioski w ramach budżetu
partycypacyjnego (w sumie 72) oraz inicjatywy lokalnej (17), również mające – w dużej części – charakter
małych inwestycji (np. obiekty sportowe, place rekreacji ruchowej, chodniki, kanały sanitarne).
Strefa – kolejne działki dla inwestorów

W styczniu 2015 r. cztery kolejne nieruchomości
Skarbu Państwa w Częstochowie – w rejonie ulic
Legionów i Kusięckiej (blisko 4 ha) – objęte Katowicką
Specjalną Strefą Ekonomiczną zostały przeznaczone do
sprzedaży. Umożliwi to zarządowi strefy organizację następnych przetargów dla inwestorów.

Działki położone są w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ul. Legionów, ok. 4,5 km od
centrum miasta. Znajdują się na terenach objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną,
w skupisku nieruchomości o charakterze przemysłowo-produkcyjno-magazynowym. Działki
są niezabudowane i posiadają dostęp do pełnego miejskiego uzbrojenia. Przeznaczenie ich do
sprzedaży otwiera możliwość ogłoszenia przez
Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej kolejnych przetargów ofertowych, mających na celu ustalenie podmiotów, które uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Częstochowie, a następnie nabędą prawo własności tych nieruchomości. Wcześniej jednak KSSE wyłoni w przetargu
dwie firmy, które otrzymają takie pozwolenia
na sąsiednich terenach, już wcześniej przygotowanych do sprzedaży (ok. 1,6 ha).
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Warto przypomnieć, że pod koniec czerwca 2014 r. zezwolenia na działalność
w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Częstochowie (jeszcze na podstawie poprzednio obowiązujących zasad
udzielania pomocy publicznej) otrzymały
dwie firmy już ulokowane w strefie: TRW
i Global Safety Textiles.
TRW chce rozwijać m.in. dział elektroniki, w tym, w szczególności, zespół zajmujący się zautomatyzowanymi systemami
dedykowanymi. W Częstochowie zatrudnienie może w związku z tym znaleźć
50 osób w Centrum Inżynieryjnym.
W jego części elektronicznej pracuje już
blisko 200 inżynierów. Centrum specjalizuje się w opracowywaniu systemów DAS
(Driver Assist System), systemów hamulcowych czy systemów wspomagających działanie samochodowych poduszek powietrznych.

TRW jest liderem motoryzacji w dziedzinie bezpieczeństwa, produkując aktywne
systemy bezpieczeństwa (układy kierownicze, hamulce, układy zawieszenia), jak
również zaawansowane systemy bezpieczeństwa pasażerów (poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa, kierownice).
TRW posiada ponad 200 zakładów w każdym regionie świata, gdzie produkowane
są samochody. W Częstochowie działają
dwa zakłady produkcyjne, jeden produkujący pasy bezpieczeństwa, drugi – poduszki powietrzne.

Dodajmy, że pierwsze firmy lokujące się
w częstochowskiej podstrefie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec
– Spółki X-Kom i Retail Service, które zostały użytkownikami wieczystymi działek
w rejonie ulic Korfantego i Koksowej
o łącznej powierzchni ok. 8,7 ha, w tym
roku realizują na tym terenie swoje programy inwestycyjne, tworząc ok. 200 miejsc
pracy. Działkami w strefie Euro-Park
Mielec oraz terenami objętymi Katowicką
Specjalną Strefą Ekonomiczną w Częstochowie interesuje się obecnie w sumie kilkudziesięciu potencjalnych inwestorów, którzy
złożyli do zarządów stref listy intencyjne.

Proinwestycyjna zamiana
Rada Miasta Częstochowy wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości, w ramach
której miasto przekaże hucie szkła Stolzle
5 działek inwestycyjnych o łącznej powierzchni ok. 3,2 ha w dzielnicy Wyczerpy
-Aniołów, a Stolzle odda miastu 7 działek w strefie Skorki (dzielnica Dźbów)
o powierzchni ponad 5 hektarów.
Dodatkowe tereny w pobliżu siedziby
firmy umożliwią Stolzle, jednej z firm
w katowickiej strefie ekonomicznej, dalszą rozbudowę zakładu. Z kolei objęte
miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego grunty w strefie Skorki
mają szanse zostać przyłączone do leżących obok nowych terenów Katowickiej
Specjalnej Strefy, a tym samym zostać
wykorzystane przez potencjalnych inwestorów. Umowa dotycząca zamiany nieruchomości zostanie zawarta do końca
marca 2015 r.
Nieruchomości na sprzedaż

Miasto ogłosiło przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Częstochowie
przy ul. Rząsawskiej. To grunt po dawnej
siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania, niedaleko terenów huty Stolzle. Dwie miejskie
działki o łącznej powierzchni ok. 0,37 ha
położone są na terenach produkcyjno-usługowo-handlowych. Znajduje się na nich
trzykondygnacyjny budynek użytkowy
o funkcji biurowej, wzniesiony w latach
70. XX wieku o pow. użytkowej 3,14 tys. m².
Cena wywoławcza, zgodna z operatem
szacunkowym, to ponad 3 mln zł.

Prezydent Częstochowy ogłosił także zamiar
sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa
przy ul. Rolniczej 33 (dzielnica Tysiąclecie),
sąsiadującej z jednym z zakładów koncernu TRW. To z kolei teren o pow. ok. 0,15 ha
po siedzibie I Urzędu Skarbowego w Częstochowie, z IV-piętrowym budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 2,1 tys. m2
(70 pomieszczeń biurowych). Pochodzi także
z lat 70. XX wieku, a w ubiegłym roku opuścił

go I Urząd Skarbowy w Częstochowie,
który przeniósł się do nowej siedziby przy
ul. Filomatów. Cena wywoławcza będzie
wynosić 2 mln zł.
Miasto, oferując te nieruchomości, czeka
jednocześnie na pierwszy w mieście
obiekt biurowo-handlowo-usługowy klasy
A – DL Center Point, w który inwestuje DL
Invest Group. Zaoferuje on blisko 6,5 tys.
m² powierzchni, a powstanie w pobliżu
skrzyżowania DK-1 z ul. Jagiellońską.
Nowe życie dworca

Pod koniec 2014 r. Częstochowa urosła na
kolejowej mapie Polski, zyskując nowe,
szybkie i częste połączenia pociągami
Inter-City z Wrocławiem i Krakowem
(ok. 1,5 h), a – przy okazji – także np.
z Poznaniem i Szczecinem. Pendolino,
zatrzymujący się na stacji CzęstochowaStradom, pokonuje trasę do Warszawy w nieco ponad dwie godziny. Odnowiony dworzec
odżył, co dla miasta istotne, bo projektuje
przy nim (a także przy dworcach Częstochowa Osobowa i Częstochowa Raków) budowę
zintegrowanego centrum przesiadkowego
z peronami autobusowymi oraz parkingami
dla aut i rowerów. Inwestycje będą realizowane z udziałem środków unijnych.
Dzięki terenom specjalnych stref ekonomicznych, poprawie koniunktury
makroekonomicznej oraz działaniom
władz miasta służącym przedsiębiorcom
i inwestorom, Częstochowa zyskuje nowe
szanse rozwojowe.
Optymizmem już teraz napawają np. dane
dotyczące zarówno dużych, jak i małych
firm zarejestrowanych w Częstochowie,
których liczba – od pewnego czasu – systematycznie wzrasta. W Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
liczba częstochowskich przedsiębiorstw
(osób fizycznych) zwiększyła się w minionych dwóch latach o ponad 800 podmiotów, natomiast liczba rejestrowanych
w KRS spółek handlowych w Częstochowie,
w tym z kapitałem zagranicznym, wzrosła
– w tym samym czasie – o ok. 340.
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Częstochowa

– making the best of
the development opportunities
Strong interest in the land located within the special economic zones, in-zone companies’
development plans, increased number of companies being registered in the city, improved
transport – these are the signs of the economic recovery of Częstochowa.

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

Our aim is to stimulate investment opportunities,
amongst other things, by preparing even more SEZ
plots for sale, land exchange scheme, and offering
properties neighboring with economic activity areas.
The 2015 city budget is to include increased income
per resident, financing public investments, mainly
from own resources and non-refundable external aid,
continuing the programme of road construction and
reconstruction, and other projects aimed at improving
the wellbeing of our residents.
This year, we are finalizing large public investments,
which will facilitate access to the economic zones and
the traffic in the city centre (such as reconstruction
of ul. Warszawska and ul. Nadrzeczna), and develop
the IT infrastructure in the city and in the entire
subregion. The Euro-Park Mielec Special Economic Zone
will have a new road, including a new access to the SEZ.

Apart from approximately 80 investments (including
multi-project schemes) included directly into the 2015
city budget, we will also implement the ideas submitted
as part of the participatory budgeting (a total of 72
investments), local initiative (17), as well as other
minor investments (such as sports and outdoors
physical activity facilities, sidewalks, sewers).
Special Economic Zones – new land for investment

In January 2015, we designated for sale another four
properties of the State Treasury in Częstochowa
(located in the neighborhood of ul. Kusięcka and
ul. Legionów – nearly 4 hectares of land). This will
allow the SEZ management to organize further tenders
for prospective investors.

The plots of land are located in the district of ZawodzieDąbie, in the area of ul. Legionów, approximately
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4.5 kilometers from the city centre. They are situated
within the Katowice Special Economic Zone, in an
area dominated by industrial, production and storage
facilities. The land is free from any buildings or
structures, and is fully services with municipal utilities.
Once designated for sale, the properties will be subject
to a tender procedure by the management of the
Katowice SEZ, with the purpose of selecting entities
which will be granted permission to operate within
the Katowice Special Economic Zone in Czestochowa,
and which will subsequently hold the title to said land.
Before that, however, the Katowice SEZ will conclude
a tender, whereby two companies will be granted
such permissions pertaining to the neighboring plots,
already prepared for the sale procedure (approximately
1,6 ha).
It is worth remembering that, at the end of June 2014,
permission to operate within the Katowice Special
Economic Zone (still based on the previously applicable
regulations concerning state aid) were granted to two
companies already located in the zone, i.e., TRW and
Global Safety Textiles.

TRW is planning to develop its electronics department,
including, in particular, a team dealing with dedicated
automated systems. Thus, the Engineering Centre will
provide new jobs for about 50 people. The electronics
department of the Engineering Centre already
employs nearly 200 engineers. The Centre specializes
in developing DAS (Driver Assist Systems), braking
systems and vehicle airbag supporting systems.
TRW is a leading company in the automotive safety
sector, manufacturer of active safety systems (steering,
brakes, suspension) and advanced passenger
safety systems (airbags, seatbelts, steering wheels).
It has over 200 vehicle production plants worldwide.

Investor

3,2 ha, to the Stolzle glassworks, and the
Stolzle glassworks will return to the city 7
plots of land in the area of Skorki (Dźbów
district), of a surface area of over 5 ha.
Additional land nearby the company seat
will allow Stolzle, one of the Katowice
SEZ companies, to develop its plant even
further. In turn, the properties in the
Skorki area, covered by the local spatial
development plan, will be incorporated
into the Katowice SEZ located nearby,
thus becoming available to prospective
investors.
Land exchange contract is expected to be
concluded by the end of March 2015.
Properties for sale
The Tower of Babel
– Częstochowa
– mural by Tomasz Sętowski.
Częstochowa hosts two of the company
production plants – one manufactures
seatbelts, while the other one – airbags.

Let us add that the first companies who
located their business within the Częstochowa
subzone of the Euro-Park Mielec SEZ,
namely X-Kom and Retail Service, who
were granted the right of perpetual usufruct
of the properties in the neighborhood of
ul. Korfantego and ul. Koksowa (of a total
surface area of approx. 8,7 ha), are about
to implement their respective investment
schemes, thus creating around 200 new jobs.
Plots located within the Euro-Park Mielec and
the areas newly incorporated into the Katowice
Special Economic Zone are the object of interest
of several dozen potential investors who have
already submitted their letters of intent.
Investment-driven changes

The Częstochowa City Council agreed to
the procedure of land exchange, whereby
the city will transfer 5 investments plots
of land, of a total surface area of approx.

The city authorities announced a tender for
sale of property located at ul. Rząsawska
in Częstochowa. The plot used to host the
seat of Wyższa Szkoła Zarządzania and
is situated nearby the areas occupied by the
Stolzle glassworks plant. Two municipal
plots, of a total surface area of approx.
0,37 ha, are a part of a production, service
and trade area. They feature a 3-storey office
building erected in the 1970s, of a usable
floor area of 3,14 thousand m2. According
to the appraisal study, the asking price
is over PLN 3 million.

The Mayor of the City of Częstochowa also
announced the authorities’ intention to
sell the State Treasury property located
at ul. Rolnicza 33 (Tysiąclecie district),
adjacent to one of the TRW plants.
The area covers approximately 0,15 ha
and was previously occupied by the First
Tax Office in Częstochowa. It features
a 4-storey office building of a usable floor
area of 2,1 thousand m2 (70 office rooms).
This too was erected in the 1970s, and
was vacated last year by the First Tax
Office, which was moved to its new seat
at ul. Filomatów. The asking price will
be PLN 2 million.

While offering the above-mentioned
properties for sale, the city authorities
are awaiting the completion of the first
class A office, service and commercial
building – DL Center Point, financed by
DL Invest Group. It will provide nearly
6,5 thousand m2 of floor surface in the
area of the DK-1 and ul. Jagiellońska
junction.
Revival of the train station

At the end of 2014, Częstochowa gained
more importance on the railroad map
of Poland by hosting new, quick, and
frequent Inter-City connections with
Wrocław and Krakow (about 1,5 ha),
Poznań and Szczecin. It takes a little
over 2 hours for Pendolino trains, which
stop at the Częstochowa-Stradom train
station, to get to Warsaw. The restored
train station has been revived, which is
in itself important, as the city authorities
plan to integrate it (similarly to the
Częstochowa Osobowa and Częstochowa
Raków stations) into a passenger
transfer centre, along with bus stops,
vehicle and bicycle parking facilities.
These investments will be co-financed
by the European Union.
Special Economic Zones, macroeconomic
opportunities, business and investmentoriented activity of the city authorities
– all this helps Częstochowa gain new
opportunities for development.

We are already optimistic about the future,
thanks to the consistently increasing
number of companies, both large and small,
registered in Częstochowa. Over the past
two years, more than 800 new entities
(natural persons) were registered with
the Business Activity Central Register and
Information Record, while the number of
commercial partnerships and companies,
including foreign capital companies,
registered with the National Court Register
saw an increase by approximately 340
new entities.
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Rośnie dynamika rynku
pracy, pogłębiają się obawy
pracowników
Rok 2015 rozpoczyna się w atmosferze bardzo szybkiego tempa zmian na rynku
pracy. Przy dostrzeganej dużej dostępności ofert pracy, rotacja pracowników
poszukujących nowego zatrudnienia osiągnęła poziom najwyższy od czterech
kwartałów. Jednocześnie odsetek osób poważnie obawiających się utraty pracy jest
najwyższy od 4 lat – pokazuje najnowsze badanie agencji zatrudnienia Randstad
„Monitor Rynku Pracy”. Pomimo dobrych prognoz dla gospodarki tylko połowa
zatrudnionych faktycznie wierzy w poprawę koniunktury kraju w tym roku,
a mniej niż połowa spodziewa się podreperowania własnej sytuacji finansowej.
Dynamika rynku pracy bardzo wysoka – rotacja
na poziomie 25%

W bieżący rok wchodzimy z doniesieniami o utrzymującym się pozytywnym trendzie dla gospodarki
i z doświadczeniem stabilnego, cyklicznego spadku
stopy bezrobocia w minionych kwartałach. Przekłada się to na wzrost dynamiki rynku pracy. Wyniki
badania „Monitor Rynku Pracy” pokazują, że liczba
osób zmieniających pracę w naszym kraju wzrosła
w minionym półroczu o 4 punkty procentowe
w stosunku do poprzedniego pomiaru osiągając poziom 25% – najwyższy w 2014 r. W ciągu 18 edycji
badania, tylko raz, w pierwszym kwartale 2011 r.
większy odsetek osób dokonywał zmiany miejsca
zatrudnienia (27%). Zanotowany poziom rotacji jest
również najwyższym w gronie badanych krajów Unii
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nr 2/2015 (marzec/kwiecień)

Europejskiej, gdzie średnia wynosi 18% i w porównaniu z poprzednim kwartałem jej poziom spadł o 2 p.p.

Dla 43% respondentów decydujących się na zmianę
pracy główną przyczyną była chęć polepszenia swoich warunków zatrudnienia. W 2014 r. był to wyraźnie
dominujący powód zmiany pracy. Zdecydowanie rzadziej, bo tylko dla 23%, zmiana miejsca zatrudnienia
wynikała z kwestii restrukturyzacji poprzedniej firmy.

– Według GUS, w grudniu 2014 roku sektor przedsiębiorstw zatrudniał o 1,1% ludzi więcej niż w grudniu
2013 roku – trzy lata czekaliśmy na taką dynamikę
zatrudnienia. Mamy więc sygnał o wzroście popytu na
pracowników, a choć w grudniu wzrost wynagrodzeń w
sektorze przedsiębiorstw liczony rok do roku był ponoć
realnie największy od dziewięciu lat, to przecież wielu

Report

pracodawców przegapia to, że oszczędzając na pensjach traci ludzi. Stąd tylu
zmieniających pracę, wśród których
znowu wzmacniają się motywy związane z poprawą własnych warunków,
większych możliwości i realizowaniem
własnych ambicji – komentuje Łukasz
Komuda, ekspert Fundacji Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych i redaktor
portalu rynekpracy.org.
Pogodzeni ze zmianą pracy,
ale niechętni do zmian?

Rosnąca dynamika na rynku pracy jest
bezpośrednio powiązana z rosnącą dostępnością ofert pracy. Wyniki badania
pokazują, że 75% badanych jest przekonanych, że w razie takiej konieczności,
znajdzie nowe zatrudnienie w okresie najdalej 6 miesięcy i jest to jedno
z najwyższych wskazań w krajach
UE. Jednak przewidywania badanych
odnośnie kolejnego półrocza pokazują,
że gotowość do zmiany pracy nie rośnie
tak mocno, jak można by się spodziewać. Obserwowany w badaniu indeks
mobilności pokazujący otwartość do
podjęcia nowej pracy utrzymuje się na
podobnym poziomie już trzeci kwartał
i wynosi 107 punktów.
Jak komentuje Grzegorz Baczewski,
Dyrektor
Departamentu
Dialogu
Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan: – Brak wzrostu
skłonności do zmiany pracy pomimo
poprawiających się szans rynkowych,
jak i główne motywy dla zmiany pracy
wskazują, że Polacy są ciągle bardziej
nastawieni na stabilizację, niż na rozwój
zawodowy.
Agnieszka Bulik, ekspert rynku pracy,
dyrektor ds. prawnych agencji zatrudnienia Randstad tłumaczy: – Nasze doświadczenia pokazują, że polski rynek
pracy jest bardzo podzielony. Mamy
rosnący udział osób, które sprawnie
reagują na potrzeby pracodawców i
swoimi umiejętnościami faktycznie pomagają firmom rosnąć. Dla nich zmiana
pracy nie następuje tak często, bo firmy

o nich zabiegają. Jeśli już pracę zmieniają, to wiąże się to bądź z awansem, bądź
ze znaczącą podwyżką wynagrodzenia,
czy poprawą innych warunków pracy.
Jednak dla sporej grupy pracowników,
którzy nie posiadają takich cenionych
kompetencji, zmiana pracy kojarzy się
mniej korzystnie – zwykle, to po prostu
nowe miejsce pracy, nowy przełożony,

Wyniki badania „Monitor
Rynku Pracy” pokazują, że
liczba osób zmieniających
pracę w naszym kraju
w minionym półroczu wzrosła
o 4 punkty procentowe
w stosunku do poprzedniego
pomiaru osiągając poziom
25% - najwyższy w 2014 r.
ale nie koniecznie interesujące wyzwania,
czy dużo lepsze warunki zatrudnienia.
Owszem, widzą inne dostępne oferty
pracy, ale jeśli nie ma takiej konieczności,
to wolą pracy nie zmieniać, bo ta zmiana
nic dla nich nie wnosi nowego.
Rośnie liczba poważnie
obawiających się utraty pracy
1/3 badanych respondentów odczuwa
duże lub umiarkowane poczucie ryzyka
utraty pracy. Jest to dokładnie taki sam
poziom jak w ubiegłym kwartale. Jednak w ramach tej grupy nastąpił mocny
wzrost liczebności osób określających
swoją obawę utraty pracy jako dużą
(13% obecnie wobec 8% w 3 kwartale
2014 r.).

Obecny odsetek osób odczuwających
duże ryzyko utraty pracy jest najwyższy w skali minionych 4 lat – wszystkich dotychczasowych edycji badania
„Monitor Rynku Pracy”. Jest to też aktualnie najwyższy zanotowany poziom
dla tego wskaźnika w grupie krajów UE,
gdzie średnia dużej obawy utraty pracy
wynosi obecnie 7% (27% łącznie dla
dużej i umiarkowanej obawy), a wskazania dla Grecji, Hiszpanii czy Włoch

nie przekraczają 10%. – Wysoki poziom
obaw przed utratą pracy w Polsce może
być wiązany z wysokim udziałem pracujących na podstawie umów na czas
określony, jak i wzrostem udziału zatrudnienia w usługach, które często ma mniej
trwały charakter – tłumaczy Grzegorz
Baczewski.
Obawy badanych mają też głębszy kontekst. Wyniki „Monitora Rynku Pracy”
ujawniają bowiem, że 30% polskich
respondentów ocenia, że w ciągu najbliższej dekady ich zawód ulegnie automatyzacji, a ich samodzielna praca nie
będzie już potrzeba w takim kształcie,
jak obecnie jest wykonywana. W gronie badanych krajów UE jest to wynik
plasujący nasz kraj blisko grupy o spodziewanym największym zakresie
zmian na rynku pracy.
– Struktura polskiego rynku pracy jest
nadal w dużej mierze anachroniczna –
duży odsetek zatrudnionych wykonuje
prace proste, niewymagające specjalnych
kompetencji. Właśnie ten strukturalny
charakter zmian na rynku pracy wydaje
się bliżej związany z obawą utraty pracy niż warunki gospodarcze – wskazuje
Grzegorz Baczewski.

Agnieszka Bulik dodaje: – Zanikanie
i automatyzacja tych zawodów będzie
stopniowo postępować w czasie. Zajmie
to lata, jednak już teraz proces ten objawia się w łatwości, z jaką pracownicy
mogą być zastępowani na poszczególnych stanowiskach. Faktyczną zmianę
w tym obszarze może przynieść tylko
dalszy rozwój naszej gospodarki i jednoczesne nastawienie systemu edukacji
na promowanie społeczeństwa wiedzy
i kompetencji nowoczesnych rynków
pracy.
Rok 2015 na rynku pracy
– dwie wizje zatrudnionych
Jednoczesna duża dynamika rynku
pracy, w połączeniu z dużą dozą ryzyka utraty pracy, przekłada się na oceny
szans, jakie przyniesie rozpoczynający
no 2/2015 (March / April)
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Informacje o badaniu:

się rok. Badana grupa pracujących Polaków jest podzielona na dwie niemal równe części – 49% zakłada, że sytuacja
ekonomiczna w kraju w tym roku ulegnie poprawie. Jest to
duża zmiana wobec roku ubiegłego, bo grupa ta zwiększyła
się o 11 p.p. Jednak druga połowa respondentów (51%) jest
przekonana, że kondycja w kraju, nie tyle się nie zmieni, co
ulegnie pogorszeniu.
„Monitor Rynku Pracy” jest kwartalnym sondażem
realizowanym w 33 krajach Europy, Azji, Australii i obu
Ameryk. Sondaż jest przeprowadzany poprzez ankiety
on-line w grupie respondentów w wieku od 18 do 64 lat,
pracujących minimum 24 godziny w tygodniu (z wykluczeniem osób samozatrudnionych).
Dobór prób dla badanych populacji jest przeprowadzany przez międzynarodowy instytut Survey Sampling
International. Próba w Polsce wynosi 405 respondentów
(w całym badaniu wzięło udział w tej fali 13 967 osób).
Aktualna edycja badania została opublikowana w styczniu 2015 roku.

Również w ocenie możliwości poprawy własnej sytuacji
zachowujemy powściągliwość – tylko co czwarty badany
spodziewa się, że zasoby finansowe, którymi dysponuje,
powiększą się w tym roku. Nieco częściej, bo co druga pytana
osoba przewiduje, że otrzyma od pracodawcy jednorazową,
dodatkową nagrodę pieniężną.
– Optymizm w postaci większego odsetka badanych faktycznie spodziewających się podwyżki i premii jest umiarkowany,
a szanse na szybszy wzrost gospodarczy oceniamy pół na pół.
Jesteśmy realistami, czego nauczyły nas ostatnie trudniejsze
lata. Choć większość wskaźników ekonomicznych sugeruje, że
powinien czekać nas dobry rok, potrzeba chyba więcej czasu,
byśmy poczuli to w naszych portfelach. I wygląda na to, że niestety będzie to przebiegać niesprawiedliwie, czyli parafrazując biblijne przypowieści: kto ma wiele, temu wkrótce będzie
dodane, a kto ma mało będzie czekać i dostanie najmniej, jeśli
w ogóle. Tradycyjnie to, co najlepsze czekać będzie najsprawniej poruszających się na rynku pracy – menedżerów i specjalistów. A najmniej zyskają szeregowi pracownicy bez wyjątkowych kwalifikacji – podsumowuje Łukasz Komuda.

Labour market dynamics
surges while employee
concerns deepen

The year 2015 got off to a start in the atmosphere of fast-paced changes on the labour market.
While strong availability of job offers is noticeable, the rotation of job seekers looking for new
employment has reached its four-quarter high. However, the percentage of people seriously
concerned about losing their job is at its 4-year peak, the latest “Labour Market Monitor”
survey by Randstad Employment Agency shows. Despite good forecasts for the economy,
only half of the employed believe in an upturn this year and less than a half expect to bolster
their own finances.
Very high labour market dynamics with 25% rotation

As we move into the new year, we have reports of a continuing
positive trend in the economy and experience of a stable,
cyclical fall in the unemployment rate over the past quarters.
This translates into an increased labour market dynamics. The
results of the “Labour Market Monitor” survey demonstrate
that the number of individuals changing jobs in Poland rose
by 4 percentage points in the past half a year compared to the
previous measurement and reached the level of 25%, which
78
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is the highest for 2014. Only once during the 18 waves of the
survey, in Q1 2011, was the percentage of people changing
their workplace greater at 27%. The recorded rotation rate
was also the greatest among the EU countries surveyed with
the average of 18% for the countries in the survey and a 2 p.p.
fall in that rate on the previous quarter.
For 43% of respondents resolved to change jobs the
main impetus was a desire to improve their employment
conditions. It was clearly the dominant reason for moving into
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a new job in 2014. To a definitely lesser
extent, as only for 23% respondents,
changing workplaces was motivated by
restructuring processes at their previous
employer.
– According to the Central Statistical Office
of Poland, the business sector employed by
1.1% more workforce in December 2014
than in December 2013; we have been
waiting for such employment dynamics
for three years. Thus, we have a sign of
increasing demand for employees and
even if the year-on-year pay increase
in the business sector in December
was, in real terms, the highest in nine
years as it were, still many employers
miss the fact that if they keep cutting
down on salaries they are bound to lose
people. That’s why there are so many
people out there changing jobs who are
increasingly driven by motivations such
as improving their own circumstances,
better opportunities and pursuit of own
ambitions – comments Łukasz Komuda,
expert of the Foundation for Social and
Economic Initiatives (FISE) and editor of
the rynekpracy.org website.

of readiness for changing jobs despite improving market opportunities just as the
main motivations for moving into a new
job show that Poles are still more focused
on stabilisation than on career growth.
Agnieszka Bulik, labour market
expert, Legal Director at Randstad
Employment Agency explains: – Our
experience suggests that the labour
market in Poland is very divided. We
have a growing share of people quickly
responding to employers’ needs and
using their skills to help organisations
grow indeed. Changing jobs is not
a frequent occurrence for them as they
are much sought after by companies.

Growing number of people seriously
concerned about losing their job
One-third of the respondents surveyed
have great to moderate feeling of risk of
losing their job. This is exactly the same
level as in the previous quarter, however,
the number of individuals reporting great
anxiety about losing their job has surged
within that group (13% at present,
compared to 8% in Q3 2014).
The present percentage of those
feeling very exposed to the risk of
losing their job is the highest over
the past 4 years, a timespan of all the
waves of the “Labour Market Monitor”

Coming to terms with changing jobs
but uneasy about a change?

The increasing dynamics on the labour
market is directly linked to the growing
availability of job offers. The survey
results show that 75% of respondents
believe that they will find a new job if
needed within 6 months at the most and
this is one of the highest scores for the
EU countries. However, the respondents’
expectations for the subsequent half
a year show that readiness for change
does not rise as fast as might be expected.
The mobility index observed in the
survey, which reflects the openness to
take up a new job, continues at a similar
level already for the third quarter in
a row and is 107 points.
As commented by Grzegorz Baczewski,
Head of Social Dialogue and Employment Relations Department, Polish
Confederation Lewiatan: – Unmoved rate

If they do change jobs, it is either to be
promoted or to get a considerable pay
rise or to improve other employment
conditions. However, for a fair-sized
group of employees who do not have
such valued competences changing
jobs has less favourable associations;
more often than not it is simply
about just another workplace, a new
boss, but not necessarily an exciting
challenge or much better employment
conditions. To be sure, they can see
other jobs available but prefer not to
change theirs as this will not bring
anything new for them.

survey taken to date. It is currently
also the highest score for this index in
the group of the EU countries, where
the average great anxiety about losing
a job is now at 7% (27% in aggregate
for great and moderate anxiety) and
the scores for Greece, Spain or Italy
do not exceed 10%. – High level of
anxiety about losing a job in Poland
may be associated with the great share
of people employed under fixed-term
contracts and also with the growing
share of employment in services,
which tends to be less stable – explains
Grzegorz Baczewski.
no 2/2015 (March / April)
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The respondents’ concerns have also deeper roots. The “Labour
Market Monitor” results reveal that 30% of respondents in Poland
assume that within the next decade their profession will have become automated and their unassisted work will not be needed any-

The results of the “Labour Market Monitor” survey
demonstrate that the number of individuals
changing jobs in Poland rose by 4 percentage
points in the past half a year compared to the
previous measurement and reached the level
of 25%, which is the highest for 2014.

more in the form it is performed now. Compared to the group of the
EU countries surveyed, this score places Poland close to the group
where the expected extent of anticipated changes on the labour
market is the greatest. – The structure of the Polish labour market
is still largely anachronistic, with a considerable percentage of people employed in elementary occupations not requiring any specific
skills. It is exactly the structural nature of changes on the labour market that is contributing more to the anxiety about losing a job than
the economic landscape – points out Grzegorz Baczewski.

About the research:

Agnieszka Bulik adds: – Vanishing and automation of such
occupations will gradually proceed in time. This is going to
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“Labour Market Monitor” is published by Randstad four
times a year and now covers 33 countries around the world,
encompassing Europe, Asia-Pacific, and the Americas - making
both local and global trends in mobility regularly visible over
time. The Mobility Index, which tracks employee confidence
and captures expectations surrounding the likelihood
of changing employers within a six-month time frame,
provides a comprehensive understanding of job market
sentiments and employee trends. The quantitative study
is conducted via an online questionnaire among a population
aged 18-65, working a minimum of 24 hours a week in a paid
job (not self-employed). The sample size is 405 interviews,
using Survey Sampling International. Research for the current
wave was published in January 2015.
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take years but even now the process manifests itself in how easy
it is to replace workers in the particular positions. A tangible
change in this respect may only come with further development
of our economy and a concurrent reorientation of the educational
system to promote a society of knowledge and skills of modern
labour markets.
2015 on the labour market – two visions of the employed
The great labour market dynamics parallel to and coupled
with a large dose of risk of losing a job translates into how the
opportunities awaiting in the year just started are estimated.
The surveyed group of Poles is divided nearly in two halves:
49% assume that the economic situation in the country will
improve this year. This is a significant change on the last year
as this group has grown by 11 p.p. However, the other half
of the respondents (51%) believe that the condition of the
country will not so much change as become worse.
Interviewees are also cautious in their assessment of chances
for improvement in their own circumstances; only every fourth
respondent expects the financial resources at their disposal
to increment this year. A bit more frequent expectation, cited
by every second person, is that a one-off extra bonus will be paid
by the employer.
– The optimism reflected by a larger percentage of respondents
actually expecting a pay rise or a bonus is moderate and the
odds of faster economic growth are rated 50-50. We are realists
as we have learned our lessons from the latest tougher years.
Although most economic indices suggest that we have a good year
ahead of us, we seem to need more time to feel it in our pockets.
And, unfortunately, it looks as if the process is going to be unfair,
that is, if I may paraphrase the Biblical parables, for whoever
has will be given more soon, and whoever does not have, they
will wait and have the least, if any at all. The best part, as always,
will await those most agile on the labour market: managers
and specialists, while rank and file employees without any unique
skills will benefit the least – sums up Łukasz Komuda.
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Rok 2014 okazał się niezwykle udany dla najemców.
Rosnąca ilość pustostanów i wysoka presja podażowa powodowały, że zarówno deweloperzy, jak i
właściciele istniejących budynków oferowali bardzo
atrakcyjne warunki biznesowe. W szczególnie trudnej
sytuacji znaleźli się właściciele budynków położonych
w Centrum, gdzie wskaźnik pustostanów wzrósł
o ponad 4,6 p.p., a absorpcja utrzymała się na stosunkowo niskim poziomie. Spadek wolumenu transakcji
był nieznaczny i w stosunku do poprzedniego roku
(635 300 m2) wyniósł jedynie ok. 26 000 m2. Ostatnie
dwa kwartały pokazują jednak wyraźnie powrót trendu wzrostowego liczby zawieranych transakcji – ten
cykl koniunkturalny powinien potrwać przynajmniej
do roku 2018. Dzięki temu deweloperzy powinni mieć
większe szanse, aby przekonać najemców do realizowanych przez siebie projektów. Z kolei utrzymująca
się wysoka absorpcja i coraz większy popyt ze strony
sektora publicznego pozwalają mieć nadzieję na dalszy rozwój warszawskiego rynku biurowego w kolejnych latach. Mimo braku równowagi między popytem
a podażą bazowe stawki czynszowe w większości
lokalizacji pozostały bez zmian.
Podaż

W minionym roku w całej Warszawie oddano
do użytku ponad 279 100 m2 powierzchni biurowej,
z czego ponad 30% powstało w lokalizacjach centralnych. Mimo nieznacznego spadku, o ok. 19 000 m2
w stosunku do poprzedniego roku, widoczna jest
kontynuacja trendu wysokiej podaży rozpoczętego
w 2012 r. W konsekwencji zasoby stolicy na koniec
grudnia wyniosły ponad 4,39 mln m2, co stanowiło
wzrost o blisko 6,8% w stosunku do 2013 r. Zdecydowanie najwięcej powierzchni wybudowano w strefach
Południowo-Zachodniej (SW1, 77 000 m2) i na Obrzeżach Centrum (Fringe, 65 300 m2). Znacznie więcej
powierzchni niż przed rokiem oddano w strefie Północnej (N, 55 700 m2), ale zasoby Górnego Mokotowa
(US) powiększyły się o niecałe 27 800 m2 (w 2013 r.
153 100 m2). Na rynek dostarczono kilka dużych
projektów, wśród których można wymienić Gdański
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Business Center 1 A i B (HB Reavis, łącznie 47 200 m2),
Eurocentrum Office Complex I (Capital Park, 38 700
m2) czy Warsaw Spire B (Ghelamco, 20 000 m2).
Przykładem udanej modernizacji zabytkowego budynku okazała się inwestycja Małachowskiego Square
(Kulczyk Silverstein Properties, 12 500 m2). W sumie
w ubiegłym roku oddano do użytku aż 26 budynków,
z czego 16 to obiekty, których wielkość nie przekraczała 10 000 m2 powierzchni najmu.

Zgodnie z zapowiedziami deweloperów w 2015 r.
na rynku warszawskim może przybyć nawet ponad 300 000 m2. Z większych projektów w budowie
pozostają między innymi: budynek przy ul. Postępu
14 (HB Reavis, 30 550 m2), Domaniewska Office
Hub (PHN, 26 400 m2) i Royal Wilanów (Capital
Park, 27 900 m2). Ponadto spodziewane jest m.in.
zakończenie modernizacji budynku Spektrum
(Europa Capital, 27 300 m2) oraz oddanie do użytku
budynku Plac Zamkowy – Business with Heritage
(Senatorska Investment, 4 100 m2). Pomimo utrzymywania się niskiego kosztu pieniądza oraz chęci banków do finansowania kolejnych przedsięwzięć biurowych, hamulcem dla deweloperów mogą się okazać
coraz gorsze warunki wyjścia z inwestycji. To wynik
trudności przy komercjalizacji obiektów i problemów
z utrzymaniem najemców w perspektywie długoterminowej. Stopniowe łagodzenie presji podażowej może
nastąpić jednak nie wcześniej niż pod koniec 2016 r.
Wolumen transakcji

Wolumen transakcji najmu zawartych od stycznia
do grudnia 2014 r. wyniósł 609 200 m2, co oznacza
spadek o 4,1% w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Blisko 74% powierzchni zakontraktowano w rejonach Poza Centrum, natomiast
w Centrum wynajęto łącznie 161 000 m2, czyli o blisko 24 000 m2 więcej niż rok wcześniej i o 24,8%
mniej niż wyniosło historyczne maksimum z 2011 r.
Podobnie jak w roku 2013 spadł wolumen transakcji
typu pre-let, do niewiele ponad 47 300 m2, co pokazuje, że najemcy w coraz większym stopniu korzystają
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Pustostany

z dostępności już istniejącej powierzchni. Nowe umowy stanowiły
ponad 61% całego wolumenu, natomiast udział odnowień i renegocjacji umów był o ok. 9 p.p. wyższy niż w 2013 r. i wyniósł ponad 37%. Znacznie zmniejszyła się liczba transakcji w budynkach
realizowanych na potrzeby własne. Ich łączna wielkość spadła
do ok. 7 000 m2 – to o ponad 22 000 m2 mniej niż rok wcześniej.
Jak zwykle największym zainteresowaniem najemców cieszyła się strefa Południowa Górna (US, 174 100 m2) i Południowo-Zachodnia 1 (SW1, ok. 112 000 m2). Znaczny wzrost nastąpił
na Obrzeżach Centrum (Fringe), gdzie zanotowano wzrost wolumenu transakcji o ok. 50% w stosunku do wyniku z 2013 r.
Największą transakcją roku było podpisanie przez Raiffeisen Bank
(19 500 m2) umowy przedwstępnej na wynajem powierzchni
w realizowanym przy ul. Grzybowskiej budynku Prime Corporate Center (Golub GetHouse). Ponadto Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (17 500 m2) odnowiła umowę
najmu w Poleczki Business Park (UBM i CA Immo), a spółki z
grupy PKP (15 000 m2) podpisały umowę przedwstępną na
powierzchnię w projekcie West Station (HB Reavis). Z większych transakcji można także wymienić odnowienie umowy
przez firmę Netia (13 200 m2) w Marynarska Business Park
(Heitman) oraz podpisanie umowy przez Deloitte (10 700 m2)
z deweloperem budynku wieżowego Q22 (Echo Investment). Natomiast w połowie roku umowę na wynajem
w budynku International Business Center (Deka Immobilien)
przedłużyła firma PwC (10 800 m2).

W nadchodzących latach można się spodziewać zwiększonej
aktywności na rynku najmu, jako konsekwencji stopniowego
wygasania umów podpisanych w latach 2006-2008 (umowy
10-letnie) oraz 2011-2013 (umowy 5-letnie), kiedy popyt był
wysoki. Odwrócenie cyklu rynkowego powinno pozwolić na
utrzymanie w 2015 r. wolumenu powyżej 600 000 m2, jednak
na rekordowe wyniki poczekamy prawdopodobnie rok dłużej.

Zaburzenie równowagi między popytem a podażą spowodowało znaczny wzrost ilości wolnej powierzchni. Na koniec grudnia
2014 r. w stolicy wskaźnik pustostanów wyniósł 13,3%, co stanowi wzrost o ponad 1,5 p.p. w stosunku do stanu sprzed roku.
Oznacza to, że na najemców wciąż czeka blisko 582 500 m2 wolnej powierzchni. Największy wskaźnik pustostanów zanotowano
w strefie Północnej (N, 21,1%) i Ścisłym Centrum (Core, 16,5%).
Wciąż wysoki wskaźnik pustostanów utrzymuje się w strefie
Południowo-Zachodniej 1 (SW1, 15,4%). W najlepszej pod tym
względem sytuacji były okolice Ursynowa (LS), Wilanów (SE) i
strefa Południowo-Zachodnia 2 (SW2), gdzie wskaźnik pustostanów nie przekroczył 10%. Niski poziom pustostanów w tych strefach to jednak głównie rezultat niewielkiej podaży, która dla tych
lokalizacji wyniosła łącznie niewiele ponad 19 100 m2.
W porównaniu z 2013 r. największy wzrost ilości pustostanów
zanotowano na Obrzeżach Centrum (Fringe), gdzie ilość wolnej powierzchni na koniec grudnia wyniosła 121 100 m2
w porównaniu do 74 500 m2 w roku poprzednim. To m.in. skutek pojawienia się na rynku trzech projektów: Powiśle Business
Center, Małachowskiego Square i Moniuszki 1a, gdzie na najemców czeka łącznie ponad 28 300 m2. W perspektywie średnioterminowej oddanie do użytku kolejnych projektów spowoduje
dalszy wzrost wskaźnika pustostanów, który w zależności od
poziomu absorpcji może osiągnąć nawet 15% na koniec 2015 r.
Absorpcja

W 2014 r. poziom absorpcji wyniósł 179 600 m2. Ostatnio tak
dobry wynik zanotowano w 2010 r., kiedy rynek powiększył
się o blisko 181 400 m2. O ponad 14 900 m2 wzrosła ilość powierzchni zajmowanej przez najemców w lokalizacjach centralnych, co zniwelowało skutki negatywnej absorpcji z 2013 r.
Nie jest to jednak wynik zwiększonego zainteresowania najemców, a jedynie znacząco większej niż przed rokiem dostępności nowej powierzchni. Wciąż dużą dynamiką wzrostu
cieszą się lokalizacje Poza Centrum, gdzie absorpcja wyniosła ok. 164 700 m2, a więc tylko niewiele ponad 4% mniej niż
w roku ubiegłym. Duże znaczenie w kreowaniu absorpcji zyskują firmy i instytucje z sektora publicznego, które przenosząc się z budynków pozaklasowych, umożliwiają złagodzenie
szybkiego wzrostu ilości wolnej powierzchni. Dobre prognozy ekonomiczne na kolejne lata, duże zasoby powierzchni pozaklasowych i wysoka podaż powinny sprawić, że w 2015 r.
no 2/2015 (March / April)
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Prime rents and vacancy in Warsaw
Najwyższe czynsze i pustostany w Warszawie

Supply and Absorption
Podaż i absorpcja pow. biurowej w Warszawie
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absorpcja utrzyma na podobnym poziomie. Jednak szanse,
że przekroczy wartość 200 000 m2, jak to miało miejsce
w latach 2006-2008, są niewielkie.
Czynsze

Sytuacja na rynku sprzyja najemcom, zarówno tym,
którym wygasają aktualne umowy, jak i firmom dopiero planującym wynajem w segmencie nowoczesnych
powierzchni biurowych. Mimo dużej presji podażowej stawki bazowe, w najlepszych budynkach w centrum miasta,
pozostały bez zmian i utrzymują się na poziomie 25 EUR/
m2/miesiąc. Najemcy wciąż podpisują umowy na tym poziomie, lecz jest ich zdecydowanie mniej niż przed rokiem.
W rejonach Poza Centrum najlepsze budynki mogą
liczyć na stawki w przedziale 14-16,5 EUR/m2/miesiąc. W najbliższych latach największą presję na stawki czynszowe odczują właściciele i deweloperzy budynków w rejonie Górnego Mokotowa, gdzie stawki bazowe
w najlepszych budynkach nie przekraczają 14,5 EUR/m2/

miesiąc. Powody do zadowolenia mają natomiast wynajmujący
w północnej części miasta (N), gdzie notowane są transakcje
na poziomie 16,5 EUR/m2/miesiąc, a więc o 0,5 EUR/m2/
miesiąc wyższe niż na początku roku. Tradycyjnie najniższe
czynsze bazowe typu prime zanotowano w rejonie Ursynowa (LS) – 13,5 EUR/m2/miesiąc. Wynajmujący nadal stosują
agresywną politykę cenową. Dzięki dodatkowym zachętom,
takim jak zwolnienia z czynszu oraz kontrybucje na aranżację powierzchni, stawki efektywne są nawet 25% niższe
od nominalnych. Wysokość czynszu efektywnego w nowych
budynkach jest w dużym stopniu uzależniona od sposobu finansowania i zaawansowania realizacji projektu oraz wielkości
i prestiżu najemcy. Duże doświadczenie kluczowych deweloperów, szczególnie w obszarze minimalizacji kosztów
wytworzenia powierzchni, oraz kompresja oczekiwanych stóp
zwrotu z inwestycji, również sprzyjają obniżkom stawek czynszowych. W takich warunkach właściciele istniejących budynków muszą ostrożniej planować swoją politykę utrzymania
najemców. Standardowym okresem najmu dla większości
umów pozostaje 5 lat.

Office market in Warsaw
2014 was exceptionally good for tenants. Rising vacancies and high
supply pressure forced both developers and owners of existing
office buildings to offer very attractive lease terms. This applied
in particular to owners of buildings in Central Locations, where
the vacancy rate rose by more than 4.6 percentage points and
absorption remained relatively low. Transaction volume on the
Warsaw market fell by around 26,000 sq m from 635,300 sq m in
2013. However, the number of leases began to rise in the last two
quarters of 2014 and this upswing in leasing activity is expected to
continue at least until 2018. As a result, developers stand a greater
chance of being able to warm tenants to their office projects. High
absorption and the public sector’s growing demand for office
space bode well for further growth of the Warsaw office market
in the coming years. Despite the imbalance in demand and supply,
headline rents remained flat in most locations.
Supply

In 2014, more than 279,100 sq m of modern office space came
onto the Warsaw market, of which more than 30% was delivered
in central locations. This represents a slight fall of around 19,000
sq m on the previous year’s supply, but the capital’s office stock
has been steadily rising since 2012 and at year-end 2014 reached
more than 4.39 million sq m, a rise of nearly 6.8% compared with
2013. The vast majority of new space was delivered in the SouthWestern 1 zone (SW1, 77,000 sq m) and the Fringe (65,300 sq

m). Compared with 2013, there was much more space added to
the market in the Northern zone (55,700 sq m), while the new
supply in the Upper Mokotów district (US) totalled just under
27,800 sq m (153,100 sq m in 2013). Several large office schemes
were delivered onto the Warsaw market, including HB Reavis’
Gdański Business Center 1 (A and B buildings totalling 47,200 sq
m), Capital Park’s Eurocentrum Office Complex I (38,700 sq m)
and Ghelamco’s Warsaw Spire B (20,000 sq m). An example of
a successful revitalisation of an old building is Kulczyk Silverstein
Properties' Małachowskiego Square (12,500 sq m). Overall, twenty
six office buildings were completed last year, sixteen of which
provided less than 10,000 sq m of leasable space each.
Based on developers’ forecasts, more than 300,000 sq m of office
space is likely to come onto the Warsaw market in 2015, the
largest projects under construction being HB Reavis’ building at
14 Postępu Street (30,550 sq m), PHN’s Domaniewska Office Hub
(26,400 sq m) and Capital Park’s Royal Wilanów (27,900 sq m).
Other completions scheduled for this year include Europa Capital’s
Spektrum under refurbishment (27,300 sq m) and Senatorska
Investment’s Plac Zamkowy - Business with Heritage (4,100 sq m).
Despite the continued low borrowing costs, and banks being keen
to finance office projects, developer activity may be constrained by
worsening investment exit conditions resulting from difficulties
with marketing new schemes and long-term tenant retention.
Supply pressure may, however, begin to ease gradually in late 2016.
no 2/2015 (March / April)
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Take-up
Leasing activity in Warsaw from January till December 2014
totalled 609,200 sq m, representing a 4.1% fall on the same period
of 2013. Nearly 74% of leases were for space in Non-Central
Locations (NCL) in contrast to 161,000 sq m transacted in the
central zone, up by almost 24,000 sq m on the previous year and
down by 24.8% on 2011’s record high. As in 2013, the volume
of pre-lets fell again in 2014 to little more than 47,300 sq m, which
highlights the trend of tenants taking up existing space. New leases
accounted for more than 61% of Warsaw’s total take-up while the
share of renewals and renegotiations stood at more than 37%,
a rise of around 9 percentage points on 2013. The number of deals
involving owner occupation of buildings plummeted by more than
22,000 sq m on the previous year to around 7,000 sq m. Occupier
activity again focused on the Upper South zone (US) with 174,100 sq
m leased and the South-Western 1 zone (SW1, around 112,000 sq m
transacted). There was also a flurry of leasing activity in the Fringe
with the deal volume up by around 50% on 2013’s level.
The largest transaction in 2014 was Raiffeisen Bank’s pre-let
of 19,500 sq m in Golub GetHouse’s Prime Corporate Center
which is under construction on Grzybowska Street. In addition,
the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture
renewed its 17,500 sq m lease at UBM and CA Immo’s Poleczki
Business Park while PKP Group companies signed a pre-let
of 15,000 sq m in HB Reavis’ West Station project. Other major
deals included Netia’s lease renewal of 13,200 sq m in Heitman’s
Marynarska Business Park, Deloitte’s lease of 10,700 sq m in Echo
Investment’s Q22 Tower under construction and PwC’s 10,800
sq m lease extension signed in mid-2014 in Deka Immobilien’s
International Business Center.
Leasing activity is expected to pick up in the coming years spurred
by the gradual expiry of ten-year leases signed in the years 20062008 and five-year leases made in 2011-2013 when take-up was
high. The reversal of the market cycle will push 2015’s deal volume
to more than 600,000 sq m with new record highs likely in 2016.
Vacancy

The imbalance in demand and supply led to a high rise in vacancies
in Warsaw. At the end of December 2014 the capital’s vacancy rate
stood at 13.3%, equating to nearly 582,500 sq m of vacant space.
This represents a rise of more than 1.5 percentage points on the
previous year’s rate. The highest vacancy rates were recorded
in the Northern zone (N) and the Core at 21,1% and 16.5%,
respectively. The South-Western 1 zone (SW1) also reported a high
vacancy rate of 15.4%. By contrast, the lowest rates of below 10%
were noted in the Ursynów area (LS), Wilanów (SE) and the SouthWestern 2 zone (SW2), largely due to low office supply in these
locations which totalled little more than 19,100 sq m. The largest
hike in vacancies was in the Fringe from 74,500 sq m in 2013 to
121,100 sq m at the end of December 2014, following among
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others the delivery of three office buildings: Powiśle Business
Center, Małachowskiego Square and Moniuszki 1a with more than
28,300 sq m of available space. In the medium term other office
schemes coming onto the market may push the vacancy rate up to
15% at year-end 2015, depending on the absorption level.
Absorption

Absorption for 2014 stood at 179,600 sq m, which was close
to 2010’s level of nearly 181,400 sq m. The amount of space
occupied by tenants in central locations increased more
than 14,900 sq m, which reduced the effects of the negative
absorption in 2013. This is not a result of increased interest by
tenants, but more related to significantly higher availability of
new space than a year before. Strong performance was noted
in Non-Central Locations (NCL) with the absorption level of
around 164,700 sq m, which represents a fall of little more than
4% on the level recorded in 2013. By moving from low quality
office buildings public sector companies and institutions
are easing the rapid growth of vacant space available on the
market, having an increasing impact on absorption trends.
Absorption is expected to remain high in 2015 given the
positive economic outlook for Poland for the coming years,
the large volume of low quality office space and strong supply.
However, it is rather unlikely to exceed the levels of more than
200,000 sq m recorded in the years of 2006-2008.
Rents

The conditions on the Warsaw market are favourable for both
tenants whose leases are due to expire soon and those planning
to take up modern office space. Despite strong supply pressure,
headline rents in prime central locations remained flat at EUR
25/sq m/month, but the number of leases signed at such rental
level has fallen sharply since 2013. Prime office buildings
in Non-Central Locations command EUR 14-16.5/sq m/month. In
the coming years rents will come under pressure particularly for
prime office buildings in the Upper Mokotów area, now fetching
headline rents below EUR 14.5/sq m/month. By contrast, the
northern part of Warsaw (N) posted a rise in rents of EUR 0.5/
sq m/month since early 2014, now standing at EUR 16.5/sq m/
month. The lowest prime headline rents at EUR 13.5/sq m/month
were again in the Ursynów district (LS). Landlords continue to
pursue aggressive pricing strategies offering additional incentives
such as rent-free periods or fit-out contributions and, therefore,
effective rents may be lower by as much as 25% than headline
rents. Effective rents in new office buildings largely depend on
project financing, the development stage and the size and prestige
of the tenant. Extensive experience of key developers, particularly
with regard to minimizing space construction costs, and the
compression of expected rates of return also help to bring rents
down. In such a situation landlords of existing buildings need to
prepare appropriate tenant retention programs. The typical length
of most leases is still five years.

Branża

O rankingu IAOP, różnicach między
USA i Europą, popycie i podaży
powierzchni biurowych
z Dyrektorem Zarządzającym CBRE w Polsce
– Colinem Waddellem rozmawia Wiktor Doktór
Wiktor Doktór: Od dekady jesteście, najwyżej
w swojej branży, notowaną firmą w rankingu
IAOP (International Association of Outsourcing
Professionals). Co jest podstawą tego sukcesu?

Colin Waddell: Faktycznie, od wielu lat firma
CBRE utrzymuje pozycję lidera wśród firm doradczych z sektora nieruchomości w rankingu IAOP.
W minionym roku odnotowaliśmy najlepsze wyniki od lat: CBRE została uznana jedną z najlepszych
firm z sektora outsourcingu na świecie! Oznacza
to, że jako jedyna firma z obszaru nieruchomości
komercyjnych jesteśmy w światowej czołówce.
Jest to wyraźny dowód naszego zaangażowania
w realizację strategii firmy. Naszym celem jest
dostarczanie usług na światowym poziomie,
dzięki którym nieruchomości przynoszą zysk ich
właścicielom.
Organizacje, które znajdują miejsce w rankingu
IAOP wybierane są przez niezależne jury, które analizuje takie wskaźniki jak: wielkość firmy,
współczynnik wzrostu, referencje od klientów, dowody kompetencji oraz metody zarządzania organizacją. Firma CBRE została doceniona przez jury
w zakresie międzynarodowej obecności, zarządzania personelem oraz kadrą zarządzającą, jednak
największym atutem został uznany zrównoważony rozwój firmy. Myślę, że dzięki temu, jesteśmy
w stanie sprostać oczekiwaniom naszych klientów,
którzy bardzo często w rozmowach z nami podkreślają potrzebę posiadania jednego, zaufanego
i doświadczonego doradcy, który będzie w stanie
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zadbać o każdy aspekt nieruchomości i dostarczyć
im usług, których naprawdę potrzebują. Wszystkie nasze osiągnięcia, są wynikiem ciężkiej pracy całego zespołu, uważnego słuchania klientów
i stawiania ich potrzeb na pierwszym miejscu.
Dodatkowo, naszym celem zawsze było zatrudnianie najlepszych talentów w branży oraz tworzenie
miejsca sprzyjającego ich rozwojowi. Dlatego też
promujemy odpowiednią kulturę pracy oraz przykładamy dużą wagę do inicjatyw pracowników
oraz innowacyjności świadczonych usług.
WD: Czy istnieje różnica w zapytaniach
kierowanych do takich firm jak CBRE w USA
i Europie? Czy może jednak klienci z całego świata
oczekują takich samych informacji i takiego
samego wsparcia?

CW: Oczywiście, istnieją pewne różnice w wymaganiach klientów w zależności od kontynentu.
Wynikają one zazwyczaj z uwarunkowań prawnych, specyficznych dla danego kraju. Przykładem
może być wymagane w Stanach Zjednoczonych
sprawozdanie roczne ’10-K”, którego nie ma obowiązku przygotowywania dla klientów w Europie,
oraz bardzo podstawowe różnice jak jednostki
miary powierzchni (stopy vs. metry kwadratowe).
Te naturalnie różnice muszą być uwzględnione
w procesie raportowania. Ponadto, klienci pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, wymagają większej pomocy w zrozumieniu lokalnej specyfiki
i regulacji krajów zlokalizowanych w Europie oraz
Azji. Potrzeby te kierowane są często do CBRE,
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która posiada odpowiednią wiedzę i przekazuje ją
klientom w zakresie, który ich interesuje.

Jednakże, z naszych obserwacji wynika, że czynnik
pochodzenia klientów, nie jest głównym determinantem różnic w ich oczekiwaniach. Zdecydowanie większe zróżnicowanie potrzeb wynika
z rodzaju branży, w jakiej działają nasi klienci oraz
stopnia zaawansowania rozwoju ich przedsiębiorstwa.
Te różnice łatwo pokazać na przykładzie, inne
wymagania będą kierowane do nas od międzynarodowej firmy z sektora chemicznego, a inne od
firmy działającej w branży handlowej, która planuje
ekspansję w danym regionie. Pomimo, iż część informacji musi być dopasowana do indywidualnego
charakteru klienta, jest pewien obszar podobnych
wymagań, które obserwujemy niezależnie od branży
i pochodzenia. Są to na przykład: dane oraz szybkie
i wnikliwe analizy, pogłębione raporty, które pozwalają na optymalizację posiadanego portfolio oraz
wskazówki usprawniające proces raportowania.
Istnieją oczywiście, pewne różnice, jakiego typu
informacje są oczekiwane – jaki rodzaj wsparcia
potrzebują klienci ze Stanów Zjednoczonych a jaki
z Europy: w pierwszym przypadku jest to zazwyczaj pytanie „Jak powinien wyglądać proces wprowadzenia zmian, które sugerujecie?”, podczas gdy
w Europie oczekuje się bardziej szczegółowych
analiz. Wydaje się, że w Stanach Zjednoczonych jest
bardziej dojrzałe i konkretne podejście do usług
doradczych, a w Europie, zwłaszcza Centralnej
i Wschodniej ten rynek nadal buduje swoją pozycję.
WD: W którym regionie świata obecnie jest
notowane
największe
zapotrzebowanie
na
powierzchnie biurowe?

CW: Największe zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe jest niezmiennie odnotowywane
w największych ośrodkach biznesowych na świecie.
Liczne procesy relokacji, konsolidacji oraz dążenie
do nieustannej poprawy zajmowanej powierzchni
biurowej sprawiają, że tego typu lokalizacje rozwijają się najbardziej intensywnie i w pewnym stopniu
wyznaczają trend w całym regionie.
W przypadku Europy, tego typu obszarem jest
centralny Londyn, uchodzący za najdroższą i najbardziej prestiżową lokalizację dla biznesu w ujęciu
globalnym. W ciągu ostatniego roku cztery z pięciu
najważniejszych dzielnic biurowych Londynu
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odnotowały wzrost najwyższych stawek czynszu,
co było spowodowane przede wszystkim silną
aktywnością sektora finansowego na rynku najmu. W regionie obu Ameryk najbardziej rozwiniętym ośrodkiem biznesu jest obszar nowojorskiego
Manhattanu. W związku ze stosunkowo silną koniunkturą gospodarczą USA oraz wzrostem zatrudnienia
w sektorze TMT (technologia, media, telekomunikacja), w 2014 r. odnotowano spadek poziomu pustostanów oraz wzrost stawek czynszu w centrum biznesowym Nowego Jorku. Największe ośrodki biznesowe
w rejonie Azji i Pacyfiku, czyli Hong Kong i Singapur również odnotowują silne zapotrzebowanie na
powierzchnię
biurową,
utrzymywane
przez
pozytywne wyniki gospodarek krajów azjatyckich
oraz utrzymujący się rozwój sektora TMT.
WD: Czy pokrywa się to z podażą we wspomnianych
regionach?
CW: Praktycznie wszystkie z wymienionych lokalizacji charakteryzują się bardzo silnym rozwojem rynku
biurowego. Ciekawą tendencją odnotowaną w ostatnich latach jest rosnąca liczba wieżowców biurowych
o wysokości ponad 150 m w największych ośrodkach
biznesowych na świecie. Rozwój tego typu obiektów
jest naturalną konsekwencją wysokiej ceny gruntów
i wysokiej stawki czynszów w najbardziej prestiżowych lokalizacjach. Do miast z największą liczbą tego
typu budynków należy Nowy Jork (152), Shanghai
(86) oraz Tokyo (75).

W Europie rynek wieżowców biurowych jest w wielu
przypadkach silnie ograniczany polityką planistyczną,
co widać wyraźnie chociażby w przypadku Londynu,
który doczekał się jedynie 15 biurowców o wysokości
ponad 150 m. Jednak wysokie zainteresowanie budynkami, takimi jak Shard, ‘Cheesegrater’, czy Heron
Tower, wyraźnie pokazuje kierunek rozwoju miasta oraz
silne zapotrzebowanie na nową powierzchnię biurową
w centralnym Londynie. Podobna tendencja jest
obserwowana w przypadku pozostałych największych
światowych ośrodków biznesowych.
WD: Kilkanaście lat temu klienci oczekiwali
wsparcia w pośrednictwie zakupu lub sprzedaży
nieruchomości. Obecnie rynek oczekuje znacznie
bardziej zaawansowanej współpracy z firmami
doradczymi w obszarze Real Estate. Czego możemy
się spodziewać w perspektywie następnych kilku
lat? Dalsze zmiany, czy raczej utrzymanie obecnego
zakresu usług?
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CW: Mamy do czynienia z rozszerzeniem usług,
które oferuje firma doradcza, co jest naturalnym
wynikiem rozwoju rynku. Takim obszarem mogą
być na przykład mediacje. Jest to obecnie zauważalne na rynkach anglosaskich. Jest to dobra
wiadomość, dla wszystkich podmiotów rynku.
W szczególności dla właścicieli oraz deweloperów,
którzy dotychczas byli sceptycznie nastawieni do
procesu mediacji, ponieważ nie mieli pewności,
że ich interesy będą odpowiednio zabezpieczone.
Obecnie, dzięki temu, że mamy bardziej zaawansowany rynek, wyspecjalizowanych doradców,
klienci mogą być pewni, że osoby, które są dedykowane do ich obsługi, doskonale znają specyfikę
i uwarunkowania rynku, a wszystkie działania,
które podejmują sprzyjają realizacji celów klienta.
WD: Na koniec chciałbym się zapytać o kwestie
dotyczące Waszych pracowników. U podstaw
sukcesu każdej firmy leżą kompetencje pracujących
w niej ekspertów. Na co zwracasz uwagę
zatrudniając ludzi do swojego zespołu?

CW: Szczerze mówiąc poszukiwane kompetencje
są bardzo zróżnicowane, w zależności od stanowiska, rodzaju działu, środowiska pracy. Jednakże,
biorąc pod uwagę specyfikę pracy działów
biznesowych, poszukujemy osób z mocno rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi,
które potrafią budować i rozwijać relacje społeczne – wewnętrzne oraz zewnętrzne. Budowanie
relacji i kontakt z ludźmi jest podstawą naszego
biznesu. Poza merytorycznym przygotowaniem,
motywacją, pracowitością i sumiennością, budowanie długotrwałych, partnerskich relacji,
opartych na zaufaniu jest kluczem do sukcesu dla
wielu osób.
Niestety, system edukacji w Europie Środkowo-Wschodniej nie wspiera rozwoju miękkich kompetencji, a to one są podstawą do rozwoju biznesu
oraz kultury wewnętrznej organizacji.
WD: Dziękuję za rozmowę.

no 2/2015 (March / April)

91

Branża

92

nr 2/2015 (marzec/kwiecień)

Industry

About IAOP ranking, differences
between US and Europe, demand
and supply of office space
Wiktor Doktór talks to Managing Director,
CBRE Poland – Colin Waddell
Wiktor Doktór: Since 10 years, CBRE have been top
ranked in the IAOP ranking (International Association
of Outsourcing Professionals). What is the base of this
success?

Colin Waddell: Indeed, for years CBRE maintains
the position as top commercial real estate services
firm in the IAOP Global Outsourcing 100 Ranking.
Last year we achieved an incredible result: CBRE
was recognized as a top three outsourcing services
provider – across all industries – in the world!
As a matter of fact, this is the first commercial real
estate services firm to be ranked in the top three.
This is a clear evidence of our strong commitment
to the strategy of becoming a world-class company,
as well as a visible proof of strategy execution
capabilities, which enable transformation of real
estate into real advantages for all of our stakeholders.
The ranking is determined by an independent panel
of judges based on characteristics such as size and
growth rate, customer references, demonstrated
competencies,
and
management
capabilities.
The IAOP panel credited CBRE with particular
strengths in global presence, employee management
and executive leadership, while the balanced
performance was indicated as the key strength. This is
how we address clients’ needs, as they are repeatedly
telling us that they want to work with a single property
adviser that can offer them all the services they need.
All above was achievable due to our persistent focus
on putting clients first, hiring and developing
best talents, delivering operational excellence and
promoting a culture of innovation.
WD: Is there a difference in queries addressed to
CBRE in USA vs Europe? Or maybe clients from all over
the world expect the same information and the same
support?

CW: Of course, there are some differences between
USA- and Europe-based information requirements that
are driven mainly by differences in legislations and
compliance frameworks (e.g. a must-have Form 10-K
annual report for USA clients, which is not applicable
to European clients) and some elementary matters
like unit measures (square foot vs. square meter)
that must be addressed by slightly tailored reporting
and analytics solutions. Moreover, USA-based clients
need more support with understanding local specific
and regulations in countries located in Europe or Asia
– this need is addressed by CBRE’s centralised function
of Global Knowledge Management that provides
necessary support.
In general, geography is a less distinctive factor
in terms of what type of information is sought by our
clients – the differences are more driven by type of
industries they operate in and development stage
of a given company. It can be easily explained
once you compare information needs of a marketleading, stable global chemical company with mainly
production facilities scattered around the world versus
a dynamic start-up with regional aspirations aimed at
fast-paced development of a retail network. Although
some information needs might differ because of
individual industries or client’s business strategy,
there are certain common denominators observed
across all clients: data visualisation that enables quick
and insightful analysis, analytics that allow portfolio
optimisation and continuous improvements that
lead to automation and streamlining of reporting
and analytics.
Of course, there are clear characteristics of how
information is digested- and what kind of support
is needed by clients from US and Europe: in the first
case it is usually focused on answering the question
‘how I can execute the actions triggered by insights
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brought by acquired information?’ as fact-based
and reasonable arguments, followed by smart
conclusions are smoothly accepted, while the latter ones
have a tendency to thorough analysis of as-is situation
and what-if scenarios before moving to decisions
and actions. It seems that US clients have a much
mature approach to the consultancy services, while in
Europe, particularly in the Central and Eastern region,
the perception of the market still is being established.
WD: In which worldwide region there is the biggest
requirement for office space nowadays?

CW: The highest demand for office space is invariably
recorded in the world’s largest business centres.
Numerous relocation and consolidation processes
as well as constant striving for improvement in respect
of the office space occupied mean that this type
of locations experience the most intensive growth and
to a certain degree set the trend for the entire region.

As regards Europe, this type of a location is represented
by central London, which has the opinion of the most
expensive and most prestigious location for businesses
globally. In the past year, four out of London’s five key
office districts recorded an increase in prime rents,
which was first and foremost the result of strong activity
of the finance sector on the rental market. With regard
to the region of the Americas, New York’s Manhattan
is the most developed business centre. Due to the
relatively strong economic position of the USA and
employment growth in the TMT sector (technology, media
and telecommunications), 2014 saw a drop in vacancy rates
and an increase in rents in New York’s business district.
The largest business centres in the Asia-Pacific region,
i.e. Hong Kong and Singapore are also recording strong
demand for office space, which is caused by the positive
results achieved by the Asian countries’ economies as well
as the continuing growth within the TMT sector.
WD: Does it match with the supply in those regions?

CW: Practically all of the locations mentioned are
characterized by extremely strong growth on the office
market. An interesting trend observed in the past few
years is the growing number of office skyscrapers
that stand more than 150 m tall in the world’s largest
business centres. The appearance of this type of buildings
is a natural consequence of high prices of land and
high rents in the most prestigious locations. Cities
with the highest number of this type of buildings
include New York (152), Shanghai (86) and Tokyo (75).
The European market of high-rise office buildings
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is frequently strongly constrained by the local planning
policies, an example of which is provided by London,
where only 15 office buildings of a height of more than
150 m have been erected. However, the great interest
shown in buildings such as the Shard, ‘Cheesegrater’
and Heron Tower, clearly shows the direction for
development of the city and the strong demand
for new office space in central London. A similar trend
can be also observed in the world’s remaining largest
business centres.
WD: Several years ago, clients expected support in
mediation in the purchase or sale of asset. Nowadays
market is more advanced, so the expectations are also
much higher and sophisticated. What we should expect
in the future? Further changes, or rather maintaining
the current range of services.
CW: Increased inter-mediation is something that will
continue on the assumption that the market continues to
improve and become more dynamic. This is something
that is inherent in the traditional Anglo-Saxon markets.
This is good news for everyone. In particular, landlords
and developers who have traditionally been skeptical
about the quality of mediation services available
will (or should) become more confident that their
interest are best served by out-sourcing this service to
professionals who do this all the time. Overall, this will
improve market transparency and liquidity.
WD: At the end, I would like to ask you about employee
issues. At the core of success of every company there
are competence of its experts. What is important for
you? What do you pay attention to when hiring people
to your company?

CW: Obviously there are different skill-set requirements
for different levels of employment. However for the more
business fronting departments we are looking for people
who have strong inter-personal skills, who are socially
well adjusted and people that can naturally maintain and
develop relationship – internally and externally. This is key.
Being technically competent, diligent, hard-working and
self-motivated are essential requisite however the most
important skill of our most successful people is the ability
to develop client relationships – and trust.
The education system in Central Europe does not often
promote or cultivate this soft skill but it is becoming such
an important attribute in helping us develop our client base
and our internal culture.
WD: Thank you very much.
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Sex, guns and Real Estate
czyli tajemnice branży,
które ujawnia Mariusz Wiśniewski.
Przeczytaj, by dowiedzieć się,
jak jest naprawdę…

– industry secrets revealed
by Mariusz Wisniewski.
Read on to find
out how it really is...

Nie jesteś balonem, prawda?
To nie daj się dmuchać!
Jak często sprawdzasz rachunki, związane z utrzymaniem budynku i Twojego biura? Może warto się
im przyjrzeć? Możesz nie zdawać sobie sprawy, jak często ponosisz nieuzasadnione koszty.

Niektórzy zarządcy biura dobrze wiedzą, co robią gdy organizują kolejne
ulepszenia, instalacje czy kontrole…
Znasz to skądś? Twój rachunek idzie
wtedy w górę, ich uśmiech się poszerza,
a portfel pogrubia. Pamiętaj, masz prawo zakwestionować potrzebę wykonania niektórych zmian w budynku, jeśli
przeczuwasz, że są one niepotrzebne
albo niezwiązane wprost z Twoją sytuacją. Możesz też poprosić doświadczonego reprezentanta najemców o pomoc
w ustaleniu stanu faktycznego w tej sprawie. Dla niego będzie się liczyć przede
wszystkim Twój portfel.
A może zawyżona cena, jaką płacisz, to
efekt doliczania do Twojego rachunku
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kwot, które powinien zapłacić ktoś inny?
Czy wiesz, że kary za nieterminowe płatności, koszty głównego najemcy, który
jest zwolniony na jakiś czas z opłat eksploatacyjnych, czy opłaty za nadwyżki
energetyczne budynku powinien zapłacić właściciel obiektu a nie Ty? Niestety,
częstą praktyką jest dzielenie tych kosztów pomiędzy najemców nieruchomości
i doliczanie niepotrzebnych cyfr do ich
bilansów. W takich sytuacjach koszty ponosisz Ty oraz Twoja firma. Czy to sprawiedliwe?
Niekompetentny zarządca to kolejny
problem, tym razem właściciela budynku, który może przez niego stracić
wiele zer na koncie.

Przeważnie orientujesz się, że coś jest
nie tak dopiero wtedy, kiedy widzisz, że
w sąsiednim budynku jest czyściej i taniej,
a u Ciebie, pomimo, że rachunki wzrastają,
toalety wciąż są brudne. Nie pozwól, żeby
inni też to zauważyli… Szczególnie Twoi
najemcy, których stawki za opłaty eksploatacyjne będą nagle „dziwnie” wyższe niż
w budynkach konkurencji.
Upewnij się, czy Twój administrator
budynku dba o właściwą częstotliwość organizacji przetargów. Firmy
sprzątające czy agencje ochrony nie
mogą się „zasiedzieć”. Doprowadza
to bowiem do obniżenia jakości usług,
a także utrzymania wysokich cen.
Niech zarządca zadba, by podwykonawcy
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nie czuli się u Ciebie zbyt bezpiecznie.
Niech ceny będą żywe, ruchliwe, a ludzie motywowani do solidnej pracy.
Zawsze przecież można znaleźć bardziej efektywnego i zaangażowanego
dostawcę usług.

Pamiętaj też, że do obowiązków zarządcy należy również cykliczne przeprowadzanie próbnych ewakuacji
oraz uaktualnianie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Niestety, często obowiązki te nie są dopełniane.
Wyobraź sobie skalę zagrożenia oraz
swoją odpowiedzialność, jeśli zdarzyłby się wypadek. Zabezpiecz się przed
bezmyślnością zarządcy odpowiednio wcześniej. Nierozmyślny zarządca
może też narazić Cię na spore ryzyko,
jeśli nie przypilnuje terminów wyga-

sania gwarancji bankowych. Niektórym administratorom zdarza się też
nie uaktualniać dokumentacji budynku, bądź nawet nie prowadzić Książki
Obiektu Budowlanego (KOB to taki
swoisty „dowód osobisty” obiektu).
Chcesz płacić w przypadku kontroli za
tego rodzaju uchybienia? Nie sądzę.

Ważna jest także, wspomniana wcześniej, kwestia dostaw energii. To zarządca musi oszacować, jaki poziom
energii będzie zużyty i zamówić odpowiednią jej ilość. Co, jeśli zamówi za
mało? Płacisz. I to dużo. Za każde przekroczenie naliczana jest słona kara.
A jeśli zamówi za dużo? Też płacisz.
Tym razem za niewykorzystaną energię i nadmierną ostrożność zarządcy.
Uchroń się przed tak mało skrupu-

latnym administratorem i sprawdzaj
na bieżąco jego pracę, bo dzięki temu
unikniesz nieprzyjemnych zwyżek
kosztów.

Zapamiętaj, Twój brak wiedzy w tej
dziedzinie zawsze będzie komuś na
rękę. Możesz jednak sięgnąć po tajną broń, doradcę, który nie pozwoli
zrobić Cię w balona.

Mariusz Wiśniewski – Zastępca Dyrektora, Dział Powierzchni Biurowych,
Reprezentacja Najemcy, CBRE, Ekspert Pro Progressio
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 r.
obsługuje co drugą transakcję na rynku biurowym 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 r. rozpoczął
również bliską współpracę z Fundacją Pro Progressio jako jej
ambasador odpowiedzialny za współpracę z branżą BPO.
Mariusz Wiśniewski – Associate Director, Tenant
Representation, Head of Tricity Office, CBRE,
Pro Progressio Expert
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. 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 ambasador responsible for cooperation with the BPO
industry in Poland.
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You’re not a sheep, are you?
So don’t let yourself get fleeced!
How often do you verify the bills related to your building and office? Maybe it’s time to have a look at them?
You may not realize how often you bear unnecessary costs.

Some building managers know very
well what they’re doing when they
implement another enhancement,
system or schedule another audit...
sounds familiar? Your bill goes up, their
smile grows wider and a wallet thicker.
Remember that you have the right to
question some changes to the building if
you feel that they’re unnecessary or don’t
relate to your situation. You may also ask
an experienced tenant representative to
help you determine facts in that matter.
For them, your finances are what counts.

But maybe a higher cost is the result of
adding to your bill charges which should
be paid by someone else? Did you know
that penalties for undue settlements,
costs of the main tenant who’s relieved
from service charges for some time,
or additional power supply costs are
payable by the building owner, not you?
Unfortunately, it’s a common practice
to divide those costs among the tenants
and add them to your bill. In such cases,
you pick up the tab. Is this fair?
An incompetent building manager
is another problem, this time for the
building owner, and may cost them
plenty of money.
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Most often, you don’t find out that
something is wrong until you notice that
a neighboring building is cleaner and
cheaper, while in yours the bills go up
and the restrooms are still dirty. Don’t
let others, especially your clients, notice
that too and wonder why their service
charges are “strangely” higher than in
the competition’s buildings.
Make sure your manager holds bids as
often as they should. Cleaning companies
or security agencies can’t get lazy. This
leads to lower quality of service and
higher costs. The manager mustn’t let
the subcontractors feel very secure.
The prices must fluctuate and the
personnel must be motivated to do their
jobs right. You can always find a more
effective and conscientious contractor.

Remember that it’s also the manager’s
duty to schedule routine evacuation
drills and update fire safety instructions.
Sadly, those duties are often not fulfilled.
Just imagine the scale of danger and your
responsibility if an accident happens.
Secure yourself against the carelessness
of your building manager in advance.
A reckless manager may also expose
you to a high risk if they don’t keep

track of bank guarantee expiry dates.
Some managers also fail to keep the
documentation up-to-date, or even keep
the construction project logbook (which
is a sort of identity card of the building).
Do you want to pay possible penalties
for negligence in case of an inspection?
We don’t think so.
As mentioned earlier, the issue of power
supply is also important. It’s up to the
manager to assess how much energy
will be used and order an appropriate
amount of it. What if an estimate was too
low? You pay, you pay a lot. Whenever
the consumption rate goes above the
estimate, penalties are charged. What
if the amount of power is too large?
You pay as well, this time for the unused
electricity and overcautiousness of
the manager. Secure yourself against
a careless building manager and
inspect their work regularly, because
in this way you’ll avoid unpleasant cost
increases.
And remember – somebody will always
benefit from your lack of knowledge
in this matter. But you can always use
a secret weapon – an advisor who
won’t let you get fleeced.
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Kraków

wciąż numerem 1. w Europie
Kraków po raz drugi z rzędu okazał się najatrakcyjniejszą lokalizacją pod inwestycje z sektora usług
w Europie. Jak wynika z najnowszego raportu 2015 TOP 100 Outsourcing Destinations przygotowanego przez Tholons, stolica Małopolski utrzymała ubiegłoroczną pozycję w tym zestawieniu i została
sklasyfikowana na 9. miejscu. Jest to jedyny reprezentant Starego Kontynentu, który znalazł się w pierwszej dziesiątce zestawienia. Kraków jest również liderem na mapie sektora usług w Polsce. Aktualnie
w zlokalizowanych tam centrach usług biznesowych z kapitałem zagranicznym pracuje już 33,5 tys. osób.

Więcej informacji
www.absl.pl

Czołówka rankingu pozostała bez zmian. Pierwsze
trzy miejsca zajmują odpowiednio Bangalore,
Manila i Mumbaj. Spadek o 2 pozycje zanotował
Dublin, który do 2013 roku był najwyżej
sklasyfikowanym europejskim miastem, a w tym
roku zajął 12. miejsce.

W rankingu, podobnie jak w ubiegłym roku,
znalazły się też Warszawa i Wrocław. Oba miasta
awansowały – Warszawa zajmuje miejsce 30.
(awans o dwie pozycje), a Wrocław – miejsce 62.
(awans o trzy pozycje). Coraz silniejsza pozycja
polskich miast na międzynarodowej mapie usług
to – zdaniem przedstawicieli tego sektora w Polsce
– zasługa szerokiego wachlarza atutów, którymi
może pochwalić się nasz kraj.
– Dostęp do wykwalifikowanych kadr znających
języki obce, bezpieczeństwo gospodarcze oraz
efektywność i etyka pracy polskich specjalistów
to główne atuty Polski. To właśnie na te czynniki
zwracają uwagę zagraniczni inwestorzy i to te
czynniki tworzą unikalny klimat inwestycyjny
naszego kraju w skali całego regionu Europy, Afryki
i Bliskiego Wschodu – tłumaczy Marek Grodziński,
Wiceprezes ABSL, Dyrektor Europejskiej Sieci
Centrów BPO Capgemini.
Kraków najlepszy w Polsce

Wysoką atrakcyjność Krakowa potwierdzają dane
ABSL, według których w centrach usług z kapitałem
zagranicznym w stolicy Małopolski pracuje już
33,5 tys. osób. Oznacza to, że miasto zajmuje
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pozycję lidera pod względem zatrudnienia. Według
ABSL, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy
w Krakowie otworzyło się co najmniej 14 nowych
centrów usług z zagranicznym kapitałem.

Firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu
to aktualnie jedni z największych pracodawców
w Polsce.

– Jak wynika z danych ABSL, zagraniczne centra
usług dla biznesu zatrudniają w Polsce ponad
130 tys. osób. Wśród 325 inwestorów z 28 krajów,
prowadzących w całym kraju ponad 470 centrów
znajdują się tak prestiżowe firmy, jak m.in. Shell, HP,
IBM, Capgemini, PwC, Samsung, GE czy BNY Mellon.
Od wielu lat listę najatrakcyjniejszych lokalizacji pod
inwestycje sektorowe niezmiennie tworzy 7 miast,
czyli Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto,
Katowice, Poznań oraz Łódź – tłumaczy Piotr
Dziwok, prezes zarządu Shell Polska, dyrektor
generalny Shell Business Operations Kraków oraz
wiceprezes ABSL.

Według szacunków ABSL, na koniec 2015 r. liczba
pracowników sektora powinna sięgnąć 160 tys.
osób. Tylko w ostatnich tygodniach zwiększenie
zatrudnienia zapowiedziała Arla i Luxoft. Globalne
Centrum Finansowe Arla Foods, kluczowa
jednostka biznesowa międzynarodowego koncernu o skandynawskich korzeniach, do 2016 r.
planuje zwiększyć zatrudnienie w Gdańsku o 100
osób. Zwiększenie zatrudnienia do końca 2015 r.,
do liczby 1200 informatyków, zapowiedział także
Luxoft Poland.
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Krakow

remains European Number One

For the second consecutive year, Krakow was named the most attractive business service
sector investment destination in Europe. According to the recent “2015 TOP 100 Outsourcing
Destinations” report prepared by Tholons, the city has kept its position and was ranked 9th,
being the only European city included in the ranking's top ten section. Krakow also takes
the leading position across the business service sector in Poland. Foreign-capital service
centers located in the agglomeration already employ 33,500 specialists.
The ranking leaders remained unchanged, with
Bangalore, Manila and Mumbai included in the
top three. Dublin, which until 2013 had been
the top outsourcing destination in Europe,
went down two places and was ranked 12th.

Just like last year, two other Polish cities –
Warsaw and Wrocław – were included in the
ranking. Warsaw went up two places and
was ranked 30th while Wrocław ranked 62nd
(up by three positions). According to sector
representatives, the increasingly strong
position of Polish cities on the international
business service sector scene is driven by
a number of Poland’s assets.
– Access to qualified workforce with foreignlanguage competency, economic security,
efficiency as well as work ethics are all among
Poland’s major investment assets. These are
the factors foreign investors appreciate and
that build Poland’s investment climate, which
is unique across the entire EMEA region – says
Marek Grodziński, Vice President ABSL, Vice
President, Head of European BPO Delivery
Centers.
Krakow Number One in Poland

High level of Krakow’s investment attractiveness is confirmed by ABSL data, according
to which, foreign-capital service centers
located in the agglomeration already employ
33,500 specialists. This means Krakow is

national leader in terms of employment.
According to ABSL, in the past several months
at least fourteen new foreign-capital service
centers were opened in Krakow.

Companies representing the business service
sector are among the largest employers in
Poland.

More information
www.absl.pl

– According to ABSL data, foreign-capital service
centers employ more than 130,000 specialists
in Poland. Among 325 investors from 28 countries
are such prestigious brands as Shell, HP, IBM,
Capgemini, PwC, Samsung, GE and BNY Mellon.
For many years now, the list of the most
attractive business service sector destination
has been comprised of the same seven cities:
Krakow, Warsaw, Wrocław, Tri-City, Katowice,
Poznań and Łódź – says Piotr Dziwok, Vice
President ABSL, General Manager of Shell
Business Service Centre Kraków, Country Chair
of Shell Polska.

According to ABSL estimations, by the end
of 2015 the sector employment will grow
up to 160,000. Only in the past few weeks,
recruitment plans were announced by Arla
and Luxoft. Arla Global Financial Services
Centre, is planning to increase employment
in its center in Gdańsk by another 100 specialists
until 2016. Also Luxoft Poland informed
it will increase employment to reach 1,200
IT professionals.
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Silesia Business Park

Radom Office Park

Powierzchnia nieruchomości – 46 000 m2

Powierzchnia nieruchomości – 10 000 m2

Silesia Business Park to nowoczesne centrum bizne
sowe, powstające w Katowicach przy ul. Chorzowskiej.
Składa się z 4 budynków, oferujących ponad 46 000 m2
wysokiej klasy powierzchni biurowej w jednym miejscu.
Bliskość komunikacji miejskiej oraz centrum handlowego
dodatkowo zwiększa atrakcyjność lokalizacji. Biura
w kompleksie zapewniają nie tylko elastyczność aranżacji
powierzchni, ale również realne oszczędności i doskonałe
warunki pracy. Pierwsza faza inwestycji otrzymała
precertyfikację LEED na poziomie Gold.

Silesia Business Park is a modern business center in
Katowice, at Chorzowska Street. The complex is con
sisted of 4 buildings, offering over 46,000 sqm of high
quality office space in one strategic location. Excellent
access to the public transport and proximity of the shop
ping mall neatly complements the working environment.
Silesia Business Park offices are flexible and provide real
savings and perfect work environment. First phase of
investment was precertified in LEED on Gold level.
www.skanska.pl/silesiabusinesspark

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

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

Radom Office Park was designed with the specific office
needs of companies from the BPO/SSC industry. Technical
specification delivers modern office building solutions,
such as suspended ceilings and raised floors, operable
window modules, intelligent building management system
(BMS) as well as two independent power and telecom
connections.
ul. Malczewskiego 24e, Radom
www.radomofficepark.pl
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SkyRes Warszawska
ul. Warszawska 18, Rzeszów
Powierzchnia nieruchomości – 25 648 m2
www.skyres.eu/biura.html

Business Garden Poznań
Powierzchnia nieruchomości – 80 000 m2
ul. Bułgarska, Poznań
www.skanska.pl/silesiabusinesspark

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

Malta Hause
Powierzchnia nieruchomości – 14 700 m2
ul. Arcybiskupa A. Baraniaka, Poznań
www.skanska.pl/maltahouse

Promuj swoją
nieruchomość!
Alchemia I i II

Skontaktuj się z działem reklamy:
reklama@outsourcingandmore.pl

Powierzchnia użytkowa I etapu ALCHEMII– 24 647 m2
Powierzchnia użytkowa II etapu ALCHEMII – 25 148 m2
al. Grunwaldzka, Gdańsk
www.alchemia.gda.pl
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Tuning organizacji
25 lat polskiego, nowego kapitalizmu to bogata historia przemian i spektakularnych sukcesów firm
działających na rodzimym rynku. Mimo to eksperci oceniają, że w tym obszarze jest jeszcze dużo
do zrobienia i jednocześnie potwierdzają, że kadra menadżerska coraz częściej sięga po wsparcie
ze strony firm consultingowych, by przyspieszyć proces wymaganych zmian. To dobra prognoza
na kolejne lata, bo zmiany, jak wiemy, są nieodzownym elementem biznesu, a ten kto nie dostrzega
w nich szans, nie tylko się nie rozwija, ale robi krok wstecz.
www.artpm.pl

Skutecznie ułożoną organizację widać gołym okiem.
Charakterystyczna dla niej jest określona kultura
organizacyjna. Znajdujemy tam również wspólne
dla wszystkich cele, dzielenie się wiedzą, dużą elastyczność, interaktywną komunikację oraz dążenie
do samodoskonalenia. Jest to udziałem wysokowydajnych zespołów – High Performance Teams (HPT),
odważanie sięgających po innowacyjne rozwiązania,
w których skupienie i motywacja ukierunkowana
jest na osiąganie celów i wykorzystanie zachodzących zmian. A to w prostej linii prowadzi do uzyskiwania oczekiwanych wyników finansowych, wzrostu
konkurencyjności i dynamicznego wzrostu udziału
w rynku.
Jak więc wygląda praktyka biznesowa w obszarze usprawnień? Wiemy przecież, że wsparcie
z zewnątrz nie zawsze bywa trafioną inwestycją.
Dlaczego tak często działania naprawcze okazują się
nieefektywne i gdzie leżą przyczyny nieuzyskania
planowanego zwrotu z poniesionych inwestycji?
Zapytaliśmy o to przedstawicieli firmy ArtPM, która zaciekawiła nas modelem dostrajania organizacji
według opracowanej koncepcji HPO. W rozmowie
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uczestniczyli Krzysztof Kudeń Ekspert ds. kompetencji menadżerskich, Mariusz Podsadowski
Senior Consultant ds. optymalizacji procesów, Diana
Laskowska Area Operation Manager/Project Manager oraz Marcin Rudziakowicz Prezes Art PM.

Outsourcing&More: Czy to co proponujecie nie
jest przypadkiem jedynie chwytliwym hasłem marketingowym i owijaniem w sreberko zazwyczaj mało
skutecznych rozwiązań? Czym Wasze „dostrajanie
organizacji” różni się od oferowanych rozwiązań innych
firm doradczo-szkoleniowych?
Marcin Rudziakowicz: Rzeczywiście nazwa, ale
przede wszystkim to, co się pod nią kryje, jest wyjątkowe. Posłużę się przykładem P. Druckera, który na pewnym etapie swojej kariery zweryfikował stwierdzenie
jakoby najcenniejszym zasobem każdej organizacji byli
ludzie – uzupełniając o jeden element, który odmienia
znaczenie sentencji... dodał słowo: Właściwi.
I od tego zaczyna się filozofia dostrajania organizacji,
czyli od zakwestionowania rzeczywistości oraz inspirowania się otoczeniem – transferu wiedzy, wniosków z porażek, czerpania z zasobów zewnętrznych.

Industry

Wiele firm doradczych upatruje swój sukces w samym modelu czy technice – dla
nas jest to skuteczne i umiejętne wdrożenie zmiany, która musi się wydarzyć
w trzech obszarach: KOMPETENCJACH,
PROCESACH i PROJEKTACH. Mamy więc
podstawę do odpowiedzi na pierwsze pytanie – dlaczego się nie udaje? Bo do takich zmian potrzebni są dojrzali managerowie. I tej dojrzałości przekładającej się
na poczucie odpowiedzialności bardzo
często brakuje.

KK: Tak , to prawda. Zobrazuję to na przykładzie ostatniego projektu. Klientem naszym jest firma produkcyjna, kapitał francuski, oddział globalnego koncernu, 750
pracowników, polska kadra menadżerska. Zanim rozpoczęliśmy współpracę,
w ciągu ostatnich 5 lat koncern ten zlecił
różnym firmom szkoleniowym realizację
trzech oddzielnych projektów: zmianę
stylu zarządzania z systemu nakazowego
na efektywny styl menadżerski, podniesienie kompetencji miękkich w kilku kluczowych obszarach oraz usprawnienie
procesów produkcyjnych. Zakładane cele
zostały osiągnięte, a projekty zaopiniowane pozytywnie.
O&M: W takim razie dlaczego klient ten
zaprosił Was do współpracy?

Krzysztof Kudeń: Okazało się, że w dłuższej perspektywie czasowej nie zaobserwowano skutków i efektów spodziewanych
zmian. Wróciły stare nawyki i przyzwyczajenia, wiedza została w materiałach szkoleniowych. Nie wdrożono również wypracowanych narzędzi i rozwiązań. Tym
samym, nie przełożyło się to na pozytywne zmiany oraz wzrosty parametrów
biznesowych opartych o KPI.
My zrobiliśmy to w sposób oparty na
unikalnym modelu High Performance
Organization (HPO) usprawniając na raz
wspomniane procesy, projekty i kompetencje.

Diana Laskowska: I w tym miejscu musi
pojawić się obowiązkowa refleksja: nie
sposób osiągnąć zakładanych zmian oraz

wzrostu wymiernych parametrów, realizując projekt wyłącznie w obszarze
kompetencji czy samych procesów. Każdy
tego typu projekt, w którym planujemy
osiągnięcie wyraźnego wzrostu, realizujemy łącząc ze sobą działania w obszarze
podnoszenia kompetencji, z jednoczesnym usprawnianiem procesów oraz
wdrażaniem kultury zarządzania poprzez projekty. Gwarantuje to kompleksowe działanie w dostrojeniu wszystkich
elementów organizacji. Wówczas zaczyna
ona funkcjonować jak jeden organizm,
dzięki czemu szybciej widać efekty przekładające się na wymierne wskaźniki. W
naszym przekonaniu – w czym utwierdzają nas już zrealizowane projekty – tylko
takie podejście jest skuteczne i daje szansę
na przejście w wysoką efektywność.
O&M: Na czym więc polega unikatowość
Waszego modelu, Waszych rozwiązań?
Z czego on się składa?

Mariusz Podsadowski: Pierwszym elementem działań jest diagnoza sytuacji,
rozpoznanie potrzeb organizacji oraz zdefiniowanie „wąskich gardeł” w obszarze
obowiązujących procesów. Na tym etapie
dokonujemy audytu, którego celem jest
zarówno „rentgen” procesów zdefiniowanych w organizacji, ale również prześwietlenie wszystkich elementów współzależnych, tj.: zarządzania organizacją, podejścia
projektowego, jakości usług, oceny ryzyka,
walidacji istniejących rozwiązań pod kątem efektywności produktów/usług jakich dostarczamy klientowi. Nakładamy
na to: kompetencje miękkie, gotowość
organizacji do wprowadzania i zarządzania zmianą oraz właściwy sposób komunikacji. Deficytem standardowo realizowanych projektów jest brak umiejętności
uczenia się – (lessons learned), warunku
koniecznego dla ciągłego doskonalenia
i dostrojenia organizacji.
Dopiero taka ocena rzeczywistości biznesowej daje możliwość zbudowania efektywnej, spójnej dla organizacji strategii,
wyznaczenia i zdefiniowania celów oraz
rozpoczęcia kompleksowych działań.
Koleje kroki związane są z usprawnieniami

procesów oraz zbudowaniem kompetencji koniecznych do ich zrealizowania.
Nasze podejście projektowe opieramy na
dojrzałości managerskiej, bez której kultura organizacyjna nie ma prawa istnieć.
O&M: A wracając do przykładu Waszego
Klienta? Jakie realne korzyści udało się
uzyskać?

MP: We wspomnianym projekcie naprawczym zastosowaliśmy uszyte na
miarę rozwiązania Lean Management
i Lean Manufacturing. Wbudowaliśmy te
narzędzia w System Produkcyjny i powiązaliśmy z Lean Six Sigma. Wypracowana
koncepcja Systemu Produkcyjnego z powiązaniem Lean Six Sigma wzmocniła
połączenie procesu produkcji z jakością.
Filozofia Kaizen uzupełniła nasze działania jako narzędzie, które stosowane
jest do realizacji ciągłego doskonalenia.
Została ona zaimplementowana na każdym szczeblu operacyjnym firmy.

Skutkiem działań był wzrost efektywności procesu produkcyjnego mierzony za
pomocą wskaźnika OEE z 54% na 87%,
wzrost wydajności w kluczowych dla
procesu operacjach o 25%. Działania
z zakresu poprawy efektywności parku maszynowego zwiększyły poziom
dostępności maszyn do 86%. Ponadto
uzyskaliśmy usprawnienie przepływu
informacji i dokumentacji pomiędzy działami przedsiębiorstwa, skrócenie ścieżki
przekazywania dokumentacji oraz kolejkowanie i priorytetyzację dokumentacji.
Tak więc dopiero spięcie optymalizacji
i usprawnień procesów z podniesieniem
oraz zrozumieniem znaczenia kompetencji menadżerskich a także wdrożeniem
kultury zarządzania poprzez projekty,
przyniosło efekty, które predysponują
tę organizację do funkcjonowania jako
High Performing Organization.
O&M: Widzimy, że Wasz model tuningowania organizacji jest kompletny, spójny
i daje rzeczywiste szanse powodzenia
w procesie jej dostrajania. Życzymy więc dalszych sukcesów i dziękujemy za rozmowę.
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Tuning up
your organisation
25 years of Polish, new capitalism has produced a rich history of changes and spectacular success
among companies operating on the domestic market. Even so, experts estimate that in this area
there is still a lot to do while at the same time confirming that management boards are increasingly reaching out to consultancy companies to help accelerate the required changes. This augurs well
for the coming years, because as we know, changes are an essential part of business, and he who
does not see in them opportunities not only fails to develop, but takes a step backwards.
An effective organization can be
seen with the naked eye. What is
characteristic is that it is a well-defined
company culture. We can also find there
common goals, shared knowledge,
flexibility, interactive communication
and the desire for self-improvement.
It is a High Performance Team (HPT)
participation that courageously uses
innovative solutions, being focused
and motivated to achieve the goals and
the need to take advantage of ongoing
changes. It leads directly to obtaining
the expected financial results, as well
as increasing competitiveness and
dynamic growth in the market share.
So, what does a real business practice
in the area of improvement look like?
We already know that external support
is not always the best investment.
Why do corrective actions prove to
be ineffective so often and why is it
that the companies do not receive the
planned return on investment?

These are the questions that we
asked Art PM as they aroused our
interested in their model for tuning up
an organization according to the HPO
concept. We interviewed Mr. Krzysztof
Kuden – an expert on managerial
skills, Mariusz Podsadowski – Senior
Process Optimization Consultant,
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Diana Laskowska Area Operation
Manager/Project Manager and Marcin
Rudziakowicz, President of Art PM.

Outsourcing&More: Is it not the case
that what you propose is merely a catchy,
gift-wrapped marketing slogan that
claims to change ineffective solutions?
How is your “tuning up an organization”
different from other solutions offered by
consultancy and training companies?
Marcin Rudziakowicz: Indeed, not
only is our mission unique, but also
most of all what’s hidden underneath.
As an example, P. Drucker at some
point in his career verified his concept
that the most valuable asset of any
organization are the people – adding
one element that changes the whole
meaning of the sentence... he added
the word: right! And this is the point
at which our philosophy of tuning up
an organization begins, i.e. challenging
the reality and being inspired by the
environment- knowledge transfer,
lessons learned from failure and taking
advantage of external resources.
For many consultancy companies, the
success lies within the model or the
technique itself- for us, it is an efficient
and skillful implementation of a change
that needs to happen in three areas:

COMPETENCES,
PROCESSES
and
PROJECTS. So this is the basis for the
answer to the first question -why is it
not successful? Because such changes
need mature and conscious managers.
And this is what is often missing.

Krzysztof Kuden: Yes, it’s true. I will
show you an example of our last project.
Our client is a manufacturing company,
with French capital, a branch of a
global industry, 750 employees, Polish
management staff. Before we began our
partnership, for the past five years the
company implemented three separate
projects: a change of management style
from command-and-control leadership to an effective managerial style,
improvement of soft skills in some key
areas and optimization of production
processes. The objectives were
achieved and the projects got a positive
opinion.
O&M: Then, in that case why did the
customer invite you to start a business
relationship?

KK: It turned out that the longterm effects and changes were not
observed. Old habits returned and new
knowledge remained in the training
materials. Well-developed tools and
solutions were not implemented.

Industry

O&M: So what is so
unique about your
model, your solutions?
What does it consist
of?

Thus, it was not reflected in positive
changes and growth in business
performance based on KPI.

We did it in a different way, based on
a unique model of a High Performance
Organization (HPO), improving at the
same time processes, competencies
and projects.

Diana Laskowska: And it is at this
point where a mandatory pause for
reflection is needed: it is impossible
to achieve the intended changes and
an increase in measurable parameters
when realizing a project only in the
area of competencies or only in the
area of processes. In every such
project where we plan to achieve
a substantial increase, we realize
combined activities in the area of skills
development, together with process
optimization and the implementation
of a culture of project management.
This is a guarantee of comprehensive
action if we intend to fine-tune all
the components of the organization.
Then, it begins to function as
a single organism, so that you can see
the results in a shorter period of time.
In our opinion only such an approach
is effective and gives you the chance
to achieve higher efficiency.

Mariusz Podsadowski:
The first element
of our operations is
the diagnosis of the
situation, identifying
the needs of the
organization
and
“bottlenecks” in existing processes. At
this stage, we do an
audit the purpose
of which is both the
“X-ray” of processes defined in the
organization and all interdependent
elements, ie.: organisation and project
management approach, quality of
services, risk assessment, validation
of existing solutions in terms of the
effectiveness of the products/services
which are delivered to the customer.
We add to this soft skills, willingness
of the company to implement
and manage the change and the
proper method of communication.
The downside of such projects that
are realised in a standard way is the
lack of opportunity to learn (lessons
learned), which is a necessary condition
for continuous improvement and
fine-tuning the organisation.
Only such an assessment of a business
reality makes it possible to build an
effective, coherent strategy for the
organisation, identify and define
the objectives and the launch of
comprehensive
project
activities,
taking into account all the aspects
of an organization. The next steps are
associated with the improvements
of processes and building the
competencies necessary for their
realisation. Our project management
approach is based on managerial
maturity without which organisational
culture has no right to exist.

O&M: And coming back to the business
case of your client. What real benefits
were achieved?
MP: In the case discussed, we used
tailor-made solutions involving Lean
Management and Lean Manufacturing.
We combined these tools with the
Production System and Lean Six Sigma.
Our developed concept of linking
the Production System with Lean Six
Sigma strengthened the connection
of production process with quality.
Kaizen philosophy completed our
actions being a tool that is used to
implement continuous improvement.
It was implemented at every operating
level of the company.

The result was an increase in the
efficiency of operations of the production process measured by the OEE
from 54% to 87%, a performance
increase in key operations of the
process by 25%. Activities in the field
of improving the efficiency of the
machinery plant increased availibility
to 86%. In addition, we obtained an
improvement in the flow of information
and documentation between departments of companies, a reduction
in the documentation transmission
path and queuing and prioritization
of documentation.
So just connecting and the optimization
of process improvements together with
an improvement and understanding of
the importance of managerial skills
and the implementation of a project
management culture resulting in the
effects that enables the company
to function as a High Performing
Organization.

O&M: We see, that your model for
tuning up an organisation is complete,
consistent, and offers a real chance
of success. We wish you continued
success and thank you for your time.
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Business is
in English

Aleksandra Siwek
GB English

Codziennie zastanawiamy się nad tym, co powinniśmy zmienić w naszej firmie, aby prosperowała lepiej
oraz generowała wyższe dochody, zamiast przynosić
straty. Mahatma Ghandi powiedział: „jeśli chcesz zmieniać świat, najpierw zacznij do siebie”. Czasem niewielka inwestycja poczyniona w stronę jednostki potrafi
procentować latami. Prostym zabiegiem zwiększającym naszą efektywność jest poznanie języka kontrahenta. Alicja Moszyńska, posługująca się biegle kilkoma językami, właścicielka firmy Architektura Biznesu,
komentuje: – Znajomość języka pomagała mi niejednokrotnie wygrywać kontrakty. Bezpośrednia rozmowa
w języku kontrahenta pozwalała mi na wypracowanie
konstruktywnej atmosfery podczas prezentowania
oferty, a potem budowania relacji z klientem. Dawało
mi to przewagę konkurencyjną i relacyjną oraz możliwość lepszego zrozumienia potrzeb klienta bez pośrednika (mającego często trudności w tłumaczeniu profesjonalnych, branżowych nazw i terminów).
W biznesie podstawą jest zdobycie przewagi konkurencyjnej, którą pomaga zapewnić wykształcona kadra
pracownicza. Warto zainwestować w doskonalenie
umiejętności lingwistycznych również dlatego, że pod
wpływem nauki drugiego języka wzrasta poziom inteligencji oraz sprawność czytania i pisania, czego dowiedli badacze z University of Edinburgh1.
Jakiego języka warto się uczyć? Odpowiedź jest zaskakująco oczywista – naturalnie angielskiego. Jeżeli
1
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chodzi o Unię Europejską, angielski pozostawia rywali
daleko w tyle, aż 41,05% mieszkańców starego kontynentu umie się nim posługiwać (dla porównania: języki niemiecki i francuski pozostają na poziomie 20%)2.
Niektóre badania dowodzą, że globalnie języka wyspiarzy używa około 1,5 miliarda ludzi. Angielski to
lingua franca naszych czasów. Wszystkie najnowsze
osiągnięcia naukowe oraz badawcze są publikowane
w tym języku (posługuje się nim 65% naukowców).
Znając go, jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować
wszelkie nowości pojawiające się w świecie biznesu.
CEMS (Stowarzyszenie Europejskich Szkół Zarządzania i Firm Międzynarodowych) wymaga od absolwentów swoich uczelni umiejętności posługiwania
się minimum dwoma językami obcymi (w tym angielskim)3. Rynek wychodzi naprzeciw oczekiwaniom.
Specjalistyczne konwersacje biznesowe w swojej ofercie posiada szkoła językowa GB English, specjalizująca się w nauczaniu metodą Callana, która jest uznawana za najszybszą formę nauki mówienia. – Klienci
zgłaszają znaczną poprawę w używaniu języka już po
trzech miesiącach nauki. Specjalistyczne słownictwo,
które poznają podczas konwersacji zwiększa efektywność komunikacji podczas negocjacji, konferencji, czy
w codziennej pracy z partnerami biznesowymi – dodaje
Agnieszka Buckley, wieloletnia właścicielka szkoły.
2
3
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Business is in English
Industry

Everyday we wonder what we should change in our
company for it to thrive and generate higher income
instead of loss. In the words of Mahatma Ghandi:
“if you want to change the world, start with yourself”.
Sometimes a seemingly insignificant investment
can bring in a profit years later. One of the simplest
ways of increasing ones own efficiency is getting to
know the contractor’s language. Alicja Moszyńska,
owner of Architecture of Business, who is fluent in
a few languages, comments: – On many occasions
knowing the language helped me win contracts.
A direct conversation in the contractor’s language
allowed for a constructive atmosphere while
presenting the offer and for building a relationship
with the client later. This gave me an advantage over
the competition and relations as well as the ability
to better understand the client’s needs without
a middleman (often having trouble in translating
professional, trade-specific names and expressions).
In business, having a competitive advantage
that can be obtained via an educated personnel,
is crucial. Another reason to invest in excellent
linguistic skills is that learning a second language
increases intelligence as well as efficiency
of reading and writing, which has been proven
by scientists at University of Edinburgh.
What language to learn? The answer of course
is English. In the European Union English
is the most popular language, up to 41,05%

of Old Continent’s inhabitants can speak
it (as compared to around 20% for French and
German). According to some research, the
language is used by approximately 1.5 billion
people worldwide. English is the lingua franca
of our times. All leading research and scientific
discoveries are published in English (spoken by
65% of scientists). Knowing it, we are able to
keep up to date with all the news in the business
world.

In the European Union
English is the most
popular language, up to
41,05% of Old Continent’s
inhabitants can speak it
(as compared to around
20% for French
and German).

CEMS (Global Alliance in Management Education)
requires its graduates to be fluent in at least two
languages (including English). The market meets the
expectations. Language school
GB English, specializing in
teaching with the Callan method,
widely considered the quickest
way of learning to speak
a language, offers specialist
business conversations. – Our
clients report a significant
improvement in their speaking
skills after only three months
of learning. Specialist vocabulary that is taught during
conversations
increases
the
efficiency of communication
during negotiations, conferences
and everyday work with business
partners – adds Agnieszka
Buckley, co owner of the school.
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Praca, dla tych co mają pracę
– nadchodzi zmiana zasad
rekrutacji specjalistów IT
Nie ma programistów poszukujących pracy

Krzysztof Odoliński
Twórca studia
technologicznokreatywnego Airnauts,
który współpracował
z takimi firmami, jak:
Louis Vuitton, Samsung
Asia, Coach czy
Virgin UK. Jest autorem
pomysłów i aplikacji:
HeyTaxi (200+
taksówek, 20.000+
użytkowników
w Mołdawii), Render.ly,
You on my mind oraz
2feelike.com.

Żyjemy w erze boomu technologicznego – technologia jest obecna na każdym kroku, w każdej
dziedzinie życia, a jej rola wciąż rośnie. Każdego
dnia powstają nowe przedsięwzięcia, start-upy
sprzedawane są za miliony dolarów (a nawet miliardy), a nowa arystokracja technologiczna na
stałe zagościła na światowych salonach. Nic dziwnego, że popyt na usługi specjalistów IT, zdecydowanie przewyższa podaż. Nie ma bezrobotnych
programistów.

W tych warunkach pracodawcy muszą wciąż
funkcjonować i realizować swoje cele biznesowe. Muszą stanąć do ostrej konkurencji z innymi
pracodawcami, aby pozyskać odpowiednich pracowników. To już przestał być rynek ogłoszeń
i przeglądania spływających CV. Specjaliści mają
dobre prace i nie są zmotywowani do przechodzenia przez żmudny, wciąż staroświecki, model
aplikowania przez CV, list motywacyjny, formularze itd. Czy sytuacja pracodawców poszukujących
talentów IT jest beznadziejna?
Nadchodzi nowe

Światełko w tunelu. To światełko, to niezmienna
chęć każdego pracownika posiadania coraz ciekawszej/bardziej interesującej pracy. Ta chęć nie
może obecnie się ziścić, bo nie ma odpowiednich
narzędzi do tego, aby znaleźć lepszą pracę niż
obecna, bez nakładu czasu i wysiłku. Jak takie
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narzędzie miałoby wyglądać? Po pierwsze – specjaliści mają (jak każdy) mało czasu, więc musi to
być coś łatwego, „pod ręką”, gdzie szybko można
się podłączyć, wymagające minimalnego wysiłku.
Po drugie – nie może to być narzędzie agresywne, zasypujące specjalistę spamem – specjaliści
są na to wyczuleni, bo obecnie dostają po kilka
zapytań dziennie. Musi to być narzędzie generujące oferty indywidualne, dopasowane do miejsca
i oczekiwań (co do wynagrodzenia, miejsca pracy, podróżowania itd.) danego specjalisty. Tylko
nad takimi ofertami, jest szansa, że specjalista się
zastanowi. Po trzecie – to nie może być ogłoszenie. Ogłoszenie oznacza działanie w ciemno, sytuację, w której tylko jedna strona wie coś o drugiej
(w tym wypadku specjalista wie coś o pracodawcy
na podstawie treści ogłoszenia). Oznacza to ryzyko, że pracodawca szuka kogoś innego niż dany
specjalista, w konsekwencji oznacza to ryzyko
straty czasu, wysiłku oraz poczucia „porażki”.
Światełko w tunelu jest coraz jaśniejsze. Takie
narzędzie właśnie powstało. Nazywa się FILTTR.
To pierwsze w Polsce narzędzie do rekrutacji
działające wyłącznie mobile i skierowane do
specjalistów IT, którzy mają pracę. Mobile dlatego, że jest to prosty i szybki kanał komunikacji.
A praca, dla tych co mają pracę, oznacza możliwość
skorzystania z szansy na jeszcze lepszą pracę.
I to zapewnia im aplikacja Filttr. Z FILTTR
specjalista nie przegapi żadnej szansy, nie ponosząc przy tym prawie żadnego wysiłku.

Branża

Propozycja lepszej pracy prosto na smartfona
W skrócie FILTTR to aplikacja przeznaczona dla
specjalistów IT, dzięki której otrzymują od pracodawcy konkretne propozycje pracy wprost na
swojego smartfona. Tyle w skrócie. W rzeczywistości kryje się za tym zupełnie nowa jakość, którą
można porównać do rewolucji, jaką wprowadził
Tinder na rynku „randkowym” – można powiedzieć, że FILTTR to Tinder do pracy. Aplikacja
wykorzystuje podobny mechanizm „podwójnego polubienia”, a nawet idzie dalej – użytkownik
dostaje propozycje pracy tylko od pracodawców,
którym się spodobał (to tak, jakby w Tinder
były tylko kobiety, którym ja się podobam).
Dodatkowo, podobnie jak w randkowym gigancie,
użytkownik musi wykonać tylko jeden ruch,
aby przyjąć lub odrzucić daną propozycję.
Żadnego spamu – łatwo i konkretnie

Nowością jest zupełne odejście od bombardowania użytkownika dziesiątkami ogłoszeń na rzecz
konkretnych i dopasowanych propozycji. Konkretna oferta pracy to propozycja składana przez
pracodawcę, który poznał kompetencje i oczekiwania kandydata. FILTTR właśnie to umożliwia
– kandydat łatwo podłącza swój profil LinkedIn,
GoldenLine lub CV (to określa jego kompetencje)
oraz, dodatkowo, podaje swoje oczekiwania dotyczące m.in. wynagrodzenia, możliwości podróżowania czy pracy zdalnej. To bardzo ułatwia proces zarówno dla kandydatów – nie dostają spamu,
tylko dopasowane propozycje, jak i pracodawców
– poświęcają czas tylko na odpowiednich kandydatów zainteresowanych ich propozycją.
Twój agent kariery

Finalnie FILTTR to coś więcej niż aplikacja
z konkretnymi propozycjami pracy. To narzędzie
do kierowania swoją karierą, czyli wybierania coraz lepszych (bardziej opłacalnych i interesujących)
propozycji zawodowych. FILTTR jest aplikacją
nie tylko dla ludzi rozważających zmianę pracy, ale
również dla tych, którzy nie chcą przegapić swojej
szansy na rozwój zawodowy.
Aby skorzystać z bezpłatnej aplikacji FILTTR,
należy ją pobrać ze Google Play. Obecnie aplikacja jest dedykowana dla smartfonów z systemem
Android.
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Jobs for people,
who have jobs

– the rules
of recruiting IT
specialists are
about to change
There is no such thing as an unemployed programmer
Technology is booming – it is present in every moment and
every aspect of our lives, forever growing in importance.
Every day, new enterprises are being formed, start-ups
are being sold for millions (and even billions) of dollars,
and the new ‘tech aristocracy’ has joined the world elite.
No wonder that demand for IT specialists far exceeds
supply. There are simply no unemployed programmers.
This is the new setting in which employers must operate
and achieve their business goals. Competition for the best
employees is fierce. In this market, you can no longer
simply post jobs and browse through the ton of resumes
you have received. Specialists already have jobs they like,
and they are in no way motivated to suffer through the
tedious, antiquated process of submitting their resumes
and cover letters, filling out forms etc. Is there any hope
for those seeking new talent in IT?
The future is coming

There is a light at the end of the tunnel. Employees never
stop aspiring for better jobs – more interesting, with higher
pay. So far, their aspirations could not be pursued, as no
solutions existed for finding better jobs without wasting
time and effort. What should such a solution be like? First
of all – like everyone else’s, specialists’ time is scarce.
no 2/2015 (March / April)
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Better job opportunities – delivered right to your
smartphone
In short, FILTTR is an app for IT specialists, which
allows them to receive specific job opportunities on
their smartphones. But the short story is not the whole
story. This new solution is bringing about a revolution
comparable to that introduced by Tinder on the “dating
market” – you could say FILTTR is Tinder for jobs.
It uses a similar “match” system, and goes a step further:
you only get job offers from employers who like you
(it is as if Tinder was only used by your matches).
And approving or rejecting a job is exactly like choosing
a date on Tinder – just a swipe of a finger.
Easy and straight to the point – no spam

Therefore, they need something simple and handy
– a tool you can connect to with minimum effort. Second
of all – the tool must not be aggressive – specialists
have a high sensitivity to spam, as they receive at least
a handful of job offers each and every day. Hence, for
even a chance of grabbing the candidate’s attention, the
tool must generate personalized offers, suited to their
specific experience and requirements (regarding pay,
location, travel etc.). Finally – an offer is not enough.
Posting a job offer is just groping in the dark – only
one party (the specialist) can learn anything about the
other (the employer) from the posting. There is a risk
that they simply do not meet each other’s expectations,
and the consequences? Lost time, wasted effort, and
a feeling of “failure”.
The light is growing brighter – the solution has arrived:
it is called FILTTR. This is the first exclusively mobile
recruitment tool dedicated to IT specialists who already
have jobs. Why mobile? Because this is a simple and fast
communication channel. Why “jobs for people who have
jobs”? Because there always are better job opportunities
– and FILTTR allows you to seize them with minimum
effort.
114

nr 2/2015 (marzec/kwiecień)

What is new is that you are no longer flooded with
dozens of offers – receiving instead only specific and
targeted suggestions. Each offer you see in FILTTR
is made by an employer who knows your expertise
and requirements. You just add your LinkedIn profile,
GoldenLine account or your resume (to showcase your
skills), and specify your expectations regarding such
aspects as pay, travelling or telework. This simplifies
the whole process both for the specialist – who receives
personalized offers and no spam – and for the employer
– who only deals with suitable candidates interested
in working with them.
Your career agent

At the end of the day, FILTTR is more than just an app
with personalized job offers. It is a career management
solution, allowing you to get better jobs, do what you
love, and earn more. Whether you are thinking about
a new job or just do not want to miss your great career
opportunity – FILTTR is for you.

To use the free FILTTR app, download it from Google
Play. As yet, FILTTR is dedicated to Android-based
smartphones.
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jednym z najlepszych pracodawców w Polsce/
one of the best employers in Poland

Atos – międzynarodowa korporacja IT działająca
od blisko 15 lat na polskim rynku, jest
regularnie wyróżniana jako jeden z najlepszych
polskich pracodawców. Firma na przestrzeni
ostatnich dwóch lat zatrudniła blisko 1500
pracowników – informatyków, lingwistów oraz
absolwentów kierunków niekoniecznie związanych z branżą IT.

Atos is an international IT company operating
on Polish market for 15 years, being regularly
awarded as one of the best Polish employers.
Within last 2 years the company has employed
nearly 1,500 employees in Poland – among them
IT specialists, linguists and graduates from
numerous faculties not necessarily connected
with IT.

W Polsce Atos działa od 2000 roku specjalizując się
w usługach IT dla sektorów: publicznego, przemysłowego, telekomunikacyjnego, mediów i użyteczności publicznej oraz finansowego. W ramach grupy
Atos w Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Gdańsku,
Łodzi i Toruniu pracuje dziś ok. 4000 osób. Spośród wszystkich polskich lokalizacji największy jest
oddział Managed Services Global Delivery Center
w Bydgoszczy zatrudniający ponad 2500 specjalistów.
Oddział ten oferuje m.in. usługi zarządzania sieciami, serwerami, aplikacjami, projektami i procesami ITIL, a także
serwisy w chmurze oraz pierwszą linię wsparcia.

In Poland Atos operates since 2000 specializing in digital
services across different business sectors: Defence,
Financial Services, Health, Manufacturing, Media &
Utilities, Public Sector, Retail, Telecommunications and
Transportation. Currently nearly 4,000 people work for
Atos Group in Warsaw, Bydgoszcz, Wrocław, Gdańsk,
Łódź and Toruń. The biggest location is Managed Services
Global Delivery Center in Bydgoszcz employing over
2,500 specialists and offering services in areas: Network,
DataCenter & Communication, Workplace and Service
Desk, Cloud, Global Delivery Tooling, Application and
Hosting Services.

We Wrocławiu mieści się główna siedziba Atos Consulting
& System Integration Global Delivery Center Europe, która
swoje lokalizacje posiada również na Słowacji, w Czechach,
Chorwacji, Rumunii oraz Bułgarii, tworząc międzynarodową, dynamicznie rozwijającą się organizację, zorientowaną
na realizację projektów i zarządzanie aplikacjami dla klientów Atos na całym świecie. Zespół Atos C&SI GDC Europe
liczy już ponad 530 specjalistów w wielu technologiach
i wciąż rozbudowuje struktury, tworząc miejsca pracy również we Wrocławiu, gdzie obecnie pracuje ok. 300 osób.

In Wroclaw the Atos Consulting & System Integration
Global Delivery Center Europe is headquartered, having
its locations also in Slovakia, Czech Republic, Croatia,
Romania and Bulgaria, building a dynamic structure
oriented for project realization and application
management for Atos customers all over the world.
Atos C&SI GDC Europe Team counts currently over 530
specialists in numerous technologies and still expands
its structures creating job opportunities also in Wrocław
where over 300 people work for the time being.
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Biznes służy nauce
Polscy przedsiębiorcy wciąż niechętnie współpracują z przedstawicielami świata nauki1,
a podjęta kooperacja polega zazwyczaj na organizacji programów stażowych lub próbie
komercjalizacji wyników badań akademików. Reprezentanci biznesu coraz częściej
występują jednak do naukowców z propozycją współpracy o charakterze wzajemnym.
Efekty kooperacji przynoszą profity obu stronom. Najwięcej może jednak zyskać
przeciętny Kowalski, który na własne oczy będzie mógł obserwować dynamiczny
wzrost liczby specjalistów reprezentujących kierunki nie tylko politechniczne.
Komercjalizacja efektów pracy akademickiej
to jedno z narzędzi budowania gospodarki
opartej na wiedzy – marzenia rządów państw
o zaawansowanym stopniu rozwoju. Współpraca
nauki i biznesu jest obecne mocno promowana,
jednak jej siła nie została jeszcze w pełni
doceniona. Dotyczy to także przedstawicieli
biznesu i innych podmiotów, które posiadając
niezbędne środki mogłyby zwrócić się z propozycją
wsparcia procesów naukowych. Na przykład
zaoferować programy implementacji innowacji
w procesach produkcyjnych lub wykorzystać
potencjał akademików, zatrudniając ich w swoich
organizacjach.

Trudno się dziwić – przedsiębiorcy boją się
m.in. tego, że młodzi naukowcy i absolwenci
uniwersytetów, ich potencjalni pracownicy,
zdecydują się wyemigrować2, wpisując się tym
samym w trend zasilania szeregów kadry naukowej
zagranicznych uczelni. W obawie przed wypływem
młodej kadry, a także ze względu na charakter
swojej działalności, niektórzy przedsiębiorcy
i członkowie organizacji decydują się na zaistnienie
bezpośrednio na uniwersytetach. Robią to angażując
swoje zasoby w proces podnoszenia kwalifikacji
studiującej tam młodzieży, oferując jej certyfikaty
poświadczające kompetencje zawodowe. Taki
program certyfikacyjny jest proponowany m.in.
przez Instytut CIMA.
1
2

– Biznes i nauka nie mogą ze sobą konkurować. Im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej. Tylko wtedy będziemy
mogli zaoferować studentom kompleksową ofertę edukacyjną, łączącą zarówno teoretyczne, jak
i praktyczne umiejętności – mówi Jakub Bejnarowicz,
Country Manager CIMA w Polsce. – Wierzę, że wówczas
wizja zagranicznego wyjazdu stanie się mniej kusząca.
Choć certyfikaty Instytutu CIMA są uznawane na całym
świecie, ich posiadacze nie będą musieli opuszczać Polski,
żeby liczyć na atrakcyjne zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach – dodaje.

Programy, pozwalające uzyskać studentom
dodatkowe kwalifikacje zawodowe, zostały
wdrożone m.in. w warszawskiej Szkole Głównej
Handlowej (SGH), która w 2012 r. podjęła współpracę
z polskim oddziałem Instytutu CIMA (Chartered
Institute of Management Accountants). Uczelnia
zdecydowała się wdrożyć międzywydziałową
ścieżkę studiów, w trakcie której młodzież zdobywa
umiejętności pożądane na rynku pracy i uzyskuje
certyfikaty poświadczające ich kompetencje
z zakresu rachunkowości zarządczej. M.in. dzięki
temu SGH zyskała uznanie jury konkursu CEE
Shared Services and Outsourcing Awards 2015,
wygrywając – wraz z Instytutem CIMA – w kategorii
Best University-Business Cooperation of the Year.
Kapituła doceniła m.in. poziom oferowanych kursów.
Wskazała również na harmonijną współpracę dwóch
wyróżnionych jednostek.


Analiza
wyzwań, potrzeb i potencjałów – podejście tematyczne i terytorialne, Warszawa, wrzesień 2013, http://www.poig. gov.pl/2014_2020/
konsultacje/ Documents/Diagnoza_POIR_09_09_2013.pdf, s. 22.
An Ibidem.
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Instytut
Rachunkowości
Zarządczej
Chartered Institute
of Management
Accountants
(CIMA)

Chartered Institute
of Management Accountants (CIMA)
to instytut zajmujący się kształceniem
profesjonalistów z dziedziny zarządzania
finansami. Oferuje międzynarodowy
program kwalifikacji zawodowej
w dziedzinie tzw. rachunkowości
zarządczej (ang. management
accountancy). CIMA gromadzi obecnie
227 000 członków oraz studentów w 179
krajach świata. Program szkoleniowy
poświęcony jest wyłącznie kształceniu
specjalistów na potrzeby pracy
w środowisku biznesowym. Głównym
obszarem zainteresowania CIMA
jest zarządzanie przedsiębiorstwem
i rola strategicznej informacji zarządczej
w tym procesie. Kwalifikacja CIMA
popularna jest wśród konsultantów,
doradców finansowych, kadry
kierowniczej odpowiedzialnej za procesy
planowania i kontroli oraz osoby
decydujące o strategii firmy. Więcej
informacji na temat CIMA znaleźć
można pod adresem www.cimaglobal.
com.
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Business
serves science
Polish entrepreneurs are still reluctant when it comes to cooperation with
the world of science1. In most cases, such collaboration consists in organizing
training schemes or attempts to commercialize academic research results.
However, business representatives more and more frequently invite scientists
to cooperation, the results of which are beneficial for both sides.
And yet it seems that it is the average Mr. Smith that is going to find this collaboration most profitable, as he will be able to observe a dynamic growth in the
number of specialists in technology and other fields of study.
Chartered Institute of Management
Accountants (CIMA) deals with
training professionals in the field
of management accounting. It offers
international vocational qualification
syllabus on management accounting.
Currently, CIMA brings together
227,000 members and students
in 179 countries worldwide.
The training programme is exclusively
dedicated to educate specialists
to meet market business needs.
The CIMA major focus is company
management and the role of strategic
information management in this
process. CIMA qualification is popular
among consultants, financial advisors,
management staff responsible
for planning and control processes,
and strategy officers. To read more,
visit www.cimaglobal.com.

Commercialization of the effects of academic
work is one of the tools used to build
a knowledge-based economy, a dream of
highly-developed states. Cooperation between
science and business is well-promoted, but
its potential has not been fully recognised yet.
It also applies to business representatives
and other entities, who have all necessary
resources to support scientific processes, such
as programmes for implementing innovation
in manufacturing, or employ academics in their
organizations. No wonder – entrepreneurs
are afraid that young scientists and graduates
will decide to emigrate2 to work for foreign
universities. Being concerned about the efflux
of young teaching staff, and also taking into
account the type of their business, some entities
mark their existence directly in universities.
They do it by engaging their resources in
upskilling schemes for university students
and offering them certificates of professional
competencies. CIMA is one of organisations
that support such a certification programme.
– Business and science cannot compete with
each other. The quicker we understand it, the
better. Only then will we be able to offer students
a
comprehensive
educational
product,
1
2

combining both theoretical and practical skills
– says Jakub Bejnarowicz, CIMA Country
Manager in Poland. – I believe that the prospect
of emigration will be less tempting then.
Although the certificates awarded by CIMA
are recognized worldwide, their holders will
not have to leave Poland to seek prospective
employment opportunities in international
corporations – he adds.

Programmes allowing students to obtain
additional professional qualifications have
been implemented in the Warsaw School
of Economics (SGH), which commenced
cooperation with the Polish branch of CIMA
in 2012. The school introduced an international
route of study, during which students develop
desirable business skills and receive certificates
which acknowledge their competencies in the
field of management accounting. Partly thanks
to this, the Warsaw School of Economics
and CIMA have been granted the title of
the Best University-Business Cooperation
of the Year in the CEE Shared Services and
Outsourcing Awards 2015 competition.
The Jury emphasised the high quality of
courses and harmonious cooperation between
the two units.

Analiza wyzwań, potrzeb i potencjałów – podejście tematyczne i terytorialne, Warszawa, wrzesień 2013, http://www.poig. gov.pl/2014_2020/
konsultacje/ Documents/Diagnoza_POIR_09_09_2013.pdf, s. 22.
An Ibidem.
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Transformacje firm w Polsce.
Jak stać się atrakcyjnym
Partnerem dla naszego Klienta?
Od kilku lat sytuacja w Polsce jest szczególna. Nasycenie towarami i usługami doprowadziło do stanu, w którym
popyt jest niższy od podaży w większości branż rynku. Co się w związku z tym zmieniło? Prawie wszystko!
Dzisiaj rozpoznanie potrzeb Klienta nie wystarcza, zbudowanie z nim dobrych relacji nie przynosi sprzedaży,
a techniki „domykania sprzedaży” nie działają. Pojęcia „jakość” i „cena” nie są już nośnikami finalnego sukcesu,
ofertowanie jest ogromnym błędem strategicznym i taktycznym, a dobra znajomość swojego produktu
i koncentrowanie się na rozwiązywaniu problemów Klienta, już nie generują marżowej sprzedaży!
Robert Noworolski
współzałożyciel
i Partner QUEST
Change Managers
Sp. z o.o. – konsultant
biznesowy, ekspert
w zakresie
zarządzania
i sprzedaży oraz agent
zmian w procesach
transformacji dużych
i średnich firm
Renata Kozłowska
Partner QUEST
Change Managers.
Senior Konsultant,
Trenerka biznesu
i coach IICD.
Ekspertka w
zakresie zarządzania,
sprzedaży,
komunikacji i obsługi
klienta.

Wiele polskich przedsiębiorstw odnotowuje:
●	spadek dynamiki wzrostu sprzedaży lub wręcz
spadek poziomu sprzedaży,
● spadek marżowości,
●	spadek udziałów rynkowych w poszczególnych
liniach produktowych,
●	rosnące wewnętrzne bariery rozwoju: malejącą
skuteczność dotychczasowo stosowanych procesów i narzędzi oraz uwidaczniające się w obecnej
sytuacji braki kompetencyjne kadry.

Powyższe symptomy są charakterystyczne dla
momentu przejścia rynku do poziomu gospodarki
wysokokonkurencyjnej. Polska gospodarka zmieniła
się z „rynku wschodzącego”, do gospodarki rozwiniętej, a w przyszłości, wysokorozwiniętej. To fakt
teraźniejszości, którego nie da się przeczekać. To realia,
które wymagają od firm drastycznych zmian.
Główne obszary transformacji, aby rozwijać firmę

Wiele polskich firm – jak wynika z naszej praktyki
– pewne obszary w firmie ma dobrze zorganizowane
i nie trzeba w nich dokonywać strategicznych zmian,
aby podnieść skuteczność działania. Mowa o finansach,
logistyce, produkcji, informatyce, zasobach ludzkich.
Wywrotowych zmian, o strategicznym znaczeniu, trzeba jednak dokonać w obszarach:
● marketingu oraz sprzedaży,
●	zarządzania firmą, szczególnie na średnim
i niższym poziomie.
Funcjonowanie marketingu i model sprzedaży,
które są zasadniczymi obszarami biznesu i rozwijania organizacji w warunkach wysokiej konkurencji, są podporządkowane modelowi Sprzedaży
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Transformacyjnej™. Jest to kluczowy obszar
w transformacji firmy, a jego autentyczne i kompleksowe wdrożenie w organizacji sprawi, że znajdzie
się ona w gronie liderów swojej branży. Sprzedaż
Transformacyjna™ jest nazywana trzecim, najwyższym poziomem sprzedaży.

Pierwszym poziomem jest „sprzedaż produktowa”
nazywana „neandertalską” (wystarczy mieć produkt,
bo sam produkt jest wartością). Ta sprzedaż już nie
działa, a jej uporczywe stosowanie doprowadza do
skutków opisanych na początku niniejszego artykułu.
Z jakiej przyczyny nie działa? – ponieważ „wszyscy
mają dobry produkt” i „wszyscy mają tanio”. Jakość
i cena są powszechne, a skoro dostawcy nie mają
nic więcej wyróżniającego do zaoferowania, Klient
„optymalizuje” czynnik cenowy.

Można pójść dalej i wejść na drugi poziom sprzedaży,
tj. „sprzedaż rozwiązań”. Na tym poziomie mamy świadomość, że to pozytywne emocje Klienta powodują
decyzję o zakupie, a nie produkt sam w sobie. Tę samą
lodówkę może mieć kilka firm, lecz Klient kupi tylko
od jednego z nich. Ten poziom sprzedaży zakłada,
że na decyzję o zakupie wpływają pozytywne emocje
Klienta wywołane przez to, że sprzedawca pomoże
Klientowi rozwiązać jego problem poprzez sprzedaż
produktu.
Z opisanymi powyżej dwoma poziomami sprzedaży
jest jednak jeden zasadniczy problem. Kiedy sprzedajemy Klientowi produkt lub opakowujemy ten
produkt w rozwiązanie problemu, w obu tych
przypadkach Klient postrzega tę transakcję jako
koszt. Właśnie dlatego tak wiele firm odczuwa teraz
problemy, gdyż wszystko, co sprzedają, postrzegane
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jest przez Klienta jako koszt. Koszt – jak wiadomo – zawsze staramy się ograniczyć, co nieuchronnie doprowadza to tego, że rozmowy sprzedażowe kończą się na cenie. Skutek – obserwujemy
wokół siebie desperacką walkę Klientów o cenę. Wszyscy pytają
o cenę”, „tylko cena się liczy” – słyszymy od właścicieli i szefów
firm. I do czego to prowadzi? Jedynym sposobem, aby obejść
mechanizm walki cenowej były do niedawna „znajomości”.
Stąd tak silnie podczas szkoleń sprzedażowych podkreślało się
„relacje”. Od momentu „nowego kryzysu”, kiedy coraz silniej
doświadczamy podaży górującej nad popytem, stare sposoby
przestały działać. „Dobre relacje” przestały przynosić sprzedaż.
W odpowiedzi na taką sytuację, w gospodarkach wysoko konkurencyjnych, pojawiła się Sprzedaż Transformacyjna™. Pokazuje
ona, że aby Klient kupił i zapłacił tyle, na ile sprzedawca wycenia
swój produkt lub usługę, Klient potrzebuje zobaczyć, że dzięki
swojemu „partnerowi” zarabia pieniądze, czyli buduje swój
biznes i zwiększa potencjał do zarabiania pieniędzy.

Jest to podejście wymagające kompetencji, wiedzy i świadomości,
że największe pieniądze w sprzedaży zarabia się nie na prowizji
od produktu, ale na procencie od zysku Klienta! W tej konfiguracji, doradca staje się partnerem Klienta na poziomie strategicznym,
a nie jedynie dostawcą produktu. Nie może on być jedynie specjalistą
w oferowanym przez siebie zakresie, a powinien być zorientowany
w całym kontekście sytuacyjnym, w który wpisuje się jego produkt
lub usługa i umieć doradzić Klientowi w obszarach wykraczających poza wąski zakres produktu. Przykładowo, dzisiaj sprzedawca
w Polsce zazwyczaj zajmuje się dostarczeniem produktu osobie, która
jest wstępnie zainteresowana i będzie zabiegał o sprzedaż.

W krajach rozwiniętych, gdzie sprzedaż na poziomie „produktu”
nie ma większych szans, gdyż dawałaby jedynie wegetację sprzedawcy, sprzedawca pyta: „Kliencie, co sprawia, że chcesz kupić ten
produkt? Dlaczego właśnie taki? Dokąd chcesz dojść w ciągu dwóch
czy pięciu lat? Czy mój produkt wpisuje się w tą perspektywę? Jakie chcesz podjąć ryzyko? Jak powinieneś się zabezpieczyć? Jakie
masz uwarunkowania, które wymagają rozpatrzenia innej opcji?”

Taki sposób sprzedaży można zastosować w każdej branży. Sam
produkt lub usługa nie ma znaczenia – kluczem jest sposób pracy
z Klientem.

Działanie na takim poziomie, na poziomie transformacyjnym,
to sprzedaż, doradztwo, biznes:
● gdzie cena jest kwestią, co najwyżej, drugorzędną,
●	gdzie budżet staje się mniej istotny niż możliwości zysku
i rozwoju,
●	gdzie zaufanie oparte o współpracę jest elementem
podstawowym relacji biznesowych, a komfort Klienta
jest podstawowym „produktem”,
●	gdzie nikt nie wysyła oferty do Klienta, zanim nie będzie
rozumiał jego sytuacji, strategicznych potrzeb i uwarunkowań
(nie samych potrzeb! – bo sama analiza potrzeb nie wystarcza), a samą ofertę „pisze” tak naprawdę Klient!
●	gdzie nie trzeba domykać sprzedaży pytaniami i technikami, ponieważ Klient chce tworzyć z nami nowe możliwości,
inwestować w lepszą przyszłość,
●	gdzie budowanie relacji opartej na partnerstwie strategicznym jest fundamentem przynoszącym rentowność, o której
nie może nawet marzyć sprzedawca produktów!

Wniosek: rozwijanie firmy w warunkach wysokiej konkurencyjności jest możliwe tylko w takim modelu, w którym Klient
wydaje pieniądze, aby zarobić jeszcze większe. Wszystko inne
jest odrzucanym lub minimalizowanym kosztem. Sprzedaż
Transformacyjna™ musi stać się częścią wizerunku firmy,
który jest wprowadzany kompleksowym i przemyślanym
systemem marketingu opartego o liczby i analizy, a nie
kreatywną reklamę i promocję cenową.
Aby wdrażać Sprzedaż Transformacyjną™ w firmie, potrzebujemy wprowadzić do procesu sprzedaży konkretną trajektorię
działania…
Więcej informacji i wskazówek wdrożeniowych na portalu
www.outsoursingportal.pl
no 2/2015 (March / April)
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How can companies thrive
in a rapidly growing market
competition in Poland?
After twenty years of free market economy and almost non-existing competition, most companies in Poland
are starting to feel deeply the pains of growing market rivalry. Such scenario is caused by a much higher
number of firms competing for a customer. Unfortunately, most of them use crude and inefficient business
models and outdated approaches to selling based just on low price or on Solution Selling approach.
To be successful in a highly competitive economy, as is the Polish economy is becoming, companies must
undergo a fundamental change in the way they run their business and also gain new competences. One of such
crucial competence is Transformational approach to selling.
Tomasz Zambrzycki

Senior partner at
QUEST Change
Managers. Business
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transformation
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organizations.
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In 1989, after collapse of communism, Poland entered
a free market economy. For the next twenty years, the
demand for most consumer goods was much higher
than their supply and selling did not require any
professional skills. In the last few years, this situation
changed drastically. Demand has slowed down, the
number of companies increased significantly and
they must fight for every sale. Yet, most firm don’t
know how to compete effectively. Low price dominate
their strategy or is the only one. As a result, profits
are quickly dwindling and many are barely profitable.
In addition, numerous companies suffer from poor
operational efficiency, which further exacerbate their
ability to compete and be profitable. Still, despite the
brutal signals coming from the market, many firms
stubbornly believe that they can continue doing
business the old way.
As the business environment is becoming more and
more demanding and unpredictable, lack of a sound
competing strategy and poor internal efficiency
rapidly become a serious threat to the very existence
for many companies. Most record symptoms typical
of the market with a quickly growing business rivalry:
●	significant drop in margins,
●	decline in sales volume or growth rate of sales,
●	shrinking market share,
●	decrease in efficiency of internal and external
operations and more evident competency gaps
of management.
Competing effectively in this quickly changing reality
requires a fundamental shift in thinking how to run
a business and necessitates acquisition of new
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business competences. Previously used business
methods are no longer effective. Many companies
learn about this in a painful way.
But some crises can also become an opportunity.
Today’s intensified competition has become
an opportunity for growth and strengthening
market position for companies that decided to
open themselves to changes through the process
of Balanced Transformation in the key strategic
business regions. There are two areas of strategic
significance that require profound changes in
a majority of Polish companies. First – marketing and
sales area. The second – management of operations,
especially on the middle and lower levels.

Currently, in most companies dominate a very
inefficient model of marketing and selling that
concentrates on the sold product. In this model
two aspects reign – the product and its low price.
Companies try to achieve their unique selling position
only through discounts and various sales promotions.
This “Neanderthal” approach to selling, as it is often
called, doesn’t work, because almost all companies
claim to offer a low price and even if some assert that
their products have “good quality”, this typically is
just an empty promise. Since the low price is basically
the only feature for a customer to compare the offers,
competing is basically reduced to a price war and
ultimately leads to a downward spiral for the profits
for all involved companies.
Some companies adopted more advanced selling
model called Solution-based selling or Consultative
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markets, this model became the foundation to
building distinctive competitive positions and
healthy profits. Transformational selling does
not focus on providing a product at the lowest
price or best solution for an immediate problem
communicated by a customer. It concentrates
on providing a much higher value that would lead
to greater benefits in a variety of forms: profits,
revenue, time, dynamic growth, safety, convenience,
savings, and many more. What is important, in this
model, the value for the customer is already generated
during the selling process in a form of throughout
expert assessment of his ultimate needs/wants,
called Ultimate Satisfaction or Ultimate Objective
(not just the communicated immediate
needs/wants) and in a form an expert advice how
to fulfill them. In this model, the salesperson must
posses a broad industry knowledge, business
acumen, and skills to conduct open, non-antagonizing
communication in order to become a trustworthy
business partner for a customer.

Sales Process. The approach is primarily focused on fulfilling
superficial customer’s needs and on the experience that the
potential customer feels during interactions with salesperson.
The salesperson provides advice and seeks the best alternatives
that his company can offer to ensure that the problem
communicated by the customer is solved. The decision
to purchase is typically triggered by the positive feelings of
the customer brought by the fact that the salesperson solved
his problem and treated him with proper attention.

There is still a fundamental flaw with this approach also.
In Solution-based selling as well as in Product-oriented selling,
the customer considers the transaction as an expense, which
in these times of increased competition inevitably leads to the
same question at the end – “So how much does it cost?” The price
remains still a dominant factor for a customer in the decisionmaking process about the purchase. Having good relationship
with a customer is helpful, yet not sufficient to bring the sale,
since so many companies nowadays compete for customer’s
“pocket”. The ubiquitous statements – “customer orientation”
or “relationship building” remain now just empty slogans and are
not sufficient to provide solid grounds for competing effectively.
Even a good knowledge about sold product and focus on solving
customer’ problems no longer generate healthy margins.
To secure a solid opportunity for growth and significantly
strengthen its market position in this new economy, companies
should change their approach to marketing and selling by adopting
Transformational Selling approach. In highly competitive

This approach capitalizes on fact that the most
money in the sales is earned not a commission
from sold product or service, but on a percentage of the profit
generated for the customer. In this model the salesperson
becomes for customer a partner at the strategic level since
he is be able to provide advise taking into consideration a broad
business spectrum, beyond the narrow scope of the product
or customized solutions. In Transformational approach,
salesperson asks the customer broader, more insightful questions
about the needs or wants, starting with the fundamental ones,
such as – “Why do you need this product/service? What are you
trying to achieve? What is your ultimate objective?” Then digs
deeper for more information to fully understand the customer’s
perspective, business context, and other key conditions to
finally arrive at the answer “How I can become a strategic
business partner to help you create a higher business value”.
In this scenario, salesperson offer becomes a valuable investment
for the customer, not an expense. In this model:
●	price becomes a secondary issue; the goal is profit,
●	budget is subordinate to a opportunity for a dynamic, yet safe
grow of business,
●	customer’s Ultimate Objective is addressed not just the
immediate, superficial needs or wants,
●	collaboration is based on expert advice and trust not on low
price or good relations,
●	offer in never generic one, but involves strategic perspective
and mutually created.
Please visit www.outsourcingportal.pl for more information and
practical implementation tips for the Balanced Transformation
process.
no 2/2015 (March / April)
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Przekazywanie danych
osobowych poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej
– uregulowania prawne
Nie sposób nie dostrzec, że wobec postępującej globalizacji gospodarki światowej, powszechne stają się
mechanizmy, w wyniku których dochodzi do transgranicznej wymiany danych osobowych. W polskiej
rzeczywistości gospodarczej owe mechanizmy są
szczególnie widoczne pośród podmiotów będących
spółkami córkami (spółkami zależnymi) założonymi przez koncerny o zasięgu kontynentalnym czy
światowym. Procesy te, będące naturalną konsekwencją określonego modelu biznesowego służą
przede wszystkim redukcji kosztów operacyjnych,
usprawnieniu zarządzania czy uproszczeniu struktur
i procedur organizacyjnych. Częstokroć w ich ramach
dochodzi, niejako przy okazji, do wspomnianego już
ponadgranicznego przekazywania danych.
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Doskonałym przykładem ilustrującym opisywany
trend jest oddanie przez spółkę córkę na przechowanie spółce matce (spółce dominującej) kopii
zapasowej bazy danych systemu informatycznego
służącego do przetwarzania danych osobowych,
a więc bazy danych zawierającej dane osobowe.
W kontekście powyższego należy mieć świadomość, że przekazywanie danych osobowych poza
granicę Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności do państw, które nie zapewniają na swoim
terytorium przynajmniej takich gwarancji ochrony danych osobowych, jakie obowiązują na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wiąże się
z ryzykiem naruszenia praw osób, których te
dane dotyczą.
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Dlatego też, w celu zmniejszenia rzeczonego ryzyka, ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, zwana dalej „Ustawą”) obwarowuje przekazywanie danych osobowych poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej szczególnymi
wymogami. Mówiąc o transgranicznym
przekazywaniu danych osobowych należy podkreślić, że Ustawa odmiennie
traktuje przekazywanie danych osobowych do państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”) oraz do innych
państw (tzw. „państwa trzecie”).
Ustawa nie zawiera szczególnych przepisów regulujących przekazywanie danych osobowych do państw EOG. Podkreślić bowiem należy, że stosownie
do definicji z art. 7 pkt 7 Ustawy przez
„państwo trzecie” rozumie się państwo
nienależące do EOG. Przepływ danych
osobowych w obrębie EOG, a więc również pomiędzy Rzeczpospolitą Polską
a innym państwem członkowskim EOG,
jest traktowany tak samo jak transfer
danych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. W konsekwencji stwierdzić
należy, że przekazywanie danych osobowych do państw EOG podlega ogólnym
zasadom przetwarzania danych osobowych, a więc nie wymaga spełnienia
szczególnych wymogów.
Natomiast przekazanie danych osobowych do państw trzecich (tj. państw
nienależących do EOG) wymaga już spełnienia dodatkowych warunków. Oprócz
konieczności spełnienia ogólnych wymogów Ustawy należy dodatkowo wywiązać
się z obowiązków nałożonych przepisami
rozdziału 7 Ustawy – normującymi przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego. Główną zasadą warunkującą możliwość przekazania danych
osobowych do państwa trzeciego jest zasada, zgodnie z którą przekazanie danych
osobowych do państwa trzeciego może
nastąpić, jeżeli państwo docelowe daje
gwarancje ochrony danych osobowych
na swoim terytorium przynajmniej takie,
jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 47 ust. 1 Ustawy).

Komisja Europejska korzystając z uprawnienia wynikającego z dyrektywy 95/46/
WE wydała wiele decyzji uznających, że
określone państwo gwarantuje adekwatny poziom ochrony danych osobowych.
Dotychczas decyzje takie zostały wydane
w stosunku do Szwajcarii, Kanady,
Argentyny, Andory, Wyspy Guernsey,
Wyspy Man, Wysp Owczych, Państwa
Izrael, Nowej Zelandii oraz Urugwaju.

W przypadku gdy przekazanie danych
osobowych ma nastąpić do państwa,
w stosunku do którego nie została wydana decyzja, o której mowa powyżej,
wówczas ocenę spełnienia tego warunku
pozostawiono administratorowi przekazującemu dane. Ocena taka winna odbywa się
z uwzględnieniem wszystkich okoliczności
dotyczących operacji przekazania danych,
w szczególności biorąc pod uwagę charakter danych, cel i czas trwania proponowanych operacji przetwarzania danych, kraj
pochodzenia i kraj ostatecznego przeznaczenia danych oraz przepisy prawa obowiązujące w danym państwie trzecim oraz
stosowane w tym państwie środki bezpieczeństwa i zasady zawodowe (art. 47 ust.
1a Ustawy).

Jeżeli państwo, do którego mają zostać
przekazane dane osobowe nie zapewnia
adekwatnego poziomu ochrony danych
osobowych, a przekazanie danych nie
wynika z obowiązku nałożonego na administratora danych przepisami prawa lub
postanowieniami ratyfikowanej umowy
międzynarodowej, może mimo to dojść do
przekazania danych. Przekazanie danych
osobowych w takiej sytuacji uzależnione
jest od spełnienia jednego z warunków
sformułowanych w art. 47 ust. 3 Ustawy.
Zgodnie z przywołanym przepisem Administrator danych może jednak przekazać
dane osobowe do państwa trzeciego, jeżeli
osoba, której dane dotyczą, udzieliła na
to zgody na piśmie; przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy
administratorem danych a osobą, której
dane dotyczą, lub jest podejmowane na
jej życzenie; przekazanie jest niezbędne
do wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy

administratorem danych a innym podmiotem; przekazanie jest niezbędne ze względu na dobro publiczne lub do wykazania
zasadności roszczeń prawnych; przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub
dane są ogólnie dostępne.
Jeżeli nie zostały spełnione wymagania
określone w art. 47 ust. 2 lub 3 Ustawy,
a państwo docelowe nie zapewnia odpowiednich standardów ochrony, przekazanie danych może nastąpić po uzyskaniu
zgody Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (GIODO), pod warunkiem, że administrator danych zapewni
odpowiednie zabezpieczenia w zakresie
ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Przekazanie danych osobowych w takiej sytuacji
możliwe jest dopiero po uzyskaniu zgody
GIODO – decyzja administracyjna GIODO
w tym zakresie nie legalizuje uprzedniego przekazania danych. Po nowelizacji
Ustawy, od dnia 1 stycznia 2015 r. – zgoda
GIODO nie jest wymagana, jeżeli administrator danych zapewni odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której
dane dotyczą, przez standardowe klauzule
umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską albo
prawnie wiążące reguły lub polityki ochrony danych osobowych, zwane „wiążącymi
regułami korporacyjnymi”, które zostały
zatwierdzone uprzednio przez GIODO.

Celem niniejszego artykułu jest zasygnalizowanie obowiązków ciążących na administratorze danych przekazującym dane osobowe poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Przywołane powyżej wymogi
muszą zostać spełnione niezależnie od
tego, czy przekazanie danych osobowych
następuję pomiędzy polską spółką córką
a spółką matką, czy pomiędzy podmiotami
niepowiązanymi. Świadomość konieczności przestrzegania przepisów Ustawy
w takich wypadkach nabiera szczególnego
znaczenia w kontekście odpowiedzialności administracyjnej oraz karnej administratora danych za nieprzestrzeganie
przepisów Ustawy.
no 2/2015 (March / April)
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It is difficult not to notice that, in light of the everspreading globalisation of the world’s economy,
mechanisms as a result of which overseas personal
data transfers take place are becoming more
and more commonplace. In the Polish economic
reality, those mechanisms are particularly visible
among commercial entities which are subordinate
companies (affiliated companies) established by
corporation with a continental or even global reach.
These processes, in being a natural consequence
of a specific business model, serve primarily to reduce
operational costs, improve management, simplify
structures and organisational procedures. Many
a time, these processes carry with them – almost
as an afterthought – the overseas transfer of personal
data as suggested at the beginning.
An excellent example illustrating the trend that is
being discussed here is the releasing by a subordinate
company to a superior company (the dominating
company) of a backup copy of the database in an IT
system used for storing personal data, which in effect
means the release of personal data. In the context
of the scenario discussed above it must be kept in
mind that transferring personal data outside of
the borders of the Republic of Poland, in particular
to such countries which do not ensure at least the
same level of personal data protection as that which
is in place in the Republic of Poland, carries with
it the risk of violating the rights of those individuals,
who such personal data pertains to.

That is why, in order to minimise the risk at hand, the
Act of 29 August 1997 on Personal Data Protection
(The Bill of Laws of 2014, item 1182, hereinafter
referred to as the “Act”) places restrictions on
any instance of releasing personal data outside
of the borders of the Republic of Poland. In talking
about overseas personal data exchange it must
be stressed that the Act establishes a distinction
between releasing personal data to member-states
of the European Economic Area (EEA) and releasing
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such data to other countries (the so-called “third
countries”).

The Act contains no special regulations in regards to
the releasing of personal data to any of the memberstates of the EEA. It must be made clear that, pursuant
to article 7 paragraph 7 of the Act, any states which
is not an EEA members-state is automatically
considered a “third country”. The flow of data within
the EEA, which means also the flow of data between
the Republic of Poland and any other EEA memberstates, is treated the same way as if that flow of data
were taking place within the borders of Poland.
The obvious conclusion here is that the releasing
of personal data to any other EEA member-state is
subject to the general regulations on releasing such
data, and carries with it no special obligations.

However, the release of personal data to any third
country (i.e. an EEA non-member-state) does result
in certain obligations’ having to be complied with.
Apart from the obligation of having to comply with
the general regulations of the Act, the regulations set
forth in section 7 of the Act – i.e. those describing the
obligations resulting from the releasing of personal
data to a third country - must also be duly observed.
The main regulation describing the terms under
which personal data may be released to a third
country is the principle according to which the
releasing of personal data to a third country may only
take place under the condition that such a third party
is capable of ensuring such a degree of personal
data protection within its borders as is the norm
within the borders of the Republic of Poland (article
47 section 1 of the Act). The European Committee,
in exercising the privilege resulting from directive
95/46/WE has issued many a verdict concluding
that a given country guarantees an adequate level
of personal data protection. Until now, such verdicts
have been made with regard to Switzerland, Canada,
Argentina, Andorra, the Guernsey Channel Islands,

Industry

the Isle of Man, the Faroe Islands, the State
of Israel, New Zealand and Uruguay.

Whenever personal data is intended
to be released to a country with regard to
which such a verdict has not been issued,
then the obligation to evaluate whether
or not such a third party guarantees the
necessary level of protection falls on the
administrator releasing the data. Such
an evaluation should be made with the
taking into account of all the circumstances
surrounding the personal data releasing
process, paying special attention to the
nature of the data that is being released,
the purpose and the duration of the
proposed data releasing operation,
the releasing country and the country
of destination as well the regulations in
place within a given third country along
with the safety measures and professional
practices used in that country (article
47 section 1a of the Act).

If the country which personal data
is intended to be released to has been
deemed of incapable of guaranteeing
a sufficient level of personal data protection,
and the releasing itself of the personal data
is not being intended due to an obligation
on the administrator of the data by the
regulations of the law or the terms of an
internationally-ratified treaty, the releasing
may still be made regardless. In such
a situation, the releasing of personal data
is contingent upon the compliance with

one of the provisions set forth in article
47 section 3 of the Act. Pursuant to this
provision, the data administrator may
release personal data to such a third country
if the individual who the data pertains
to has given their permission in writing;
if the release of such data is necessary
so as to comply with the provisions of
a contract between the administrator and
the individual who the data pertains to
or is done per the latter’s request; the
release is being done to comply with
the provisions of an agreement concluded
in the interest of the individual who the
data pertains to, between the administrator
and another entity; the release is necessary for the sake of public welfare or
demonstrating the justifiedness of legal
claims; the release is necessary so as to
ensure the wellbeing of the individual who
the data pertains to or is publicly available.

Whenever the requirements set forth in
article 47 sections 2 and 3 of the Act, and the
country of destination is deemed incapable
of guaranteeing sufficient data protection,
the release of the data may take place
provided that the permission of Inspector
General for the Protection of Personal
Data (GIODO) has been obtained, under
the provision that the data administrator
ensures the necessary protective measures
with regard to the privacy, rights and
freedom of the individual who the data
pertains to. The release of the personal
data in such a situation is only possible

after such a permission from the GIODO
has been granted – such a decision on
the part of GIODO does not the legalise
the prior releasing of data. After the Act
has been amended, as of 1 January 2015,
the GIODO’s permission is not required
if the administrator of the data ensures
sufficient safety measures with regard to
the protection of the privacy, rights and
freedom of the individual who the data
pertains to by employing the standard
statutory clauses on personal data
protection, approved by the European
Committee or legally binding regulations
or policies on personal data protection,
referred to as “binding corporate rules”,
which were previously approved by the
GIODO.
The purpose of this article is to draw
attention to the obligations borne
by administrator of personal data
when releasing such data outside
the borders of the Republic of Poland.
The requirements discussed above
must be complied with irrespective
of whether the exchange of the data
takes place between Polish affiliated
companies or between unaffiliated
entities. The awareness of the necessity
to observe the provisions of the Act takes
on special meaning in such cases in light
of administrative or penal consequences
which may be brought against the data
administrator if found guilty of noncompliance with the Act.
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Kariera

Tamara Morales
Team Manager,
Hays Talent Solutions

Tamara Morales
zarządza
wolumenowymi
projektami
rekrutacyjnymi od
2011 r., wstępnie jako
Konsultantka oraz
Team Leader w ramach
międzynarodowej
agencji rekrutacyjnej,
specjalizując się
w polskiej branży
SSC/BPO, a później
odpowiadając
z wielojęzyczny
zespól rekruterów
wspierających klientów
w całym regionie
EMEA. W Hays Tamara
jest odpowiedzialna
za zespól Hays Talent
Solutions w Warszawie
oraz Łodzi i wsparcie
klientów w branży
Business Services
(SSC/BPO) i IT.
Urodzona i wychowana
w Niemczech, Tamara
jest absolwentką
Politologii na
Uniwersytecie
w Berlinie.
Ma biegłą znajomość
języka niemieckiego,
angielskiego
oraz polskiego.
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Operations Manager
(Process Manager)
Operations Manager to kluczowa funkcja w firmach
świadczących usługi z obszaru outsourcingu,
niezależnie od branży.
Zakres obowiązków
na tym stanowisku, bez względu na to, czy
outsourcing dotyczy informatyki, księgowości,
czy logistyki obejmuje realizację strategii firmy
w wydzielonej jednostce oraz odpowiedzialność za
maksymalizację zysków finansowych i zapewnienie
wysokiej jakości świadczonych usług. Operations
Manager na bieżąco współpracuje z podległymi
działami, by stale usprawniać wewnętrzne procesy,
zatwierdza i koordynuje realizację budżetu oraz
uczestniczy w procesie planowania i wdrażania
nowych produktów czy usług. Analizując wyniki
finansowe zarządzanego przez siebie działu/
procesu, podejmuje działania mające je zwiększyć,
dbając jednocześnie o zgodność prowadzonych
operacji ze strategią grupy. Osoba, która objęła
stanowisko Operations Managera ma niebagatelny
wpływ na rekrutację nowych pracowników,
oraz kształtowanie ścieżki zawodowej osób
zatrudnionych w centrum.
Wśród wymagań stawianych przed kandydatami na
stanowisko Operations Managera, najistotniejszym
wymogiem jest wieloletnie doświadczenie zdobyte
w firmie outsourcingowej (w departamencie logistyki
lub zakupów, finansów, księgowości, customer
service, bankowości, HR – zależnie od zakresu odpowiedzialności). Szczególnie istotne jest również
przebycie pełnej ścieżki kariery, poczynając
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od najniższych stanowisk. Dodatkowo często
pracodawcy wskazują na konieczność ukończenia
wyższej uczelni na kierunku ekonomicznym,
(np. na kierunku administracja i zarządzanie) lub
technicznej – adekwatnej do branży, której dotyczy
stanowisko. Specyfika stanowiska determinuje
konieczność posiadania konkretnych zdolności
interpersonalnych, zarządzania kapitałem ludzkim, oraz doskonałej organizacji pracy własnej
i podległych pracowników. Równie istotna co
doświadczenie, jest umiejętność zarządzania
relacjami z klientem oraz sukcesy w podnoszeniu
wydajności pracy działu. Operations Manager musi
orientować się w bieżącym otoczeniu rynkowym
i przepisach prawnych dotyczących działalności
prowadzonej przez firmę.

Pracę Operations Managera można scharakteryzować jako kombinację elementów pracy
biurowej (w tym sporządzanie raportów z wyników
finansowych osiąganych przez jednostkę, czy
analizowanie dokumentacji) z częstymi kontaktami
z podległymi pracownikami, jak również
szczególnie ważnymi partnerami biznesowymi
i klientami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku
z reguły kieruje pracą kilku kierowników, którzy
mają własne zespoły. W związku z tym, że zarządzają
całym procesem/działem, który może liczyć od
kilkadziesiąt do kilkuset osób, ich zarobki oscylują
między 12–25 tysiącami złotych miesięcznie
brutto.

Career

Operations Manager
(Process Manager)

Operations Manager is a key position in
outsourcing companies across all industries.
Regardless if it is IT, Finance or Supply Chain
outsourcing, the job description includes the
realisation of the corporate strategy and the
responsibility for the maximisation of financial
profits generated by the business unit and
ensuring high quality of services provided.
The Operations Manager constantly cooperates
with his teams on continuous improvement
initiatives, has responsibility for approving and
execution of budget and takes part in the planning
and introduction of new products and services.
The Manager is responsible for increasing the
profit of his/her units, with compliance with
the main strategy of the group. This person has
a significant influence on the recruitment of new
employees and development of employees’ career
paths.
The key requirement for the position of Operations Manager is considerable experience
in outsourcing company (in Logistics, Purchasing,
Finance, Accounting, Customer Service, Banking
and HR departments – depending on the extent
of responsibility). A career path which started at the

corporate lowest level and gradually proceeded to the
managing positions is of crucial importance. Many
companies require a master’s degree in Economics
(e.g. Business Administration or Management)
or Engineering, depending on the field company
operates in. The job description calls for specific
interpersonal skills, people management abilities and
perfect organisation and delegation skills. Moreover,
the person needs to have strong client relationship
building skills and proven track of efficiencies
implemented. The Operations Manager has be aware
of current situation on the market and regulations
influencing the operations of the company.

The job of the Operations Manager can be
described as a combination of office work
(including financial results reporting or analysis
of process documentation) with frequent contact
with the employees reporting to him or important
contractors and clients. The person hired on this
position usually supervises the work of team
leaders. Because the role has responsibility for
managing business units or departments, which
can involve from tens to over one hundred people,
the monthly gross salary oscillates between
12,000 and 25,000 PLN.

Tamara Morales
Team Manager,
Hays Talent Solutions

Tamara Morales has
been managing high-volume recruitment
projects since 2011,
first as a Consultant
and Team Leader in an
international staffing
firm, focusing on the
Polish SSC/BPO market
and later overseeing
a multilingual team
of Talent Sourcers,
supporting clients
all across EMEA.
Within Hays Tamara
is responsible for the
Hays Talent Solutions
team in Warsaw and
Lodz, coordinating
the delivery for clients
in Business Services
(SSC/BPO) and IT
sector. Born and raised
in Germany, Tamara
graduated from Freie
Universität Berlin with
a Master’s degree
in Political Science.
She is fluent in German,
English and Polish.
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Sukces szyty
na miarę
Piotr Kamiński

Pasjonuję się modą i od roku 1998 prowadzę
Atelier Krawieckie w Warszawie.

Ucieszyłem się, kiedy Redaktor Naczelny
Outsourcing&More poprosił, abym napisał
felieton zachęcający do zgłębiania wiedzy
o męskiej elegancji. Wreszcie mogę się
swoim doświadczeniem podzielić, nie tylko
z odwiedzającymi pracownię klientami.
Od początku XX wieku garnitur w obecnej formie
jest nieodłączną częścią męskiej garderoby.
Szyty na miarę określa status, pozycję społeczną
oraz styl życia.
Czasem garnitur jest wyrazem indywidualnego
poczucia estetyki, często to po prostu wymóg
piastowanego stanowiska, wpisany w tradycyjny
dress code. Nawet wtedy mamy jednak pewne
pole manewru.

Odkąd pamiętam, fascynowało mnie poszukiwanie harmonii w ubiorze – do tego stopnia, że
z czasem stało się to moją pasją i zawodem.
Garnitur nie musi być nudnym uniformem,
służącym tylko do pracy, czy spotkań biznesowych. Ja sam niejednokrotnie złapałem się na
tym, że wchodząc do domu po pracy, zapominam
o zdjęciu marynarki. Świadomość, że mamy na
sobie świetnie skrojony i uszyty garnitur daje
komfort i niesamowitą przyjemność. Kupując
ubranie w sklepie, skazani jesteśmy na gotowy
produkt, który musimy zaakceptować taki,
jakim jest.
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Z braku fachowej porady wybieramy zazwyczaj
wariant najbezpieczniejszy – gładką tkaninę
w jednym z ciemnych odcieni szarości lub granatu.
W efekcie nic nas nie odróżnia od kolegów z pracy
i partnerów biznesowych.

Jedną z ciekawszych propozycji może być
klasyczna tkanina zwyczajowo nazywana skórą
rekina – składa się z dwóch kontrastowych, gęsto
tkanych nitek, tworzących subtelny, delikatny
wzór, widoczny tylko z bliska. Najczęściej są to
odcienie szarości, granatu i brązu. Na spotkania
biznesowe do takiego garnituru można dobrać
koszulę gładką lub w delikatną jodełkę, a po
godzinach pracy w kratkę albo prążki.

Eksperymentowanie, bawienie się wzorami
i kolorami w poszukiwaniu swojego stylu potrafi dać
dużo przyjemności i satysfakcji. Można też podpatrywać ikony stylu ostatnich lat jak, Lino Ieluzzi, Nick
Wooster. W ostateczności, zawsze można zdać się
na doświadczonego krawca lub stylistę, który podpowie, jaki garnitur będzie pasował do naszej sylwetki czy stanowiska – inne rzeczy przystoją przecież
prawnikowi, inne grafikowi.
Cieszy mnie, że coraz więcej mężczyzn zwraca
uwagę na swój ubiór, choć w Polsce jest jeszcze
sporo do zrobienia. Zupełnie inaczej pod tym
względem wyglądają na przykład włoskie ulice
– nie mówiąc o Pitti Uomo, czyli najbardziej
prestiżowych na świecie targach modowych,
odbywających się we Florencji. Warto się tam
wybrać choć raz – podróże naprawdę kształcą.

After hours

Tailormade
success
I am a fashion lover, and since 1998
I have operated Atelier Krawieckie in
Warsaw.

I was delighted when asked by the
Managing Editor of Outsourcing&More
to write a column encouraging readers
to learn more about male elegance.
Finally, I get the chance to share my
experience with a larger group of people
than those who visit my shop.

The suit in its modern form has been an
irreplaceable part of the male wardrobe
since the beginning of the 20th century.
A bespoke suit indicates one’s status,
social position and lifestyle.
At times, a suit expresses the individual’s
own aesthetic preferences; often it is
simply part of a job description, an
element of a traditional dress code.
Yet even if this is the case, we still have
a bit of blank canvas to work with.

For as long as I can remember I have been
fascinated by the search for harmony
in clothing – to such a degree that, over
time, it turned into my passion and
profession. A suit need not be a boring
uniform only for work and business
meetings. Many a time I have forgotten
to remove my jacket after returning
home from work. The knowledge that
I am wearing a well-cut suit provides me
with a feeling of comfort and incredible
pleasure. When we shop for clothes at
a store we are stuck with a ready-made
product that we have to accept as-is.

Without professional advice we usually
go for the safest choice – a smooth fabric
in dark grey or navy. As a result, we fail

to stand out from our co-workers and
business partners.

A more interesting proposition is
a classic fabric referred to as ‘shark shin’
– it is made of two contrasting, thick
threads which create a subtle pattern
that can only be seen from up close.
The most common colours are shades
of grey, navy and brown. If we go in this
suit to a business meeting we can select
a smooth shirt or one with a delicate
herringbone pattern, and after work
we could select a chequer pattern
or stripes.
Experimenting, playing with patterns
and colours to identify your own
style can be quite fun and satisfying.
You can also turn to fashion icons of
recent times, such as Lino Leluzzi
and Nick Wooster. Or you can ask
for help from an experienced tailor
or stylist, who can tell you what
suit will be a good fit for our build
and our job title – what works
for a lawyer won’t be proper for
a graphic designer.
I am happy to see more and
more men paying attention to
what they wear, but there is
still a lot of work to be done
in Poland. It’s nothing like the
streets of Italian cities, never
mind Pitti Uomo, the world’s
most prestigious fashion
exposition held in Florence.
This is an absolute mustsee, at least once in our
lives, as the educational
value of travel can’t be
emphasized enough.
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Książki dla managera
Analiza danych w biznesie.

Sztuka podejmowania skutecznych decyzji.

Autorzy: F
 oster Provost,
Tom Fawcett

Wydawnictwo: Onepress
Objętość: 360 s.
Rok: 2014
ISBN: 978-83-246-9610-9

Posiadanie zbiorów danych to połowa sukcesu.
Druga połowa to umiejętność ich skutecznej analizy
i wyciągania wniosków. Dopiero na tej podstawie
będziesz w stanie właściwie ocenić kondycję
Twojej firmy oraz podjąć słuszne decyzje. Wiedza
zawarta w tej książce może zadecydować o sukcesie
biznesowym lub porażce. Nie ryzykuj i sięgnij
po to doskonałe źródło wiedzy, poświęcone nauce
o danych.

To unikalny podręcznik, który pomoże Ci sprawnie
opanować nawet najtrudniejsze zagadnienia
związane z analizą danych. Dowiedz się, jak
zbudowany jest proces eksploracji danych,
z jakich narzędzi możesz skorzystać oraz jak
stworzyć model predykcyjny i dopasować go do
danych. W kolejnych rozdziałach przeczytasz
o tym, czym grozi nadmierne dopasowanie modelu
i jak go unikać oraz jak wyciągać wnioski metodą
najbliższych sąsiadów. Na koniec zaznajomisz się
z możliwościami wizualizacji skuteczności modelu
oraz odkryjesz związek pomiędzy nauką o danych
a strategią biznesową. To obowiązkowa lektura dla
wszystkich osób chcących podejmować świadome
decyzje na podstawie posiadanych danych!

Więcej na www.outsourcingportal.pl
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Marketing analityczny.

Piętnaście wskaźników, które powinien
znać każdy marketer

Autor: Mark Jeffery
Wydawnictwo: Onepress
Objętość: 320 s.
Rok: 2014
ISBN: 978-83-246-9336-8

Tytuł Najlepszej Książki Marketingowej Roku
2011. Laureat nagrody Berry-AMA Book Prize,
przyznawanej
przez
American
Marketing
Association Foundation.

Marketing w Twojej firmie pada ofiarą brutalnych
cięć budżetowych? Kierownictwo nie docenia
wartości działań marketingowych i ich wpływu
na sprzedaż? Jeśli musisz jakoś poradzić sobie
z mniejszym budżetem, a przy tym wykazywać się
rezultatami lepszymi od konkurencji, czas zaprząc
do pracy liczby, niech wreszcie działają na twoją
korzyść.
Ta książka odkryje przed Tobą tajniki najnowszych
metod marketingu analitycznego, zaprezentuje Ci
narzędzia do prowadzenia pomiarów marketingowych,
pokaże metody obliczania zwrotu z inwestycji
w marketing (ROMI) oraz techniki oceniania
wartości klienta w cyklu życia (CLTV). Dowiesz się
z niej również, jak korzystać z piętnastu kluczowych
wskaźników, które pozwolą w sposób wymierny
przedstawić wartość działań marketingowych oraz
znacząco poprawić wyniki finansowe firmy. Odkryj
czyste piękno zbiorów danych i zostań gwiazdą
pragmatycznego marketingu.

