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Szanowni Czytelnicy,
Rok 2016 już na dobre rozkręcił się w biznesie, a wraz z nim branża outsourcingu
i nowoczesnych usług dla biznesu. W wydaniu
Outsourcing&More, które trzymacie Państwo
w rękach, jak zwykle postaraliśmy się zebrać
informacje bieżące, praktyczne, ciekawe
i edukujące.

Tym razem postawiliśmy na dwa mocne
wywiady. W pierwszym z nich naszym rozmówcą jest Loredana Niculae, Prezes NNC
Services, z którą rozmawiamy o rumuńskim
i europejskim rynku usług IT i outsourcingu.
Drugiego wywiadu udzielił nam Oliver Berks
– Dyrektor Generalny Usług Outsourcingowych HP Global Business Center.
Wśród wielu publikacji postanowiliśmy
położyć nieco większy nacisk na kwestie

informatyczne i związane z zarządzaniem
kadrami. W tym obszarze warto zapoznać się
z publikacją Connectis_ poświęconą usługom
typu Managed Service.

Po raz pierwszy podejmujemy w magazynie
problematykę dotyczącą ceł i wymiany
handlowej. To bardzo ciekawy element
międzynarodowej gospodarki stale ulegający
przekształceniom. O zmianach, jakie w tym
obszarze wchodzą w życie, informują nas
eksperci ze STTAS Europe.

Zapraszam do lektury oraz do zobaczenia na konferencjach, w które nadchodzące
tygodnie będą mocno obfitować. Outsourcing
&More jak zwykle z dumą patronuje najważniejszym z nich. ⎔

Dear Readers,
2016 has already rapidly started in business
and the same did the outsourcing industry
and modern business services. In the current
edition of the Outsourcing&More magazine,
as usual, we have collected practical, interesting
and educational news for you.
This time we have published two important
interviews. In the first of them we speak with
Loredana Niculae, the CEO of NNC Services.
We are discussing the Romanian and European
IT and outsourcing market. The second
interview has been run with Oliver Berks – the
General Director of Outsourcing Services in HP
Global Business Center.
Among many publications we have decided
to put a little bigger attention to IT and human

resources topics. In this area it is worth to get
familiar with the publication of Connectis_
describing Managed Services.

First time ever in Outsourcing&More magazine
we are also describing the subject of customs
procedures and trade exchange. This is very
interesting element of the international
economy which is developing all the time. About
the most recent changes in this area we are
being informed by experts from STTAS Europe.

Enjoy reading and hope to see you on conferences and summits which are going to be
organized in coming weeks. Outsourcing&More,
as usual, is proud to promote the most
important industry events and you can meet
our team over there. ⎔
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TALENT

IS YOUR PRIMARY ASSET.
NAVIGATING
THE HUMAN
CAPITAL ARENA
HAS NEVER
BEEN MORE
COMPLEX.

You need a strategic partner with the expertise to transform challenges into
opportunity. An ally that delivers proven solutions for your workforce management
needs — no matter how large or small.
You need a partner that will understand your business objectives and align talent accordingly.
As a leader in providing workforce solutions around the world, we’re prepared
to meet your needs with temporary, temporary-to-hire, and direct-hire staffing options.
We have built our expertise on an international level of sourcing of multilingual Candidates
for BPO & SSC sector, Consulting, Accounting & Finance, HR, IT and Telco, Customer
Service, Sales & Marketing.

WE ARE READY TO WORK WITH YOU!
Find out more about Kelly Services Poland by visiting kellyservices.pl
Kelly Services Poland Sp. Z o.o | ul. Postępu 18 B | Warsaw 02-676 | Poland
or contact us directly | +48 22 606 25 00

Robert Skok – Branch Manager | r.skok@kellyservices.pl

Aktualności

BARR zakończyła kolejną edycję programu
Bydgoszcz Szuka Talentów
Warsztaty zostały zrealizowane w trzech odrębnych czterodniowych cyklach, realizowanych
w firmach zaangażowanych w to przedsięwzięcie
oraz w Wyższej Szkole Gospodarki. W zajęciach
warsztatowych w 2015 roku wzięło udział łącznie
71 osób zrekrutowanych przez partnerów, czyli firmy
Atos, Mobica oraz T Komp. Zajęcia prowadzone
były przez ekspertów Project Management
Institute – Poland Chapter, którzy przybliżyli
tematykę zarządzania projektami w środowisku międzynarodowym. – Bydgoszcz
Szuka Talentów, to program szkoleniowy

Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, którego
celem jest wyposażenie potencjalnych pracowników
w dodatkowe kompetencje zwiększające ich szanse
na lokalnym rynku pracy. Bydgoszcz jest jednym
z największych miast w Polsce o najniższym bezrobociu,
ale wciąż poszukuje profesjonalistów. Jak wskazują
inwestorzy, w Bydgoszczy pojawia się coraz większe
zapotrzebowanie na specjalistów. Program Bydgoszcz
Szuka Talentów pomaga również przedsiębiorcom
w znalezieniu profesjonalnej kadry do realizacji
swoich działań– mówi Edyta Wiwatowska, Prezes
Zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Rusza kolejna edycja programu
„CEO for One Month”
Możliwość aplikowania przez Internet
zostało otwarte 1 marca i potrwa
do 15 kwietnia 2016 r. Tylko jeden
z kandydatów otrzyma niepowtarzalną w życiu szansę na zostanie CEO
Adecco Group. Program CEO for One
Month obejmuje jednomiesięczną pracę
u boku CEO w kilkudziesięciu państwach

na całym świecie, w tym również u boku
Dyrektora Generalnego Adecco Poland – Anny
Wichy. Tym samym program pozwala młodym
uczyć się w pracy, zdobywać wiedzę i inspirację
dla swoich wyborów zawodowych, wzbogacić
swoje CV o unikalne doświadczenia oraz poznać
pracę rzeczywistego CEO „od kuchni”.

Miejsce pracy – to jak wygląda,
gdzie jest położone, jak jest zaprojektowane – to dziś bardzo ważny
element w biznesowej układance. Atrakcyjność biura ma wpływ na pozyskiwanie
nowych pracowników i utrzymanie obecnych. To m.in. dlatego najemcy powierzchni biurowych mają coraz większe wymagania.
A ważnym elementem w budowaniu atrakcyjności miejsca pracy jest zarządca. Zarządca powinien dołożyć wszelkich starań, żeby zorganizować
sprzyjające środowisko i budować przyjazną

atmosferę – nie tylko dla najemców, ale i dla pozostałych użytkowników nieruchomości. Oczywiście u podstaw leży techniczne utrzymanie
nieruchomości: zachowanie ustalonych standardów i utrzymanie parametrów grzania, chłodzenia,
wilgotności bądź też optymalizacja pracy wind.
Wgestiizarządcyznajdujesięrównieżkontrolapoziomu hałasu w nieruchomości, estetyka ubioru służb
budynkowych czy dobór zieleni i wyposażenia recepcji, holi oraz utrzymanie terenu zewnętrznego.
Te wszystkie elementy wpływają na komfort
pracy najemców. Ale na tym nie koniec…

Rosnące oczekiwania najemców wpływają
na pracę zarządców
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CIMA i The Hackett Group stworzyły
certyfikat skierowany do pracowników
sektora GBS
Program Global Business Services, jako pierwszy
system podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora
GBS/SS (Global Business Services i Shared Services),
został stworzony dla praktyków przez praktyków,
czyli Instytut CIMA, będący największą i najstarszą
organizacją zrzeszającą specjalistów ds. rachunkowości zarządczej i The Hackett Group – amerykańską
firmę doradczą, specjalizującą się w wypracowywaniu benchmarków i najlepszych praktyk w sektorze
usług dla biznesu. Sylabus utworzono na podstawie
konsultacji z przedstawicielami międzynarodowych
firm, gwarantując całkowitą zgodność z wymogami

współczesnego rynku pracy. Jego trzyetapowa struktura pozwala dopasować poziom certyfikacji do
obowiązków wykonywanych na poszczególnych
stanowiskach: od pracowników niższego szczebla,
przez middle-managerów, po funkcje kierownicze.
Pierwszy stopień certyfikatu – Certificate in Global
Business Services – jest już dostępny na rynku,
a przystępować do niego można w systemie
B2B, czyli z rekomendacji pracodawcy.
Premiery kolejnych: Diploma oraz Advanced
Diploma in Global Business Services,
odbędą się jeszcze w tym roku.

life balance. Niewykorzystany potencjał
Nowoczesne technologie komunikacyjne sprawiły,
że część z nas pozostaje w kontakcie z firmą 7 dni
w tygodniu przez 24 h na dobę. Odpowiadamy na
maile, negocjujemy kontrakty, sprawdzamy raporty, siedząc przy stole z rodziną lub oglądając film
w telewizji. Nowa rzeczywistość zmieniła sposób podejścia do równowagi pomiędzy życiem
zawodowym i prywatnym. – Twórcy pojęcia
work-life balance zakładali rozłączność tego co
prywatne i zawodowe, tymczasem świat pracy

w ostatnich latach przeszedł prawdziwą
rewolucję. Dziś już trudno odciąć się
od tematów zawodowych po powrocie
do domu, dlatego pracodawcy prześcigają
się w uzupełnianiu swojej oferty o kolejne
korzyści, by wynagrodzić ludziom ich zaangażowanie, często także po godzinach pracy,
a także by przyciągnąć atrakcyjną ofertą wyróżniających się kandydatów – tłumaczy Joanna
Kotzian, ekspert Employer brandingu w HRK.

Wyniki 29. edycji sondażu „Plany
Pracodawców” Instytutu Badawczego
Randstad
Najbliższe półrocze będzie wyjątkowo gorącym
okresem na rynku pracy – pokazują wyniki najnowszej edycji badania Randstad „Plany Pracodawców”.
Odsetek firm, które będą zwiększały zatrudnienie
po raz kolejny wzrósł, osiągając rekordowy poziom
36%. Po dużej fali podwyżek wynagrodzeń na
przełomie roku, nadal zaskakująco duży odsetek

pracodawców jest gotowych podnosić oferowane
stawki. Tymczasem już obecnie połowa firm ma
trudności w zatrudnieniu osób o poszukiwanych
kwalifikacjach. Przedsiębiorcy przyznają, że główne
bariery w zatrudnieniu, to brak odpowiednich kompetencji kandydatów, ale też niemożność podołania
ich oczekiwaniom finansowym.
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GALA
OUTSOURCING
STARS
–PRZEŻYJMY
TO JESZCZE RAZ!

Wiktor Doktór
prezes
Pro Progressio

Od trzech lat, w styczniu organizowana jest Gala Outsourcing Stars – to jedyne
outsourcingowe wydarzenie w Polsce, które łączy w sobie branżowe podsumowanie
roku, finał konkursu branży outsourcingu oraz biznesowy networking na najwyższym
poziomie.

J

ak co roku, tak i tym razem, w Warszawie
Fundacja Pro Progressio wybrała ciekawe i niecodzienne miejsce na Galę – Instytut Wysokich
Napięć. Tegoroczne wydarzenie, obfitowało w wiele
energetycznych akcentów, które nie byłyby zrealizowane, gdyby nie wsparcie Partnerów i Sponsorów, wśród
których znalazły się takie organizacje jak Riposta,
Miasto Rzeszów, Miasto Opole, Cushman&Wakefield,
Adecco, SKANSKA, Kinnarps, CIMA, PwC oraz Sharda
Group i PZWLP. Wydarzenie było objęte honorowym

8

patronatem Ministra Gospodarki, Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Związku Banków
Polskich oraz było wspierane przez międzynarodowe
organizacje, takie jak IAOP, RICS, Scandinavian-Polish
Chamber of Commerce, Deutscher Outsourcing
Verband, Indo Polish Chamber of Commerce and
Industry oraz Lviv IT Cluster.

Pro Progressio jest już znane ze swojej innowacyjności, wyznaczania trendów i wprowadzania zmian,
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a przede wszystkim z działań edukacyjnych i promujących branże outsourcingu i nowoczesnych usług
dla biznesu. W tym roku organizatorzy nastawili się
na zaprezentowanie międzynarodowej skali zjawiska,
jakim jest globalny outsourcing i zaprosili gości specjalnych reprezentujących bardzo ważne outsourcingowe organizacje na świecie. Wśród gości specjalnych
i prelegentów Gali Outsourcing Stars 2015 znaleźli się
Marco Kovacevic – Członek Zarządu IAOP (International
Association of Outsourcing Professionals, to największa organizacja zrzeszająca profesjonalistów branży
outsourcingowej na świecie), Stephan Fricke – Prezes
Deutscher Outsourcing Verband, największej organizacji outsourcingowej w krajach DACH (Niemcy, Austria,
Szwajcaria), Stepan Veselovskyi – Prezes Lwowskiego Klastra IT, najprężniej rozwijającej się organizacji IT
na Ukrainie, Loredana Niculae – Prezes NNC Services,
firmy consultingowej, która rozwija sektor outsourcingu w Rumunii, D.K. Sareen – Prezes ESC – organizator
India Soft – jednej z największych konferencji IT
w Indiach oraz Wojciech Piotrowicz – badacz i wykładowca Uniwersytetu w Oxfordzie. Przyjazd gości i ich
obecność w Warszawie wsparły Weco Travel oraz Sixt.
Gala, jak co roku, została otwarta przez Prezesa Fundacji Pro Progressio – Wiktora Doktór, który przekazał
gościom najważniejsze dane i informacje związane
z rozwojem branży outsourcingowej w Polsce. Tradycją
wydarzenia są już przemówienia dwóch wybitnych
ekspertów i znawców tematyki branży nowoczesnych
usług dla biznesu, czyli Pana Sławomira Majmana – Prezesa PAIiIZ oraz Romka Lubaczewskiego –
Partnera w PwC. Obaj Panowie w swoich wystąpieniach skupili się na opisaniu rozwoju i wyzwań
stojących przed branżą outsourcingu, w tym BPO,
zarówno w Polsce jak i w Europie. Wątek ten był także
podnoszony przez pozostałych prelegentów, a jego puentą było przekonanie, że rozwój zarówno nowych
inwestycji, jak i tych które już mają swoje miejsce w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, będzie kontynuowany, ale
będzie także ewoluował do nowych
lokalizacji oraz do większej automatyzacji obsługiwanych procesów.
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Po oficjalnym rozpoczęciu Gali,
przyszła pora na finał konkursu Outsourcing Stars – jedynego niekomercyjnego konkursu branży
outsourcingowej w Polsce. Podobnie jak w roku ubiegłym, uczestnicy
rywalizowali o 12 prestiżowych
statuetek, które przyznawane są
organizacjom notującym najszybsze wzrosty w działalności opera-

cyjnej oraz najbardziej zwiększającym zatrudnienie.
Nagrody otrzymują także miasta za swój wkład w rozwój sektora outsourcingu oraz branża nieruchomości,
dzięki której firmy outsourcingowe mogą korzystać
z najnowocześniejszych powierzchni biurowych.

Nowe akcenty w tegorocznej Gali były dwa. Pierwszym
była prezentacja rocznego raportu Pro Progressio,
w którym – poza podsumowaniem branżowym roku –
zamieszczono informacje o Tygrysach Biznesu (wybitnych ekspertach wspierających rozwój outsourcingu),
firmach wyróżniających się działalnością w branży
oraz rekomendowanych lokalizacjach dla firm outsourcingowych w Polsce. Każdy z uczestników Gali
otrzymał drukowaną wersję raportu, który jest także
dostępny w wersji PDF i można go bezpłatnie pobrać
ze stron internetowych Pro Progressio.
Drugim – była premiera prezentacji modułu One Stop
Shop – nowej funkcjonalności platformy Best2Invest.
One Stop Shop umożliwia inwestorom szybki wybór
lokalizacji na budowę centrów operacyjnych przy
uwzględnieniu podstawowych kryteriów, tj. wielkości inwestycji oraz potrzeb kadrowych. Platforma rekomenduje także dostawców różnych usług
outsourcingowych. Moduł One Stop Shop, podobnie jak
i dwa inne – Invest Map oraz Focus On, które zostały
uruchomione w ubiegłym roku, są dostępne na stronie
internetowej www.Best2Invest.org.

Poza częścią oficjalną, tym na co czekali wszyscy zaproszeni goście, była część networkingowa. 300 gości
z 15 krajów mogło podczas Gali Outsourcing Stars
2015 nawiązać nowe kontakty biznesowe, wysłuchać
koncertu zespołu The Customs oraz ukoić podniebienie
cateringiem w wydaniu Sheraton Catering i Mix Coffee.
Część networkingowa pozwoliła także na rozmowy
z przedstawicielami wielu mediów obecnych na Gali,
a wśród nich byli: Outsourcing&More, OutsourcingPortal,
Outsourcing-Journal, QBusiness.pl, Home&Market,
Polish Market, eGospodarka.pl, inwestycje.pl,
Warsaw Business Journal Observer, Wolters Kluwer,
Manager i Poland Today. Relację wideo zapewnił
InfoWire, któremu liczni goście udzielali wywiadów,
a uzyskane wypowiedzi stanowiły dodatkowy wkład
do branżowego podsumowania roku cytowanego przez wiele redakcji prasowych, internetowych
i radiowych.

Gala Outsourcing Stars zakończyła rok 2015
i nakreśliła trendy na rok 2016. Kolejna edycja wydarzenia w styczniu 2017 r. Organizatorzy już szykują nowe premiery i prezentacje innowacyjnych
rozwiązań. ⎔
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THE
OUTSOURCING
STARS GALA
– LET’S EXPERIENCE
IT AGAIN!

The Outsourcing Stars Gala has been held in January for the
last three years – it is the only outsourcing event in Poland that
combines an annual industry summary, the finale of the outsourcing
sector contest, and business networking at the highest level.

Wiktor Doktór
CEO
of Pro Progressio

12

A

s every year, this time the Pro Progressio
Foundation also chose an interesting and
uncommon location for the Gala – The High
Voltage Department in Warsaw. This year’s event
was full of many energetic accents, that would not
have taken place, if not for the support of Partners
and Sponsors that included such organisations
as Riposta, the City of Rzeszów, the City of Opole,

Cushman&Wakefield, Adecco, SKANSKA, Kinnarps,
CIMA, PwC, and Sharda Group and PZWLP.
The event was under the honorary patronage of the
Ministry of Economy, the Polish Information and
Foreign Investment Agency, and the Polish Bank
Association, and was supported by such international
organisations as IAOP, RICS, the Scandinavian-Polish
Chamber of Commerce, Deutscher Outsourcing
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Verband, the Indo Polish Chamber of Commerce and
Industry, and the Lviv IT Cluster.

Pro Progressio is already known for its innovativeness,
trendsetting and making changes, and most
importantly, for its educational activities that promote
the outsourcing and modern business services
sectors. This year, organisers decided to present the
international scale of global outsourcing and invited
special guests representing the most important
outsourcing organisations in the world. The special
guests and lecturers of the 2015 Outsourcing Stars
Gala included Marco Kovacevic – Member of the
Management Board of IAOP (International Association
of Outsourcing Professionals, the largest association
of outsourcing professionals in the world), Stephan
Fricke – the President of Deutscher Outsourcing
Verband, the biggest outsourcing organisation in
DACH countries (Germany, Austria, Switzerland),
Stepan Veselovskyi – the President of the Lviv IT
Cluster, the fastest growing IT organisation in Ukraine,
Loredana Niculae – the President of NNC Services,
a consulting firm that is developing the outsourcing
sector in Romania, D.K. Sareen – the President of ESC
– the organiser of India Soft – one of the biggest IT
conferences in India, as well as Wojciech Piotrowicz –
a researcher and lecturer at the University of Oxford.
The arrival of the guests and their time in Warsaw was
supported by Weco Travel and Sixt.
As every year, the Gala was opened by the President
of the Pro Progressio Foundation – Wiktor Doktór,
who provided the guests with the most important
data and information related to the development of the
outsourcing sector in Poland. It is already traditional
for speeches to be made by two renowned experts
in the field of modern business services, namely
Mr Sławomir Majman – the President of PAIiIZ
and Romek Lubaczewski – a Partner in PwC.
In their speeches, both gentlemen focused on
describing the development of and the challenges
faced by the outsourcing sector, including BPO, in both
Poland and in Europe. This issue was also raised by the
other lecturers, and its point was the belief that both
the development of new investments as well as those
that are already present in Central and Eastern Europe
will continue, but will also evolve to new locations and
toward greater process automation.
After the official opening of the Gala, the time came for
the finale of the Outsourcing Stars contest – the only
non-commercial contest of the outsourcing sector in
Poland. As in the previous year, participants competed
for 12 prestigious statuettes that are awarded
to organisations with the highest growths of their

operating activities and which increase employment
the most. The awards are also given to cities for their
contributions to the development of the outsourcing
sector as well as the real estate sector, thanks to which
outsourcing companies can take advantage of the most
modern office spaces.

There were two new accents at this year’s Gala.
The first was the presentation of Pro Progressio’s
annual report, which, aside from the annual industry
summary, also contained information about Business
Tigers (renowned experts that support the development of outsourcing), companies that are distinguished
by their activities, and recommended locations for
the development of the outsourcing sector in Poland.
Each of the participants of the Gala received a printed
version of the report, which is also available in PDF
file format and can be downloaded free of charge from
Pro Progressio’s websites.
The second premiere pertained to the presentation
of the One Stop Shop module – the new function of the
Best2Invest platform. One Stop Shop allows investors
to quickly choose locations in which to build operational
centres taking into account the size of the investment
and HR needs. The Platform also recommends the
providers of different outsourcing services. The One
Stop Shop module, like the two other modules that
were launched last year, Invest Map and Focus On, is
available on the www.Best2Invest.org website.

Aside from the official part of the Gala, all of the
invited guests were waiting for the networking part
of the Gala. During the 2015 Outsourcing Stars Gala,
300 guests from 15 countries were able to establish
new business contacts, listen to a concert by the
band The Customs, and satisfy their palate with
catering by Sheraton Catering and Mix Coffee.
The networking part also allowed for talks with various
media representatives that were present at the Gala,
including Outsourcing&More, OutsourcingPortal,
Outsourcing-Journal, QBusiness.pl, Home&Market,
Polish Market, eGospodarka.pl, inwestycje.pl,
Warsaw Business Journal Observer, Wolters Kluwer,
Manager, and Poland Today. A video report was made
by InfoWire, which interviewed numerous guests, and
the statements that were made were an additional
contribution to the annual industry summary quoted
by many printed, online, and radio news services.
The Outsourcing Stars Gala concluded 2015 and
illuminated the trends for 2016. The next edition will
be in January 2017, and the organisers are already
preparing new premieres and presentations regarding
innovative solutions. ⎔
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Mała produkcja wielkie pieniądze. Polacy tworzą gry
na smartfony i świetnie na nich zarabiają
28 milionów złotych – za taką kwotę można kupić ponad
50 mieszkań w Warszawie. Producent gier, CI Games, wolał
jednak wydać tę kwotę na grę akcji Enemy Front. Nie wystarczyło to jednak, by zrobić dobrą grę, bo recenzenci zmieszali
ją z błotem, a gracze zagłosowali portfelami. Nawet prezes
CI Games nazwał ją "komercyjną porażką". Tymczasem
w Polsce działają studia, które za ułamek budżetu Enemy
Front, tworzą gry, które nie dość, że się zwracają, to jeszcze
zarabiają miliony złotych. Ich twórcy zaczynali od pracowania
w piwnicach i małych biurach, napędzani tym samym – pasją
do tworzenia i miłością do cyfrowej rozrywki.

Z raportu przygotowanego przez SuperData Research wynika,
że rynek gier komputerowych w 2015 roku był warty ponad
74 miliardy dolarów – z czego najwięcej, bo ponad 22, segment
gier mobilnych. Nic dziwnego, że coraz więcej deweloperów
zaczyna tworzyć gry przeznaczone na smartfony i tablety.
Oto 4 polskie firmy, które zarabiają właśnie na tym rynku.

Założyciele Infinite Dreams, Tomasz Kostrzewski oraz Marek
Wyszyński, zaczęli tworzyć gry jeszcze w liceum – na przełomie 1994 i 1995 roku. Wtedy pisali jeszcze proste programy
na komputery Amiga, ale poważną przygodę z rynkiem gier
zaczęli w 2001 roku, kiedy o grach mobilnych i smartfonach
jeszcze nikt nie słyszał.
Ich pierwsza siedziba mieściła się w piwnicy domu
Kostrzewskiego. Pisali gry na przenośną konsolę Game Boy
Advance. Jak wspomina Wyszyński, nie zarabiali na tym
wielkich pieniędzy, ale wystarczająco, żeby się utrzymać.
Rozwijali się wraz z rynkiem gier mobilnych, którego rozkwit
założyciel studia datuje na 2008 rok, kiedy zaczęły pojawiać się
i zyskiwać popularność pierwsze smartfony. Jak sam przyznaje,
mieli przewagę nad nowymi deweloperami. – Kiedy coraz
bardziej popularne stawały się gry casualowe, my już mieliśmy know-how oraz znaczną przewagę technologiczną. Nie
tworzyliśmy gier do jakiejś konkretnej grupy docelowej, tylko
takie, które sami lubiliśmy – od gier akcji, po dość specyficzne,
jak na przykład symulator akwarium – wspomina.
Czas na stworzenie gry w Infinte Dreams jest bardzo rozpięty
– może trwać od dwóch miesięcy do półtora roku. Jak mówi
współzałożyciel, wynika to ze stopnia skomplikowania tytułu
i tego, czy, zdaniem twórców, jest zrobiony na tyle dobrze,

że można go wypuścić na rynek. – Na rynku gier mobilnych
trzeba bardzo uważać, aby nie przeinwestować – przestrzega
Wyszyński. – Zdarza się, że studio wypuszcza tytuł, który jest
świetnie zrobiony, ale w ogóle się nie sprzedaje. Rynek mobilnych klikaczy jest dość nieprzewidywalny i czasem banalne
produkcje o minimalnym wkładzie pracy mogą sprzedać się
w kilkumilionowym nakładzie. Nie obliczamy sobie stopy
zwrotu, bo to po prostu niemożliwe. Wiele w tej branży zależy
od dobrego marketingu, ale również szczęścia i intuicji. Jak ma
się dobrego nosa, można dobrze zarobić – podkreśla.

A w Infinte Dreams na pewno go mają. Nie zdarzyło się
bowiem, żeby któraś z ich gier okazała się porażką. Wyszyński
mówi raczej o mniejszych i większych sukcesach. Do teraz
studio sprzedało łącznie 100 milionów egzemplarzy swoich
gier – głównie na rynkach zagranicznych, w Polsce bowiem
notują tylko pół proc. swojego przychodu.
Koszt produkcji takiej gry zarząd Infinte Dreams również liczy
w inny niż zazwyczaj sposób. – Nie mamy wielkich biznesowych strategii. Jeśli mamy powiedzieć o kosztach produkcji,
to zazwyczaj jest to koszt utrzymania biura pomnożony przez
liczbę miesięcy, które poświęciliśmy danej grze – stwierdza. –
Górny pułap zamyka się w okolicach miliona złotych.

Wyszyński twierdzi, że rynek gier mobilnych jest bardzo
dochodowy, pomimo swojej nieprzewidywalności. Jednak nie
to jest jego motywacją. Mówi, że mógłby pracować na ciepłej
posadce w korporacji, wypełniając kolejne tabelki, ale robi to,
co kocha i daje mu zawodowe spełnienie. (...)

Cały artykuł: http://innpoland.pl/

Autor: Grzegorz Burtan

Polskie innowacje, które mogą odmienić branżę
energetyczną
błękitnym płomieniem tak jak gaz, stąd jego nazwa – mówił
w wywiadzie dla iati.pl dr. Inż. Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Zmiany klimatu, rosnące koszty energii i wyczerpujące się zasoby
paliw kopalnych są pretekstem do badań nad innowacyjnymi
metodami pozyskiwania energii na całym świecie. Odkryciem,
które jest rewolucjonizujące jest kawałkowe paliwo bezdymne,
nazywane błękitnym węglem lub błękitną odmianą czarnego
złota. Co się kryje pod tą nazwą? Tak naprawdę jest to zwykły
węgiel, ale przetworzony w taki sposób, że podczas spalania
wydziela nawet dziesięciokrotnie mniej zanieczyszczeń, a przy
tym ma wyższą wartość opałową niż ekogroszek.
Co ciekawe innowacyjny węgiel powstał w Polsce, a dokładniej
w laboratoriach w Zabrzu. Śląsk jest bowiem siedzibą Instytutu
Chemicznej Przeróbki Węgla. Do wytworzenia tego surowca
wykorzystuje się tradycyjny węgiel energetyczny typu 31 lub
32. Uproszczając, technologia wytwarzania polega na częściowym i kontrolowanym odgazowaniu węgla, podczas procesu
termicznego w specjalnie przystosowanych do tego układach
przemysłowych. Spaliny, które powstają podczas takiego zabiegu
są oczyszczane i schładzane. Co ważne, metoda ta jest stosunkowo
tania. To odkrycie jest znaczące na poziomie światowym.
– Nisko emisyjne paliwo, prościej mówiąc, błękitny węgiel,
to przetworzony termicznie (częściowo odgazowany) węgiel,
którego bez problemów możemy używać w normalnym
palenisku, piecokuchni czy piecu kaflowym, jakich mamy
w Polsce około 3,5 milionów, w samym Krakowie wg ostatnich
danych prawie 24 tys. Błękitny węgiel przez uszlachetnianie
termiczne ma wyższą wartość opałową od normalnego węgla
oraz wielokrotnie niższe parametry emisyjne. Nowe paliwo,
w przeciwieństwie do zwykłego węgla pali się łagodnym

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu to nie jedyne
miejsce na mapie Polski, w którym prowadzone są badania
nad innowacyjnymi rozwiązaniami energetycznymi. Mało
tego, to nie jedyne miejsce gdzie pracuje się nad nową odsłoną
węgla. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej stworzyli
prototyp urządzenia, które osusza węgiel brunatny. Jak się
okazuje zastosowanie takiego zabiegu znacznie zwiększa jego
wydajność i efektywność. Innowacyjność projektu polega na
tym, że we wrocławskiej suszarce powstające przy suszeniu
opary wykorzystywane są jako dodatkowe źródło energii.
Przeprowadzenie tego projektu było możliwe dzięki dotacji
unijnej, która wyniosła około 6 mln złotych.
Dlaczego skupiamy się na węglu? Ponieważ w Polsce 20 proc.
całej energii jest wytwarzana właśnie z tego surowca. Jednak
węgiel wydobywany w naszym kraju odznacza się dużą wilgotnością, stąd badania w kierunku osuszania go – by zwiększyć
jego wydajność. Oczywiście Polacy nie pracują jedynie nad
węglem. Na wielu naszych uczelniach prowadzone są różnorodne badania z zakresu innowacyjności w energetyce.

Centrum Innowacji Politechniki Częstochowskiej zajmuje
się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań dla energetyki oraz procesów technologicznych. Badania prowadzone
w Częstochowie skupiają się m.in. na zagadnieniach bezodpadowej energetyki, gospodarki niskoemisyjnej, efektywności
energetycznej procesów przemysłowych i energetycznych.
Politechnika Śląska, a dokładniej Instytut Elektroenergetyki
i Sterowania Układów w Gliwicach prowadzi badania nad
liniami napowietrznymi niskiego, średniego i wysokiego
napięcia z przewodami w izolacji polimerowej, energooszczędnymi transformatorami rozdzielczymi, algorytmami cyfrowych
zabezpieczeń elektroenergetycznych czy nad adaptacyjnymi
systemami cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej sieci i bloków energetycznych turbogenerator-transformator. Na uczelni
powstał również nowy kierunek studiów podyplomowych –
innowacyjne technologie w energetyce. (..)
Cały artykuł: http://innpoland.pl/

Autor: Marta Wujek

Telemarketer Roku 2016
Data / Date: 07.03. – 16.06.2016
Miejsce / Venue: Konkurs ogólnopolski
Organizator / Host: Polskie Stowarzyszenie

Marketingu Bezpośredniego
IT w Służbie Zdrowia
Data / Date: 22.03.2016
Miejsce / Venue: Wrocław
Organizator / Host: BAMT Sp. z o.o.

Sp. Komandytowa
Targi pracy Career EXPO – Kraków
Data / Date: 12.04.2016
Miejsce / Venue: Kraków
Organizator / Host: Career EXPO Poland

sp. z o.o.

Targi pracy Career EXPO – Wrocław
Data / Date: 14.04.2016
Miejsce / Venue: Wrocław
Organizator / Host: Career EXPO Poland

sp. z o.o.

Calendar of events

Kalendarium

Targi pracy Career EXPO – Poznań
Data / Date: 20.04.2016
Miejsce / Venue: Poznań
Organizator / Host: Career EXPO Poland

sp. z o.o.

ITO&BPO Germany Forum
Data / Date: 26-27.04.2016
Miejsce / Venue: Berlin
Organizator / Host: Deutscher Outsourcing

Verband
VI Doroczna Konferencja ASPIRE –
"The Dragon Wakes"
Data / Date: 11-12.05.2016
Miejsce / Venue: Kraków
Organizator / Host: ASPIRE

16th Annual European Shared Services
and Outsourcing Week
Data / Date: 24-26.05.2016
Miejsce / Venue: Dublin
Organizator / Host: SSON
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Ciekawostki
Did you know?

Według badania Accenture
60% klientów uważa,
że nieuprzejmi agenci to
najgorsza rzecz, jaka może się
przydarzyć marce lub firmie.

60%
Z danych OECD
(Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju)
wynika, że wydajność
pracowników w Polsce wynosi
zaledwie 66,7% średniej dla
wszystkich krajów Unii Europejskiej.

66,7%
Organisation for Economic
Co-operation and Development
(OECD) informs: employees
efficiency in Poland is only
at 66,7% average
of all EU countries.

According to Accenture, 60%
of clients confirms, impolite
consultants is the worst thing
that may happen to brand
or the company.

Według danych
Krajowego Rejestru Agencji
Zatrudnienia, obecnie
w Polsce działa ponad 6100
firm świadczących usługi
rekrutacyjne oraz pośrednictwa
pracy.

6100
Według IDC, w 2019 roku
prognozowana wartość rynku
usług w chmurze przekroczy
w Polsce 450 mln USD, co będzie
stanowić około 11% całego rynku
usług IT.

There are over 6.100 recruitment
companies in Poland –
National Registry of
Recruitment Agencies.

450 mln USD
As analysed by IDC – in 2019
estimated value of cloud market in
Poland will extend USD 450 mln
and will be at the level of 11%
of total IT market.

81% pracowników z sektora
SSC i BPO chciałoby
zobaczyć swoje stanowisko
pracy lub miejsce pracy przed
podpisaniem umowy.
– źródło: Skanska, JLL

81%
81% of all SSC and BPO employees
would like to see the working
place before signing
a job contract.
– source: Skanska, JLL
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Z BPO na WARMIĘ i Mazury
W połowie lutego w Gdańsku miało miejsce niecodzienne spotkanie.
Do

stolicy

województwa

pomorskiego

przyjechali

Prezydenci

Olsztyna i Elbląga, aby zaprosić trójmiejskich przedsiębiorców
do zainwestowania na Warmii i Mazurach.

W

spotkaniu zorganizowanym przez Pro
Progressio, wzięli udział zarówno
przedstawiciele samorządów Olsztyna
i Elbląga, Urzędu Marszałkowskiego Warmii i Mazur,
a także reprezentanci firm outsourcingowych, centrów usług wspólnych, deweloperzy, konsultanci HR
i rynku nieruchomości biurowych, jak również
media oraz firmy doradcze.

Skąd pomysł na Gdańsk?

Władze samorządowe województwa warmińskomazurskiego od dłuższego czasu realizują politykę
promocji gospodarczej swojego regionu zarówno u siebie jak i w miejscach skąd potencjalnie mogą
pochodzić inwestycje gospodarcze. W roku 2015
odbył się Festiwal Promocji Warmii i Mazur zorganizowany w Giżycku oraz Outsourcing Brunch
w Warszawie i kilka innych wydarzeń. Władze
regionu oraz miast wdrożyły i realizują politykę
promocji w tych miejscach, w których zauważalne
jest rosnące zainteresowanie ofertą gospodarczą
Warmii i Mazur. Jedną z takich lokalizacji jest
Trójmiasto, gdzie przedstawiciele lokalnych firm
oraz inwestorów, którzy od kilku lat z powodzeniem
prowadzą działalność gospodarczą, poszukują
kolejnych lokalizacji dla rozwoju swoich działań
biznesowych.

Spotkanie zrealizowano pod hasłem „Ciągnie biznes
do Warmii i Mazur, do Olsztyna i do Elbląga”, a jednym z głównych celów było pokazanie gościom
z Trójmiasta walorów innych niż te, które znane
są z ogólnego postrzegania województwa warmińsko-mazurskiego, czyli jezior, przestrzeni zielonych
i turystyki.

W swoich prezentacjach obaj Panowie Prezydenci
– Piotr Grzymowicz z Olsztyna oraz Witold
Wróblewski z Elbląga, podkreślali biznesowy
profil swoich miast, omawiając istotne kwestie
dotyczące różnorodności obecnych w Olsztynie
i Elblągu branż, zasobów ludzkich, nieruchomości biurowych oraz otoczenia biznesowego. Jednym
z kilku omawianych wątków, była prezentacja go-

Kamila Cyranowicz,
Operations Manager,
Pro Progressio

towości Olsztyna i Elbląga do przyjęcia i rozwoju inwestycji o charakterze outsourcingowym
oraz centrów usług wspólnych.

Profil kadrowy

Potrzebą numer jeden, którą komunikują branże BPO
(Outsourcing Procesów Biznesowych) oraz SSC (Centra Usług Wspólnych), jak również i IT (Technologie
Informatyczne), są zasoby ludzkie, ich profil, dostępność i doświadczenie. Z prezentacji, które omawiane
były podczas spotkania w Gdańsku, można było dowiedzieć się, że oba miasta dysponują dostępną kadrą
pracowników o specjalnościach ekonomicznych,
informatycznych oraz ze znajomością języków obcych
(angielski, niemiecki, rosyjski) a także mocną bazą
edukacyjną. To co warte jest także podkreślenia,
to informacja dotycząca poziomu wynagrodzeń, który
w Olsztynie i Elblągu jest niższy niż w wielu innych
polskich miastach. Poziom wynagrodzeń, to istotny
parametr, biorąc pod uwagę wielkość zespołów operacyjnych jakie zazwyczaj budowane są przez sektor
BPO/SSC.

Biura dla biznesu

Największe miasta Warmii i Mazur zdają sobie sprawę
z oczekiwań, jakie branża outsourcingu ma wobec nieruchomości biurowych. W Olsztynie i Elblągu, jak dotąd
nie ma dostępnych nowych obiektów o powierzchni kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych. Są obecne
i rozbudowują się budynki biurowe o nieco mniejszej
powierzchni. W planach jest także zbudowanie
w najbliższym czasie bardzo nowoczesnych przestrzeni biurowych. Władze obu miast blisko współpracują
z agencjami Real Estate oraz lokalnymi deweloperami,
dzięki czemu przestrzeń biurowa na Warmii i Mazurach wciąż się unowocześnia oraz powiększa. Wartym
zaznaczenia jest także fakt, że na terenie obu miast
funkcjonują parki naukowe. W Olsztynie – Olsztyński Park Naukowo Technologiczny już w tej chwili jest
siedzibą ponad 60 firm, które korzystają z takich
możliwości jak inkubator przedsiębiorczości, centrum innowacji czy też centrum transferu technologii.
Na łącznej powierzchni blisko 14 000 m² znajduje się
140 pomieszczeń biurowych, liczne laboratoria
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Aktualności z Pro Progressio

oraz sale konferencyjne, ale także i przestrzenie
coworkingowe. W Elblągu – Elbląski Park Technologiczny, a konkretnie część biznesowa, czyli Centrum
Rozwoju Biznesu i Innowacji dysponuje blisko
3000 m², na których swoje biura ma już ponad 20 firm.
Również w tym parku dostępne są sale konferencyjne
oraz laboratoria.

Dlaczego BPO, i w którym kierunku
zmierza rozwój inwestycji zagranicznych?

Branża BPO, to w chwili obecnej jedna z najszybciej
rozwijających się gałęzi biznesu w Polsce i Europie
Środkowej. Potrzeby rozwoju tego sektora wciąż
rosną, ale także i ewoluują, zmieniają się i wkraczają
w nowe obszary, zarówno w odniesieniu do realizowanych procesów biznesowych, jak i lokalizacji centrów operacyjnych.
Ukierunkowanie, przez Olsztyn i Elbląg, na inwestorów z branży BPO nie jest przypadkowe. Oba miasta mają już u siebie centra operacyjne takich firm jak:

Citi Bank, Transcom Worldwide, BEST, Grupa Arteria,
CSC i innych. Obecność tych podmiotów, ich rozwój,
a co za tym idzie rozwój kompetencji pracowników,
którzy mogą stanowić kadry dla kolejnych inwestorów,
to czynniki, które motywują władze samorządowe
do odkrywania potencjału biznesowego, jaki drzemie
w dwóch największych miastach Warmii i Mazur.
Oba miasta mają już solidne podstawy do rozwoju branży outsourcingowej, co w pierwszej kolejności zapewne będzie dostrzeżone przez mniejszych
i średnich przedsiębiorców, ale także powinno skupić
uwagę większych korporacji.

Spotkanie zakończyło się dłuższą częścią networkingu biznesowego, podczas którego zarówno Prezydenci,
przedstawiciele centrów obsługi inwestora, jak
i liczni goście mogli w nieformalny sposób wymienić się wiedzą i doświadczeniami. Co przyniesie
Olsztynowi i Elblągowi rok 2016? Zobaczymy, lecz
możemy być pewni, że są to lokalizacje, które największy rozwój BPO mają jeszcze przed sobą. ⎔

Off to WARMIA AND
Masuria with BPO
In the middle of February, a rare meeting
took place in Gdańsk. The Presidents
of Olsztyn and Elbląg arrived in the
capital of the Pomeranian
Voivodeship to invite Tricity
business to invest in
Warmia and Masuria.
Kamila Cyranowicz,
Operations Manager,
Pro Progressio

T

he representatives of the local governments
of Olsztyn and Elbląg, the Marshall’s Office
of Warmia and Masuria, as well as the
representatives of outsourcing companies, shared
services centres, developers, HR and office real estate
consultants, as well as the media and consulting firms
participated in the meeting organised by Pro Progressio.

Why in Gdańsk?
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The local government authorities of the Warmian
and Masurian Voivodeship have, for some time, been

carrying out a policy of promoting their region’s
economy, both locally and in places that can be
sources of potential economic investments. In 2015
alone, the Festival for the Promotion of Warmia and
Masuria organised in Giżycko, the Outsourcing Brunch
in Warsaw, and several other events took place.
The governing authorities of the region and the
cities implemented and are carrying out a policy
of promotion in those place, in which there is growing
interest in the economic offer of Warmia and Masuria.
One of these locations is the Tricity area, where the
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News from Pro Progressio

representatives of local companies and investors that
have successfully been doing business for several years,
are looking for new areas for the development of the
business activities.

The meeting was held under the slogan “Business is
drawn to Warmia and Masuria, to Olsztyn and Elbląg”,
and one of its main goals was to show Tricity guests
other advantages than those that are known based on
the general impression of the Warmian and Masurian
voivodeship, namely lakes, green areas, and tourism.
In their presentations, both Presidents, Piotr
Grzymowicz from Olsztyn, and Witold Wróblewski
from Elbląg, underlined the business profiles of their
cities, discussing important issues regarding the
diversity of the sectors, human resources, office
properties, and business environment that are present
in Olsztyn and Elbląg. One of several topics that were
discussed was the readiness of Olsztyn and Elbląg for
the acceptance and development of investments related
to outsourcing and shared services centres.

HR profile

The number one need reported by the BPO (Business
Process Outsourcing), SSC (Shared Services Centres), as
well as IT (Information Technology) sectors are human
resources, their profile, availability, and experience.
From the presentations that were discussed during
the meeting in Gdańsk, participants could learn that
both cities have available human resources with
economic and IT profiles and the knowledge of foreign
languages (English, German, Russian) as well as
a strong educational base. Also worth underlining
is information regarding the level of remuneration
which is at a lower level in Olsztyn and Elbląg than in
many other Polish cities. The level of remuneration is
an important parameter taking into account the size
of the operational teams that are usually built by the
BPO/SSC sector.

Offices for businesses

The biggest cities in Warmia and Masuria are aware
of the expectations that the outsourcing sector has in
regard to office real estate. So far, Olsztyn and Elbląg
lack available new buildings with floor spaces of more
than ten thousand square metres, but they are there,
somewhat smaller office buildings are being expanded,
and the construction of very modern offices is planned
soon. City authorities are closely cooperating with

Real Estate agencies and local developers thanks
to which office space in Warmia and Masuria continues
to increase and become more modern. It is worth
noting that science parks operate in both cities.
In Olsztyn, the Olsztyn Science and Technology Park is
already the seat of more than 60 companies that take
advantage of a business incubator, innovation centre,
or technology transfer centre. A total floor space
of almost 14,000 sq m is composed of 140 office spaces,
numerous laboratories and conference facilities, as well
as co-working spaces. In Elbląg, the Elbląg Technology
Park, or more specifically, the business part, namely
the Business and Innovation Development Centre has
more than 3,000 sq m of space occupied by more than
20 companies. This park also has conference facilities
and laboratories.

Why BPO and where is the development
of foreign investments headed?

The BPO sector is currently one of the fastest growing
areas of business in Poland and Central Europe.
The needs regarding the development of this sector
continue to increase, but also to evolve and enter
new fields, both in regard to the business processes
that are being carried out, as well as the locations
of operational centres.

The focus by Olsztyn and Elbląg on investors from the
BPO sector is not a matter of coincidence. Both cities
already have the operational centres of such companies
as Citi Bank, Transcom Worldwide, BEST, Grupa Arteria,
CSC, and others. The presence of these entities, their
development, and as such, the development of the
qualifications of employees that can constitute human
resources for new investors are factors that encourage
the local governments to uncover the business potential
hidden in the two biggest cities of Warmia and Masuria.
Both cities already have a solid base for the development
of the outsourcing sector which will probably be noticed
first by smaller and medium businesses, but should
also attract the attention of larger corporation.
The meeting concluded with a longer business
networking period during which the Presidents, the
representatives of investor services centres, as well
as the guests could informally share their knowledge
and experiences. What will 2016 bring to Olsztyn and
Elbląg? We will see, but we can be sure that these are
locations in which the most significant development
of BPO is still to come. ⎔
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NA CO ZWRACAJĄ UWAGĘ NAJEMCY Z SEKTORA IT
W NOWOCZESNYCH POWIERZCHNIACH BIUROWYCH?
Już na etapie projektowania biuro powinno być dostosowane do potrzeb
konkretnej branży, dlatego też aranżacje przestrzeni są coraz częściej wynikiem współpracy profesjonalistów specjalizujących się w analizie sposobu pracy danej firmy. Innej przestrzeni potrzebuje call center, innej back office,
a jeszcze innej firma z branży IT, której lista wymagań jest niestandardowa.

• Strefy pracy wspólnej – biuro firmy informatycznej powinno przewidywać miejsca pracy
wspólnej, zlokalizowane pomiędzy poszczególnymi działami, tak by swobodnie omawiać bieżące
działania.

Sylwia Piechnik,
Senior Leasing
Manager, HB Reavis
Poland
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•

Lokalizacja – położenie biura nadal ma ogromne
znaczenie – najemcy szukają budynków w pobliżu dużych węzłów komunikacyjnych. Wszystko po to, by pracownicy spędzali jak najmniej
czasu w podróży.

•

Parametry techniczne – w branży IT możliwość
korzystania z niezależnych źródeł zasilania,
dostosowania parametrów wentylacji czy powierzchni pod kątem aranżacji, są kluczowe przy
podejmowaniu decyzji dotyczącej zmiany biura.

•

Bogata infrastruktura w okolicy oraz udogodnienia w samym budynku – restauracje, kawiarnie, przedszkole, klub fitness, delikatesy, a także
dobrze zaprojektowany teren zielony wokół
biurowca zachęcą nawet zwolenników home
office do codziennego korzystania z biura.

•

Nowoczesne aranżacje przestrzeni – sektor
IT to kwintesencja nowoczesności, dlatego biuro musi nadążać za najnowszymi trendami.
Równie ważne jest zastosowanie innowacyjnych
rozwiązań technologicznych, jak i wygląd
odzwierciedlający styl życia pracowników tej
branży.

• Mobilność – pracownicy branży IT często wolą
pracować w strefach relaksu niż przy własnych
biurkach. Przestrzeń biurowa powinna zapewniać
odpowiednie rozmieszczenie gniazdek oraz access
pointów tak, by zatrudnieni mogli swobodnie poruszać się po całym obszarze biura.
• Wyciszenie obszaru chill-out – strefy relaksu powinny dawać możliwość swobodnych rozmów i gier,
jednocześnie gwarantując dobre warunki pracy
innym pracownikom, dlatego przydadzą się wzmocnione drzwi i ściany, a nawet podwójna podłoga.
• Dowolność wyboru operatora usług internetowych – firmy IT cenią możliwość samodzielnego wyboru operatora ze względu na konieczność
dopasowania go do swoich indywidualnych potrzeb.
• Serwerownia oraz systemy jej schładzania, wentylacji i gaszenia – przez wzgląd na charakter branży,
elastyczność w kwestii umieszczenia serwerowni oraz dostosowanie i zapewnienie nowoczesnych
systemów jej schładzania, wentylacji oraz gaszenia,
wpływają w sposób kluczowy na wybór biura. ⎔
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WHAT DRAWS ATTENTION OF LESSEES FROM THE IT
SECTOR IN MODERN OFFICE SPACES?
As early as the design stage, the office should be adapted to the needs
of a particular sector; therefore, today, the space layout design is often a result
of collaboration among professionals who specialise in analysing the way how
the given company operates. A call centre needs different space than a back
office or an IT company, the latter having a non-standard list of requirements.

• Location: the office location is still of great
importance; tenants search for buildings situated
near major transportation hubs. This is to ensure
employees spend as little time commuting to work
as possible.
• Technical parameters: in the IT sector, the
availability of independent sources of power
supply, adaptation of ventilation parameters
or space regarding the layout design are of key
importance when making a decision to move an
office.
• The rich infrastructure of the area and facilities
within the building itself, including restaurants,
cafés, preschool, fitness club, deli, and welldesigned green areas around the office building
attract even those who prefer a home office over
everyday use of office space.
• Modern space layout design: the IT sector is
modernity at its best; therefore, office space needs
to keep up with the latest trends. The application
of innovative technological solutions and the
appearance that reflects the lifestyle of the sector's
employees are equally important.
• Common work areas: office space of an IT company
should include workplaces intended for common
work, located between individual departments and
ensuring freedom to discuss current actions.

•

Mobility: employees of the IT sector often prefer
working in relaxation areas to sitting at their
desks. Office space should ensure the appropriate
arrangement of sockets and access points, so that
employees may move around the entire office
freely.

•

Soundproofing of the chill-out area: free
conversations and games should be possible
in relaxation areas, but, at the same time, other
employees should be provided with proper
working conditions; therefore, reinforced doors
and walls, and even double flooring will prove
useful.

•

Freedom to chose an Internet provider: IT
companies value the possibility of independent
selection of a Internet operator due to the
necessary adjustment to their individual needs.

•

Server room and its cooling, ventilation and fire
suppression systems: the flexibility in respect of
the location of a server room, and the adaptation
and provision of its modern cooling, ventilation
and fire suppression systems are of key importance
for office choice due to the nature of this sector. ⎔
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Prezentacja firm członkowskich klubu:

Naszą misją jest

"making life better at work"
Kinnarps jest szwedzką rodzinną firmą z wieloletnią tradycją.
Dostarcza zintegrowane rozwiązania wyposażenia do biur i miejsc pracy.
Dzięki 200 salonom ekspozycyjnym zlokalizowanym w całym świecie
Kinnarps stał się firmą o zasięgu globalnym.
www.kinnarps.pl

D

bamy o cały proces, od pierwszego pomysłu,
poprzez produkcję, po dystrybucję i montaż.
To przekłada się na maksymalną wydajność
i szybkość działania, pozwalając nam na zapewnienie wysokiej jakości przy minimalnym wpływie
na środowisko.
W Kinnarps wierzymy, że dobrze zaprojektowana przestrzeń pracy motywuje, integruje,
usprawnia komunikację, poprawia współpracę
w zespole, stymuluje innowacyjne podejście,

Everything you need
to make

co w efekcie zapewnia przewagę nad konkurencją
i generuje zysk. Naszą ofertę kierujemy do tych, którzy
chcą stworzyć kreatywne i dynamiczne środowisko pracy i przyczynić się w ten sposób do korzyści na rzecz swojej firmy i swoich pracowników. Proponowane
przez nas rozwiązania składają się na funkcjonalne,
trwałe meble o ponadczasowym designie, rzetelną
i profesjonalną obsługę, komfort z pracy w inspirującym otoczeniu. W Polsce Kinnarps jest uznany za eksperta w dziedzinie ekologii, wzornictwa i ergonomii
środowiska biurowego. ⎔

life better at work

Kinnarps is a family driven Swedish company offering workspace interior solutions,
with 200 showrooms all over Europe. Kinnarps has full control over the complete
chain, from sourcing of raw materials, production, logistics, delivery to installation
and after service.

K

innarps has become a global company meeting
customers’ expectations not only for the items
of furniture, but also for the entire range of
related services.

Our aim is that our solutions will help you to create a
creative and functional work environment. Workspaces
to enjoy. Ergonomics is our focus so that you can feel
as good as possible when working. We place great
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importance on design in order to create beautiful and
appealing environments. We offer interior design that
creates enjoyment, neatness and tidiness, and which
is easy to change when needed; no matter whether
the workplace is for tens, hundreds or thousands of
employees. The furniture is adapted to the environment,
requirements, the group and the individuals.
In Poland Kinnarps is a recognized expert on design
and ergonomics of office environment. ⎔
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Boost your career with

Atos
Poland
Global Delivery Center
Testing

Monitoring

Security

Business support

Systems Integration

Problem management

Software tools Client support

Services supervision
Consulting

Applications management
Business intelligence

Virtual environments

Network infrastructure
Chaos prevention
Cloud Services
Project Management

International IT company with strong European roots and global reach
Approx. 100 000 employees in 72 countries
In Poland offices in Bydgoszcz, Wroclaw, Gdansk, Warsaw and Krakow
Leader in digital media services. Specializations in different IT services

We offer:
- attractive salaries
- interesting projects
- training and development programs
- private medical care
- relocation bonus
… and many others!

Read more:

kariera.pl.atos.net

O&M: W ciągu ostatnich dziesięciu lat Rumunia stała się
znaczącym dostawcą usług outsourcingu IT. Czy może
Pani opisać, jak obecnie wygląda rumuński rynek
outsourcingu IT?
Loredana Niculae: Outsourcing IT w Rumunii jest obecnie
jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów,
w którym działa ponad 4500 podmiotów i którego stopa wzrostu każdego roku wynosi ponad 20%. Warto w tym
miejscu wspomnieć, że główną przewagą konkurencyjną, jaką
oferuje Rumunia, jest wciąż duża dostępność kapitału ludzkiego i ogólnie mniejsze koszty prowadzenia działalności,
w porównaniu do innych krajów. Zasadniczo Rumunię można uznać za raj podatkowy dla inwestycji teleinformatycznych,
a ponadto jest ona jedynym krajem w regionie, który oferuje
100% zwolnienie pracowników IT z podatku dochodowego.

Innym ważnym czynnikiem przyciągającym inwestorów jest
dostępność i kwalifikacje rumuńskiej siły roboczej. Nasz system edukacji kładzie duży nacisk na Informatykę oraz Finanse
i rachunkowość, a tym samym zapewnia stały dopływ wykwalifikowanych i odpowiednio wykształconych zasobów ludzkich,
aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu podmiotów prowadzących działalność w sektorze IT, SSC (Centrów Usług
Wspólnych) i BPO (Outsourcingu Procesów Biznesowych).
Rumuński system edukacji umożliwia rumuńskim specjalistom sprostanie rosnącym oczekiwaniom firm świadczących
usługi outsourcingu IT, zarówno na rynku lokalnym, jak
i rynkach zagranicznych. Nasi specjaliści i absolwenci mają
silne predyspozycje do języków obcych – znają m.in. angielski,
francuski, węgierski, hiszpański, włoski, niemiecki, portugalski, czeski, słowacki, bułgarski i rosyjski, co zapewnia rumuńskim pracownikom przewagę konkurencyjną. Warto też
wspomnieć, że w Rumunii rynek outsourcingu rozwija się
w pięciu głównych miastach – są to Bukareszt, Kluż, Timisoara, Braszów i Jassy, ale wciąż niewykorzystany jest
potencjał miast uniwersyteckich do dalszego rozwoju sektora outsourcingu.
Popyt na rumuńskich specjalistów IT jest obecnie większy niż
kiedykolwiek w zakresie usług IT (usługi CAD 'Custom Application Development – tworzenie aplikacji niestandardowych',
wsparcia i testowania), usług BPO i badawczo-rozwojowych
(usługi inżynieryjne). Ponadto Rumunia jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów, ze względu na łatwy dostęp i infrastrukturę technologiczną, postrzegane jako kluczowe zalety
inwestowania, szczególnie w sektorach pracochłonnych.

Rumunia jest obecnie na liście wstępnej największych
korporacji międzynarodowych, nie tylko ze względu na jej
strategiczne położenie, ale również ze względu na to, że kul-
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tura i strefa czasowa w Rumunii jest taka sama jak w innych
krajach Europy Zachodniej.

O&M: Czy outsourcing IT jest jedynym rodzajem usług
outsourcingu świadczonych przez Rumunię? Jakie inne
rodzaje usług rozwijają się w Pani kraju?
LN: Tak jak przewidywaliśmy, rozwój gospodarki rumuńskiej,
jaki ma miejsce w ostatnich latach, jest zgodny z tendencją
występującą w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.
Wiele rumuńskich firm, bazując na korzystnym stosunku kosztów rzeczywistych do wartości, nawiązało długoterminową współpracę z zachodnimi korporacjami, które
zdały sobie sprawę, że drogą do sukcesu jest wyjście – w poszukiwaniu wysoko wykwalifikowanych zasobów ludzkich
wykonujących pracę po optymalnej cenie – poza granice
swojego państwa.
Rumunia jest postrzegana jako dostawca nie tylko usług
IT, ale także usług w zakresie Centrów Usług Wspólnych
i Outsourcingu Procesów Biznesowych, które są teraz podstawą obecnie stosowanych strategii firm na całym świecie.

O&M: Outsourcing IT wydaje się rozwijać również w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W jaki sposób opisałaby Pani europejską branżę outsourcingu IT
oraz trendy w tym zakresie na najbliższe miesiące i lata?
LN: Oczywiste jest, że europejski outsourcing IT
ma tendencję wzrostową. Jednocześnie sektor ten stara
się określić swoje podstawowe atuty i wyraźnie odróżnić
się od globalnego rynku outsourcingu IT. Jako że globalna konkurencja ze strony innych dostawców outsourcingu rośnie i rozwija się, europejski rynek outsourcingu IT
poszukuje nowych ścieżek pozwalających na zapewnienie
większej wartości, albo ze względu na łatwy dostęp i podobieństwa w zakresie prawa, podatków i kultury albo poprzez ukierunkowanie się na nowe, bardziej zaawansowane
specjalizacje i obszary zainteresowania, takie jak chmury
obliczeniowe, rozwój produktów, „Big Data” (przetwarzanie
i analizowanie dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych), usługi zarządzane i wiele innych. Ostatecznie,
wszystkie mają na celu rozwój rynku, zapewnienie klientowi większej wartości, a także zaangażowanie klienta i lepszy
rozwój inteligentnego kapitału ludzkiego.

Nadal preferowany jest „nearshoring” (współpraca ze zleceniobiorcami w krajach sąsiednich) w stosunku do „offshoring”
(współpraca ze zleceniobiorcami w krajach znacząco odległych), ponieważ jest postrzegany jako mniej ryzykowny ze
względu na bliskość i podobieństwa kulturowe i językowe,
ale wkrótce to się zmieni. W tych okolicznościach w nadchodzących latach będziemy mieć do czynienia ze standaryzacją
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ponad granicami. Będziemy nadal zyskiwać na znaczeniu
w Europie Wschodniej, rozwijając sektor outsourcingu IT
w zakresie określonych umiejętności, bardziej bezpiecznych
procedur i standardów świadczenia usług – jednym słowem,
dążąc do stworzenia sektora bardziej dojrzałego
i ukierunkowanego.

Odkąd podjęłam pracę w sektorze outsourcingu IT, około 20 lat temu, wiele osób z branży próbowało zmienić sektor
outsourcingu IT w UE, propagując strategię ukierunkowaną
bardziej na posiadanie własnego działu IT i opracowywanie
własnych rozwiązań. Tylko niewielu z tych, którzy poszli w tym
kierunku, odniosło sukces; większości z firm nastawiających się
na własne IT nie udało się rozwinąć i osiągnąć sukcesu. A teraz,
20 lat później, sektor outsourcingu IT jest silny i nadal rozwija się.
Ci, którzy postanowili wykorzystać swoje atuty, aby dostarczać
dobre rozwiązania w zakresie outsourcingu, nadal działają

w tym sektorze w całej Europie. Sektor outsourcingu nadal
będzie istniał i rozwijał się; być może będzie musiał określić
się na nowo, znaleźć nowe sposoby na wyróżnienie i wyspecjalizowanie się. Za dwadzieścia lat i więcej będzie on nadal
silny, ale w dłuższej perspektywie ukierunkowany bardziej
na tworzenie wartości niż na redukcję kosztów.

Aby zapewnić rozwój tego sektora, należy zmienić
ogólne priorytety w ustawodawstwie i edukacji.
Wiele trendów w edukacji i ustawodawstwie w całej
Europie, jak również zjawiska społeczno-polityczne, takie
jak migracja kapitału ludzkiego ze słabo rozwiniętych
regionów do Europy, najprawdopodobniej skompensują
niedobór talentów, co znajduje już przejaw w ostrej konkurencji w rekrutacji oraz budowaniu marki pracodawcy w sektorze
outsourcingu.
Kolejne 3 do 5 lat będzie dobrymi latami dla wzrostu sektora outsourcingu IT w całej Europie, a na podstawie ogólnych
prognoz gospodarczych możemy szacować, że wzrost
ten powinien być wyższy, niż w ostatnich latach, średnio
o 10 do ponad 20% rocznie.
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O&M: Firma NNC Services działa również na rynku Stanów
Zjednoczonych. Jakie są obecne potrzeby i oczekiwania
firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w zakresie IT?
LN: Amerykańskie firmy oczekują przede wszystkim bezpieczeństwa operacyjnego i postępowania według przejrzystych
reguł biznesowych. Generalnie, Rumunia i Europa Południowo-Wschodnia zdobyły swoje pozycje na rynkach międzynarodowych, a wiele firm z tego regionu odniosło niezwykły sukces
w Stanach Zjednoczonych.

Właściwie to firmy amerykańskie były pierwszymi, które
zainwestowały w Rumunii i pokazały firmom z innych
krajów, że na naszym rynku można bezpieczniej niż kiedykolwiek prowadzić działalność. Obecna sytuacja gospodarcza i polityczna wpłynęła na ich decyzję o otwarciu biur
i centrów operacyjnych w różnych miastach Rumunii, a nawet
na przeniesienie tutaj całej swojej działalności. W zasadzie NNC
Services funkcjonuje jako pomost pomiędzy sektorem outsourcingu IT w UE a firmami amerykańskimi. Wśród amerykańskich
firm coraz częściej obserwujemy trend polegający na korzystaniu z wielu dostawców usług outsourcingu, w celu ograniczenia swojego ryzyka, poszukiwaniu usług outsourcingu raczej
opartych na tworzeniu wartości niż na cięciu kosztów, ukierunkowaniu się na dostępność umiejętności i kompatybilność
kulturową w celu zapewnienia bezproblemowej współpracy.
Firmy amerykańskie aktywnie poszukują europejskich dostawców usług outsourcingu, którzy w znacznym stopniu lub całkowicie zastąpiliby dostawców, z których usług korzystali do tej
pory.

W sektorze outsourcingu IT zdobycie wyraźnej pozycji na rynku,
dysponowanie zbiorem konkretnie określonych umiejętności,
posiadanie prostych i jasnych procedur i procesów, a jednocześnie stosowanie nowoczesnych metod, np. takich jak Scrum
i DevOps, jak również wykazywanie się umiejętnością skalowania operacji, zapewnia wyraźną przewagę w kontaktach
z klientami amerykańskimi i uzyskanie odpowiednich propozycji nawiązania współpracy w zakresie outsourcingu.

O&M:Rumunia, Polska, Ukraina i inne kraje Europy
Wschodniej konkurują ze sobą w pozyskiwaniu nowych
inwestycji w zakresie outsourcingu IT oraz projektów IT.
Czy uważa Pani, że poza konkurencją możliwa jest także
współpraca między tymi krajami, mająca na celu przedstawienie atutów krajów Europy Środkowej i Wschodniej
i konkurowanie z Azją czy Afryką?
LN: Inwestycje w zakresie outsourcingu IT w tym obszarze są
dokonywane we wszystkich wymienionych krajach świadczących takie usługi, ale rzadko taka inwestycja realizowana jest
tylko w jednym kraju. Każda firma, zwłaszcza dokonująca znacznych inwestycji w zakresie outsourcingu IT, stara się w ciągu kilku lat rozszerzyć je na cały region, aby zapewnić dostępność siły
roboczej oraz ograniczyć ryzyko związane z danym krajem.

Współpraca w regionie wzmacnia zwłaszcza firmy lokalne
– większość z nich rozwija się jedynie poprzez tego rodzaju współpracę i sama mogłam zaobserwować wiele przykładów takiego trendu.
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Rumunia jest państwem członkowskim Unii Europejskiej,
a to upraszcza kwestie prawne i finansowe. Dzięki temu firmy
mające siedzibę w Rumunii mogą rozwijać się bardzo szybko i łatwo nawiązywać współpracę poza granicami Rumunii,
a podobieństwa kulturowe sprawiają, że strategicznych
partnerów poszukujemy w pierwszej kolejności w Polsce,
na Ukrainie i w innych krajach Europy Wschodniej.

Jeśli chodzi o NNC Services, podejmujemy już kroki
w kierunku nawiązywania współpracy pomiędzy krajami europejskimi. Dzięki naszej współpracy z Fundacją
Pro Progresio, outsourcingportal.ro będzie postrzegany
jako platforma do nawiązywania ścisłej współpracy między
krajami, które są zainteresowane międzynarodowymi rynkami outsourcingu. Wzajemna współpraca może tylko wzmocnić
rozwój branży i uważamy ją za korzystną zarówno dla Polski,
jak i Rumunii.

O&M: Jakiej rady udzieliłaby Pani firmom z branży IT,
które poszukują nowych projektów? Czy firmy informatyczne powtarzają jakiś błąd oferując swoje usługi?
LN: Znajdźcie swoje miejsce w świecie, wyspecjalizujcie się
i bądźcie właścicielem swojego obszaru specjalizacji, zainwestujcie w swoich pracowników, zbudujcie markę swojej firmy,
ucieknijcie od modelu firmy handlującej towarami. Uczcie
się od tych, którzy odnieśli sukces, przyjmijcie sprawdzone
modele i koncepcje, nie rezygnujcie zbyt łatwo ze swoich strategii i planów, ale sprawcie, by były skuteczne. Klienci stają
się bardziej wymagający wobec swoich partnerów outsourcingowych. Powinniśmy mówić językiem klientów, oferować
oprogramowanie i aplikacje specyficzne dla danej branży,
rozumieć trendy, nadążać za nowymi tendencjami i w razie
potrzeby korzystać z wykwalifikowanej pomocy.

Firmy outsourcingowe nadal opierają swoje oferty przede
wszystkim na cenie, jeśli jest to zdecydowanie najważniejsza kwestia przy budowaniu oczekiwań klientów. Choć
bez wątpienia inwestycje w outsourcing IT zawsze mają
na celu czerpanie korzyści wynikających ze skali, nie są dokonywane tylko ze względu na cenę i bardziej dojrzali klienci,
zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej,
są bardzo świadomi całkowitego kosztu outsourcingu, a nie
tylko ponoszonych niższych opłat. Liczne badania dowiodły,
że cena jest zazwyczaj czwartym w kolejności lub nawet
dalszym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o outsourcingu; dużo większe znaczenie
ma poziom umiejętności, dojrzałość i stabilność usługodawcy,
komunikacja i czynniki kulturowe oraz inne.

W Rumunii można zyskać znaczne korzyści w sektorze
outsourcingu IT, poprzez wykorzystanie miast słabo rozwiniętych, jednakże z dużym potencjałem w zakresie pracy
i umiejętności. Mówię tutaj o północno-wschodnim i południowo-zachodnim regionie Rumunii – w obu przypadkach
widzę przesłanki do tego, by stały się kolejnymi atrakcyjnymi obszarami oferującymi usługi outsourcingu.
O&M: Dziekuję za rozmowę ⎔
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ROMANIA

– fiscal paradise for
ICT investments

– Interview with
Loredana Niculae,
CEO NNC SERVICES
Romania

O&M: Within the last decade Romania became a strong
ITO destination. Can you describe how currently the
Romanian ITO market looks like?
Loredana Niculae: The ITO in Romania is now one of the most
dynamic sectors with over 4,500 players and it is recording
a constant growth rate of over 20% from year to year. It is
worth mentioning at this point that the main competitive
advantages offered by Romania are still the high availability
of human capital and the overall decreased costs of doing
business compared to other countries. Basically, Romania can
be considered a fiscal paradise for IT&C investments and it is
the only country in the region that offers 100% exemption on
income tax for the IT employees.

Another important aspect is that investors are attracted
by the availability and qualifications of the Romanian
labor force. Our education system has a strong focus on IT,
finance and accounting and, therefore, providing a steady

qualitative flow of skilled resources to meet the growing
demands of IT / SSC/ BPO entities. The Romanian education
system has allowed Romanian professionals to meet the
growing expectations of ITO companies both locally and
abroad. We have strong aptitudes for foreign languages
among professionals and graduates: covering English,
French, Hungarian, Spanish, Italian, German, Portuguese,
Czech, Slovak, Bulgarian and Russian, and this provides
a competitive edge to the Romanian workforce. It is
also worth mentioning that there are five main cities in
Romania in which outsourcing market is developing and
these are Bucharest, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov and
Iași but still there is untapped potential in University cities
for further development of the outsourcing sector.
Demand for Romanian IT professionals is now greater
than ever in IT services (custom application development/
CAD, support, and testing services), BPO services, and
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R&D (engineering services). Also, Romania is the main
attraction for investors when considering its accessibility
and technology infrastructure which are perceived as key
advantages of investment in Romania, particularly in laborintensive sectors.

Romania is now on a short list of major international
corporations, not only because of its strategic location but
because Romania shares the same culture and time-zone
with other Western European countries.

O&M: Is ITO the only type of outsourcing services
provided from Romania? What other types of services
are developing in your country?
LN: The recent development of the Romanian economy has
followed the trend of the Central and East European region,
as we predicted. Many Romanian companies based on an
effective cost-value climate have entered into long-term
partnerships with western corporations that have realized
that going beyond national boundaries to search for optimum
priced, highly skilled workforce is the way to succeed.

Adding to the IT sector, Romania is also seen as a destination
for Shared Service Center and Business Process Outsourcing and these are now the cornerstone of today’s strategies
for companies around the world.
O&M: ITO seems to grow also in other CEE countries.
How would you describe European ITO industry and
trends for coming months and years?
LN: It is clear that European ITO is on a growth trend. At
the same time, it is finding its core strengths and clear
differentiation from the global ITO scenery. As the global
competition from other outsourcing destinations keeps
growing and maturing, the European ITO market finds
new paths to produce more value, either from accessibility,
legislative, taxation and cultural affinities, either by
differentiating into new, smarter specializations and areas
of focus like cloud computing, product development, big
data, managed services and many more. Ultimately, these
all have the purpose of developing the market, producing
more value to the customer and customer engagement and
better development of the smart human capital.

Nearshoring is still preferred to offshoring because it is
perceived as less risky, due to proximity and cultural and
language similarities, but this fact will soon change. Under
these circumstances, in the next coming years, we will
be facing with standardization across borders. We will
continue to gain momentum in Eastern Europe with more
development of the ITO sector for specific skills, more secure
and procedures service delivery standards, a more mature
and focused sector available in general.

Ever since I started in the ITO sector, about 20 years ago,
we have heard so many industry advocates trying to change
the EU ITO sector into more of an “own your IT, develop
your own solutions” type of strategy. For a few that tried
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and succeeded, many failed to develop and make it big on
their own IP focus. Here we are, 20 years later with a still
growing strong ITO sector. The ones that bet on their own
strengths to deliver a good outsourcing solution are still the
ones running the outsourcing sector across Europe these
days. This sector will continue to exist and go strong, it may
need to reinvent itself, find new ways to differentiate and
specialize. It will still be strong 20+ years from now with
more value based rather than cost reduction focus on long
term.

General legislative and educational focus will need to shift
to ensure the growth of the sector. Many trends in education
and legislation across Europe, as well as socio-political
movements like the migration of human capital from
underdeveloped regions to Europe, will most likely makeup for the skills shortage that we are already seeing from
the intense competition on the recruitment and employer
branding in outsourcing.

The next 3 to 5 years are good growth years for the ITO
sector across Europe and based on the general economic
perspectives we can estimate that the growth should
overpass the last years with 10 to 20+% per year average
growth of the sector across Europe.

O&M: As NNC Services, you are also present in the US.
What are current IT needs and expectations of US based
companies?
LN: US companies look especially for operational security
and follow transparent business rules. Romanians and
SE Europe, in general, have earned their places in the
international markets and the road is now paved with
remarkable stories of those who have succeeded in the US.

Actually, the US companies were the first ones to invest in
Romania and gave an endorsement to other countries that
we are a secure business market now more than ever. The
current economic and political situation even determined
them to open offices and operational centers in different
cities of Romania or even to move their entire activity here.

At NNC Services, we are actually operating as a bridge
between the EU ITO sector and the US companies. More
and more we see the trend of US companies to multisource
to mitigate their risk across multiple outsourcing
destinations, to look for value based outsourcing rather
than cost cuts, to go for skill availability and cultural
compatibilities to ensure seamless collaboration. The US
companies are actively searching for a European footprint
on top or instead of their current outsourcing destination
that they already have tapped into.
In ITO, having your own clear positioning, a well-defined set
of skills, simple and clear procedures and processes while
adhering to modern methodologies like Scrum and DevOps
in IT for example, as well as demonstrating the ability to scale
operations, provide a clear advantage in dealing with US

OUTSOURCING&MORE | marzec-kwiecień 2016

customers and receiving the right inquiries for strategic
outsourcing partnerships.

O&M: Romania, Poland, Ukraine and other countries in
Eastern Europe are competing for new ITO investments
and IT projects. Do you think besides competition there
is a place for collaboration, to present the strengths of the
CEE and compete with Asia or Africa?
LN: The ITO investments in the area would be found in all
of the outsourcing destinations mentioned, and rarely an
ITO investment would be all spend in one country. Across
a few years any company, especially the significant ITO
investments would spread across the entire region trying
to ensure the workforce availability and also to mitigate for
country risk.
Collaboration in the region makes especially the local
companies stronger, most of them developing only through
such partnerships and I have seen many examples of this
trend.

Romania is a European Union member state
and this simplifies legal and financial issues.
This allows companies that are located in
Romania to develop very quickly and find easily
partnerships outside Romania and cultural
similarities push us to Poland, Ukraine and other
countries in Eastern Europe in the first place for
strategic alliances.

Outsourcing companies still sell on price when this is by far
the biggest issue for these companies when building the
customer expectation. While no doubt the ITO investments
always go towards economies of scale, these are not realized
on price alone and the more mature customers, especially
in the US and Western Europe are very much aware of the
total cost of outsourcing, not just the actual lower fees. Many
studies have proven that the price is usually the 4th or even
lower ranked factor in the decision to outsource, overpasses
many times in the decision to outsource by the level of skill,
the provider maturity and stability, the communication and
cultural factors and others.

In Romania, great advantages can be gained in the ITO sector
by tapping into underdeveloped cities, with a great potential
in terms of labor and skill. I am speaking here about Nord-West
and the South-West region of Romania, which both show the
premise of next hot outsourcing destinations.
O&M: Thank you very much. ⎔

If we take NNC Services into account, we are
already creating steps for cooperation between
European countries. According to our partnership
with Pro Progresio, outsourcingportal.ro will be
seen as a platform for creating strong partnerships
between countries that are concerned about
outsourcing international markets. Mutual
cooperation can only strengthen the development
of the industry and we are seeing it as a win-win
situation between Poland and Romania.

O&M: What advice would you give to IT
companies who are looking for new projects?
Is there a repeated mistake IT companies
make while offering their services?
LN: Find your place in the world, specialize and
own your area of specialization, invest in your
workforce, build a name for your company; get
away from the commodity business model. Learn
from the ones that succeeded, adopt proven
models and concepts, do not give up easily on your
strategy and plan and make this work. Clients
become more demanding of their outsourcing
partners. We should speak the clients’ language,
industry specific software and applications,
understand the trends, keep up-to-date with
the new tendencies, and get qualified help when
needed.
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W ostatnich latach liczba cudzoziemców przybywających do Polski znacząco się zwiększyła. Wzrost zainteresowania naszym krajem może być wynikiem poprawy kondycji
polskiego rynku pracy. To już nie tylko Polacy wyjeżdżają za pracą do krajów Europy
Zachodniej, dla wielu osób, szczególnie zza wschodniej granicy, przyjazd do
Polski jest szansą na lepsze życie.

Katarzyna Psyta
aplikant radcowski
w Kancelarii Prawnej
"Chudzik i Wspólnicy \
Radcowie Prawni"sp.p.
www.chudzik.pl

Z

decydowana większość cudzoziemców przyjeżdża do Polski nie mogąc uprzednio znaleźć
pracy w swoim kraju, a także często nie mając
podstawowej wiedzy o polskim porządku prawnym.
Cudzoziemcy niekiedy podejmują duże ryzyko i rozpoczynają pracę na „czarno”, nie zdając sobie sprawy
z konsekwencji swego zachowania. Zarówno z korzyścią dla cudzoziemca jak i państwa go przyjmującego,
jest aby obowiązujące przepisy w sposób możliwie
najbardziej precyzyjny i jasny regulowały kwestie
dotyczące legalizacji pobytu, a także zatrudnienia cudzoziemców.

Przepisy, które regulują kwestie legalnego
zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski
dzielą, co do zasady, cudzoziemców na obywateli
państw Unii Europejskiej oraz państw pozostałych,
przyjmując wobec każdej z grup odmienne unormowania. Najbardziej uproszczone procedury obowiązują w sytuacji zatrudnienia cudzoziemca, jeśli ten
pochodzi z jednego z krajów Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdyż państwa unijne gwarantują swoim członkom swobodny
przepływ pracowników. Z punktu widzenia pracodawcy, sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana,
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gdy pracownikiem ma zostać osoba pochodząca spoza Unii Europejskiej.

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców
w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy¹, ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach² oraz rozporządzenia wykonawcze.
Poza wskazanymi w ustawie odrębnościami, każdy
cudzoziemiec, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Polski, musi spełnić szereg warunków. Określone
obowiązki, za które grożą przewidziane ustawą sankcje,
ciążą również na podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcy - pracodawcy.

Po pierwsze, należy zauważyć, że aby cudzoziemiec
mógł zgodnie z prawem wykonywać powierzoną
mu pracę – niezbędny jest jego legalny pobyt
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
i to tylko taki tytuł pobytowy, który uprawnia
do wykonywania pracy na terytorium RP, określony
w art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Po drugie, podmiot powierzający wykonywanie
pracy cudzoziemcowi jest obowiązany uzyskać dla nie-
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go zezwolenie na pracę, które wydawane jest przez właściwego wojewodę, z wyłączeniem przypadków, gdy takie
zezwolenie nie jest wymagane albo cudzoziemiec posiada tzw.
jednolite zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (obowiązujące
od 1 maja 2014 r.). Znamiennym elementem postępowania administracyjnego jest okoliczność, że wniosek o wydanie
zezwolenia składa pracodawca, który ma zamiar zatrudnić
cudzoziemca (z wyjątkiem przypadku, gdy cudzoziemiec
legalnie przebywa na terytorium Polski i sam składa wniosek
o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, tzw. zezwolenie jednolite). Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę
cudzoziemca wraz z wymaganymi dokumentami powinien
zostać złożony, co najmniej na 30 dni przed planowanym
terminem zatrudnienia bądź przedłużenia zatrudnienia
cudzoziemca. Należy podkreślić, że wydane zezwolenie dotyczy jedynie pracy u konkretnego pracodawcy, w konkretnym
miejscu i na konkretnym stanowisku, na okres oznaczony
datami. Nie jest ono ważne w przypadku zatrudnienia cudzoziemca w innym przedsiębiorstwie. Zezwolenie na pracę jest
wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może
być przedłużone.

Po trzecie, trzeba podkreślić, że cudzoziemiec może
tylko wykonywać pracę na warunkach wskazanych
w zezwoleniu o pracę. Ustawodawca nałożył na pracodawcę
zobowiązanie powierzenia cudzoziemcy tylko takiej pracy,
która została przedstawiona w dokumentach. Wyjątkiem
od tej zasady jest sytuacja, w której powierzenia pracy
o innym charakterze lub na innym stanowisku, niż określone
w zezwoleniu, nastąpi na okresy łącznie nieprzekraczające
30 dni w roku kalendarzowym oraz pod warunkiem powiadomienia o tym w terminie 7 dni, w formie pisemnej wojewody,
który wydał zezwolenie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów funkcjonujących na rynku pracy, ustawodawca wprowadził odstępstwa
od mocno sformalizowanej procedury wydania zezwolenia na pracę. W odniesieniu do niektórych grup
cudzoziemców zatrudnienie cudzoziemca nie wymaga wydania zezwolenia na pracę, wówczas zastosowanie znajdzie tzw.
uproszczona procedura³ . W jej ramach, pracodawcy mogą
powierzyć wykonywanie pracy na terytorium Polski m.in.
cudzoziemcom, którzy pochodzą z Ukrainy, Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy,
Federacji Rosyjskiej.

Procedura uproszczona ma zastosowanie do cudzoziemców pochodzących z wyżej wymieniony krajów, którzy wykonują pracę w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy
w ciągu kolejnych 12 miesięcy wyłącznie na podstawie zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia podmiotu zamierzającego powierzyć im wykonywanie pracy.
1
2
3
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Warunkiem skorzystnia z uproszczonej procedury jest dokonanie bezpłatnej rejestracji przez pracodawcę w powiatowym
urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce pobytu
stałego lub siedzibę, podmiotu powierzającego wykonywanie
pracy. Takie oświadczenie musi spełniać szczegółowe wymogi
m.in. określać nazwę zawodu, w jakim pracę wykonywać
będzie cudzoziemiec, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia oraz okres wykonywania pracy; rodzaj umowy zawartej
z cudzoziemcem; wynagrodzenie brutto. Ponadto pracodawca jest zobowiązany załączyć własne oświadczenia, tj. o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym
rynku pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i zatrudnieniem cudzoziemcy.

W ramach procedury uproszczonej pracodawca może powierzyć cudzoziemcowi każdy rodzaj pracy i na podstawie
każdego rodzaju umowy, także cywilnoprawnej. Warto jednak
podkreślić, że we wszystkich przypadkach, umowa musi
zostać zawarta w formie pisemnej. Warunki pracy wpisane
do umowy nie mogą się różnić od tych zadeklarowanych
w oświadczeniu. Oryginał oświadczenia powinien zostać
przekazany cudzoziemcowi. Podsumowując, należy zauważyć,
że przystąpić do wykonywania pracy, może tylko cudzoziemiec, który posiada zarejestrowane oświadczenie, tytuł
pobytowy uprawniający do podejmowania pracy oraz
pisemną umowę z pracodawcą. Należy również zaznaczyć, że
w sytuacji, gdy cudzoziemiec wykonujący pracę na podstawie
oświadczenia chce zmienić pracodawcę, ma obowiązek
uzyskać nowe oświadczenie od aktualnego podmiotu powierzającego mu pracę. Dopuszczalny okres pracy cudzoziemca
na podstawie oświadczenia – 6 miesięcy w ciągu kolejnych
12 miesięcy – obejmuje wykonywanie pracy we wszystkich
podmiotach, na rzecz których miała ona miejsce w tym
okresie. Okres dopuszczalnego zatrudnienia nie musi być
wykorzystywany w sposób ciągły.
Jak zostało wspomniane powyżej, ustawodawca od 1 maja
2014 r., wprowadził również możliwość zatrudnienia
cudzoziemca na podstawie zezwolenia jednolitego,
tj. na pobyt czasowy i pracę. Wniosek o takie zezwolenie składa sam cudzoziemiec, który przebywa legalnie na terytorium
Polski, w przypadku gdy praca ma być wykonywana dłużej niż
3 miesiące.

Procedury obowiązujące w polskim porządku prawnym są
bardzo istotne, zarówno dla pracodawców jak i przyszłych
pracowników, także z uwagi na fakt, że wraz z rozwojem
polskiej gospodarki wzrośnie liczba miejsc pracy, którą niekoniecznie chcą wykonywać Polacy. Należy więc zauważyć,
że maksymalnie elastyczne akty prawne powinny odpowiadać
rosnącemu popytowi na pracownika – cudzoziemca, jednocześnie uwzględniając interesy polskiego rynku. ⎔

Ustawa z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy 		
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588).
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In recent years the number of foreigners coming to Poland has significantly increased.
The rise of interest in our country may result from the improvement of Polish labour market
condition. These are not only the Poles who go to Western Europe, but for many people,
especially those from Eastern Countries, coming to Poland is the chance of better life.

T

he vast majority of foreigners come to Poland
since they cannot find labour in their country
and very often they do not have basic knowledge
of Polish law. Sometimes, foreigners take huge risk
and start working illegally, without realizing the
consequences of their behaviour. It is an advantage
for both foreigner and the host country to have
precisely binding regulations that clearly regulate the
issues concerning legalization of residence as well as
the employment of foreigners.

The regulations, which define the issues
of employment of foreigners on Polish territory,
divide the foreigners into citizens of Member
States of the European Union and those from
other countries, adopting different regulations for
each group. The most simplified procedures are
applicable while employing the foreigner who comes

Katarzyna Psyta
legal trainee in the
Law Firm "Chudzik
i Wspólnicy Radcowie
Prawni" sp.p.
www.chudzik.pl

from one of Member States of the European
Union or the European Economic Area since
the Member States guarantee their members
freedom of movement for their employees. From
the employer’s point of view, situation is much more
complicated if the employee comes from the country
outside the European Union.

The regulations concerning the foreigners are
regulated by the Act of 20th April 2004 on promotion
of employment and labour market institutions¹, the
Act of 12 December 2013 on foreigners² as well as
executory order. Besides distinctiveness indicated in
the Act, every foreigner who wants to be employed on
Polish territory must fulfil the range of regulations.
The entity who entrusts completion of work to the
foreigner - the employer is under the obligations,
which can be sanctioned by the Act.
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First of all, it should be noticed that in order for the foreigner
to do the labour legally – it is necessary to have a residence
permit in the territory of the Republic of Poland and it
should be the permit which entitles foreigner to perform
work in the territory of the Republic of Poland, defined in art.
87 sec.1 item 12 of the Act of 20 April 2004 on promotion
of employment and labour market institutions. Secondly,
the entity that employs the foreigner is obliged to obtain the
work permit for the foreigner that is issued by the province
governor appropriate to the location of the employer, except
the case when such a permit is not required or the foreigner
has so called temporary residence and work permit (binding
from 1 May 2014). Characteristic element of the administrative
proceedings is the circumstance that the work application
is submitted by the employer who is going to employ the
foreigner (except for the case when the foreigner is in Poland
legally and they apply for temporary residence and work
permit). Fulfilled work permit application shall be submitted
together with all required documents at least 30 days before
the planned date of employment or prolonging foreigner
employment. It should be emphasized that the issued permit
concerns work at particular employer, particular place and
position for the particular period of time. It is not valid in case
of employing the foreigner in another enterprise. The work
permit is issued for fixed-term not longer that 3 years and
may be prolonged.

Thirdly, it should be emphasized that the foreigner may
do the job according to the conditions indicated in the work
permit. The legislator obliged the employer to assign the
foreigner work that was only presented in the documents.
The exception from this rule is the situation in which
entrusting work of different nature or on different position
than the one defined in the documents is not exceeding more
than 30 days in total in the calendar year and on condition that
the province governor who issued the permit is to be informed
in the written form in the period of 7 days.

In order to meet expectations of the entities existing on the
labour market, the legislator introduced some deviations
from strongly formalized procedure of issuing work permit.
In reference to some groups of foreigners, employing
foreigner does not require issuing work permit, simplified
procedure³ is applicable then. In its respect, employers may
entrust completion of work on the Polish territory to the
foreigners coming from, among the others Ukraine, Republic
of Armenia, Republic of Belarus, Republic of Georgia, Republic
of Moldova and Russian Federation.

The simplified procedure is applicable to the foreigners
coming from aforementioned countries, who do the work
in the period not exceeding six months within other
1
2
3
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12 months solely on the base of declaration submitted by
the entity which is going to entrust the completion of work
in District Employment Agency. The condition of applying
the simplified procedure is to register the foreigner for
free by the employer in the District Employment Agency
competent regarding residence or headquarters of the entity
that entrusts completion of work. Such a declaration shall
fulfill detailed requirements, among the others, name of the
profession which will be performed by the foreigner, place
of work, starting date and the period of work completion;
kind of agreement concluded with the foreigner, gross
remuneration. Moreover, employer is obliged to include own
declaration i.e. on lack of possibilities to find the employees
on the local labour market and the one confirming that the
employer read the regulations connected with temporary
residence permit and employment of the foreigner.

In the respect of simplified procedure the employer may
give the foreigner every kind of work and on the base
of every kind of agreement, also civil-law agreement. It is
worth emphasizing that in every case, the agreement must
be concluded in the written form. The conditions included
in the agreement cannot be different from those declared in
the declaration. The original of the declaration shall be given
to the foreigner. Summarizing, it is worth noticing that only
the foreigner, who has registered declaration, temporary
residence permit which allows their employment as well as
the agreement with the employer, is entitled to do the work.
It should be also noticed that if the foreigner, who does
their job on the base of the declaration, wants to change the
employer, they are obliged to get a new declaration from
current entity who they perform work for. Permissible period
of work on the base of the declaration – 6 months within
next 12 months - includes performing work to all entities
to the benefit of whom it occurred in this period. The period
of allowed employment does not have to be used consistently.

As aforementioned, from 1 May 2014 legislator introduced the
possibility to employ the foreigner on the base of temporary
residency and work. Such an application is submitted by the
foreigner who stays legally on the Polish territory in case
when work is supposed to be done longer than 3 months.
Procedures binding in Polish legislation are very vital both
for employer and future employees, also due to the fact that
together with the development of the economy, there is
a bigger number of workplaces, which the Poles are not
necessarily interested in. It shall be noticed that the most
flexible legal references shall meet increasing demand
on employee – the foreigner, simultaneously, taking
into consideration the interests of the Polish market. ⎔

Act of 20th April 2004 on promotion of employment and labour market institutions (i.e. Dz. U. - The Official Journal of Law of 2013 r., sec. 674, as amended)
Act of 12 December 2013 on foreigners (Dz. U. - The Official Journal of Law of 2013 r., sec. 1650
Minister of Labour and Social Policy Regulation of 21 April 2015 on cases when entrusting work to the foreigners in the territory of Republic of Poland is 		
permissible without the necessity of receiving work permit (Dz.U. - The Official Journal of Law of 2015, sec. 588)
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Biuro szyte na miarę potrzeb IT
W ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost sektora nowoczesnych
usług dla biznesu. Jednym z jego filarów są firmy z branży IT. Obecne
metodologie pracy projektowej, bazujące na przepływie informacji i sprawnej
komunikacji wewnątrz zespołu, wymagają stworzenia nowej
przestrzeni biurowej, która nadąży za dynamiką i obecnym stylem
pracy.

Nina Bocheńska

www.NowyStylGroup.com

F

unkcjonalność biura IT często opiera się na stanowiskach typu workbench. Zaletą takich rozwiązań jest możliwość pracy w jednym
miejscu całego zespołu realizującego dany projekt.
Rozwiązanie to ma zastosowanie przy programowaniu w parach, kiedy to dwóch programistów wspólnie
pracuje nad danym zadaniem. Często pojawia się jednak
potrzeba stworzenia indywidualnego stanowiska pracy
cichej. Niezależne biurka lub stanowiska odgrodzone
panelami akustycznymi stwarzają komfortowe warunki do realizacji zadań wymagających skupienia.

Zupełnie inna przestrzeń dedykowana jest
do części projektu, w której bazuje się na kreatywności i burzach mózgów. Usytuowanie dodatkowej przestrzeni kreatywnej obok głównych stanowisk pracy
zespołu, wpływa na efektywność pracy. Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia poprzez kolorowe meble,
inspirujące naklejki ścienne lub fototapety, wyzwalają
innowacyjne pomysły. Typowe dla branży IT krótkie
spotkania robocze, tzw. sprinty czy stand-up’y, wymagają wygospodarowania przestrzeni przeznaczonej do spotkań kilku osób. Praca równocześnie
kilku zespołów nad niezależnymi projektami tworzy
konieczność dostosowania wielkości i liczby sal
konferencyjnych – w tym przypadku o wiele lepiej
sprawdzi się kilka małych, kilkuosobowych sal spotkań
niż jedno duże pomieszczenie. Innym pomysłem jest
również zastosowanie w pobliżu strefy pracy zespołu akustycznych siedzisk modułowych, które dzięki wysokim ściankom odgradzają uczestników spotkania od
pozostałych pracowników, tworząc dla wszystkich
komfortowe warunki do pracy. Mając na względzie
specyfikę zadań informatyków i programistów, podczas projektowania biura warto pomyśleć o wygospodarowaniu strefy relaksu. Fun room lub chillout room
to miejsca, w których pracownicy mogą aktywnie
spędzić przerwę, zrelaksować się po wielogodzinnej
pracy przy monitorze i oczyścić umysł.
W przypadku biura IT szczególnie ważne są dodatkowe
akcesoria porządkujące stanowisko pracy. Informatycy

korzystają z wielu sprzętów elektronicznych,
więc istnieje konieczność, aby zasilające
je kable utrzymać w należytym porządku.
Specjalnie zaprojektowane kanały kablowe poziome
i pionowe, mediaporty wbudowane w blat biurka,
przelotki na kable, blat przesuwny umożliwiający
łatwy dostęp do gniazd elektrycznych – to wszystko stanowi obowiązkowe wyposażenie współczesnego stanowiska pracy informatyka.

Aranżując przestrzeń biurową dla sektora IT, warto zagłębić się również w profil i charakterystykę ludzi z tej
branży. Przeciętny pracownik to osoba w wieku 20
– 35 lat, która posiada swoje ambicje, czerpie wzorce
z zachodnich korporacji i oczekuje od pracodawcy
szczególnego traktowania. Pracownik świadomy swojej wartości na rynku poszukuje firmy, która poza satysfakcjonującymi zarobkami zaoferuje mu dodatkowe
benefity, takie jak praca w nowoczesnym i komfortowym biurze. Doświadczenie wielu organizacji pokazuje, że warto budować swój employer branding
w oparciu o innowacyjność i dbałość o pracownika,
również w kontekście atrakcyjnego środowiska pracy.
Przykład z branży: firma Google, jest doskonałym
dowodem na to, że inwestowanie w pracowników i ich otoczenie pozwala zbudować wizerunek
pracodawcy idealnego.
Z uwagi na specyficzny profil pracownika i charakterystykę zadań, stworzenie efektywnej przestrzeni biurowej dla organizacji z sektora IT jest wymagającym
wyzwaniem. Przeprowadzenie procesu badawczego,
mającego na celu zdiagnozowanie potrzeb danej
organizacji, pozwala stworzyć projekt optymalnego układu funkcjonalnego, a następnie projekt wnętrz,
które wspierają działania i cele firmy oraz efektywność
pracowników. W przypadku projektów IT o sukcesie
często nie decyduje jednostka, a zgrany i współpracujący ze sobą zespół. Stworzenie przestrzeni wspierającej
kooperację oraz umożliwienie swobodnego przepływu informacji jest podstawą do efektywnej pracy całej
organizacji. ⎔
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How

IT

» Biura IT szczególnie wymagają rozwiązań szytych na miarę, które
wspierają bieżącą pracę całego zespołu.

works?

» Warto zaaranżować swobodną przestrzeń socjalną
ponieważ 70% interakcji pomiędzy pracownikami ma
miejsce poza pokojami przeznaczonymi do spotkań.

Dla naszych klientów, firm z
sektora IT, kluczowa jest szeroko
pojęta elastyczność. Począwszy od
elastyczności dostaw, możliwości
łatwego przearanżowania biura
w przypadku zwiększenia ilości
pracowników, aż po indywidualne
rozwiązania szyte na miarę.
Wiele zrealizowanych projektów
pokazuje, że jesteśmy elastyczną
firmą, która dopasowuje się do
specyficznych potrzeb klienta.
Sebastian Osuch
Manager / Front Oﬃce
sebastian.osuch@nowystylgroup.com

» Stanowiska workbench stanowią świetną przestrzeń do pracy zespołowej.
Otwarta przestrzeń sprzyja wymianie informacji i umożliwia bieżące konsultacje.

www.NowyStylGroup.com

» Rozwiązaniem na długie godziny spędzone przy biurku jest ergonomiczne
krzesło oraz biurko z możliwością regulacji wysokości, które pozwala
na wykonywanie pracy naprzemiennie w pozycjach siedzącej i stojącej,
odciążając kręgosłup oraz mięśnie karku i szyi.

» Alternatywą dla osobnych sal mogą być wydzielone w open space’ie
strefy spotkań. Są idealnym miejscem na mniej formalne konsultacje
lub do pracy w skupieniu.

» Kilkuosobowe salki zlokalizowane w pobliżu
stanowisk pracy zespołu tworzą przestrzeń
dla spotkań roboczych i sprintów.

» Fun room to ulubione miejsce pracowników biura IT –
wyzwala kreatywność, wspiera integrację zespołu oraz
pozwala aktywnie spędzić przerwę w pracy.

Popyt na specjalistów z branży IT ciągle rośnie. Pozyskanie i utrzymanie
utalentowanych pracowników stanowi wyzwanie dla współczesnych organizacji.
Funkcjonalna i atrakcyjna przestrzeń biurowa to atut w przyciąganiu talentów,
który w sposób ciągły pozytywnie oddziałuje na motywację i zaangażowanie zespołu.
Ewelina Adamus
Workplace Research & Development Consultant
ewelina.adamus@nowystylgroup.com

Scan for
English version

An office adjusted to the IT
sector's needs
We have recently noticed a significant growth of the modern business services
sector. Its main pillars are the IT companies. The contemporary methodologies
of design works, which are based on information exchange and effective
communication between team members, require a new office space that will
catch up with the office dynamics and the new work style.

Nina Bocheńska

www.NowyStylGroup.com

T

he functionality of an IT
office is mainly determined
by workbench workstations.
The biggest advantage of this solution is the
fact that it allows the whole team carrying
out a particular project to work at one place.
Workbenches are perfect for programming in pairs
when two computer programmers do a task together.
Very often, however, there is a need to create an
individual workstation designed for undisturbed
work. Free-standing desks or workstations sectioned
off by acoustic panels offer employees comfortable
conditions for working in the quiet.

A completely different space is designed for the project
section where creativity and brainstorming sessions
are of crucial importance. An additional creativity
zone arranged next to the main team workstations
has a huge influence on employees’ efficiency. Welldesigned spaces with colourful furniture, inspiring
wall stickers, or photo-wallpapers can trigger off
innovative ideas. The short meetings, so-called
sprints or stand-ups, which are typical of the IT
sector, require a space where people will be able
to meet together and hold a conversation. Because
in the IT sector a few teams often work on different
projects at the same time, the number and size
of conference halls should be adjusted in a proper way
– in this case, a perfect idea is to design several small
rooms, instead of one huge hall. Another idea is to use
the acoustic modular seating next to the teamwork
zone. Thanks to its high walls, this solution separates
the meeting participants from other workers, which
provides all employees with comfortable working
conditions. Taking into account the character of tasks
performed by computer specialists and programmers,
it is advisable to design a relaxation zone when
arranging an office. A fan room or a chillout room
is a place where employees can spend a break in
an active way, relax after sitting long hours in front
of a computer screen, and clear their minds.
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In the case of an IT office, the key elements are
additional accessories that help employees keep their

workstations neat and tidy. Computer specialists
make use of a great number of electronic devices,
so it is necessary to put their power cords in order.
The specially designed horizontal and vertical wire
trunking, desks equipped with media ports, wire
grommets, sliding tops ensuring quick access to the
available sockets – make up the obligatory equipment
of a modern IT specialist’s workstation.
When arranging an office space for the IT sector, we
should also take into consideration the characteristic
features of the people working there. The average
employee is a person at the age of 20-35, who has
an ambition, draws their knowledge from Western
corporations, and expects special treatment from
their employer. Being aware of their market value,
IT specialists look for a company that, apart from
a satisfying salary, offers them additional benefits,
such as the possibility of working in a modern
and comfortable office. The experience gained
by many organisations clearly shows that it is
a good idea to build the employer branding by using
innovation and taking care of employees – also by
providing them with an attractive work environment.
A good example: The Google Company has proven
that investing in employees and their work
environment helps to create an image of an ideal
employer.

Because the profile of IT specialists and the character
of their tasks are complex, the process of arranging an
effective office space for this sector is a real challenge.
Therefore, a perfect tool is the research process
whose aim is to define the needs of a particular
organisation. It allows for designing a functional
lay-out and then for arranging such an interior that
will support the activities undertaken by the company
and increase employees’ efficiency. In the case of the
projects carried out by the IT sector, the success is
very often determined by a harmonious team, and
not by an individual. In order to ensure effective work
of the whole IT organisation, it is necessary to create
an office space that will support cooperation and
facilitate information exchange. ⎔
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ŁĄCZYMY Z NAJLEPSZYMI
SPECJALISTAMI IT
FILTTR to prosty i skuteczny sposób na rekrutację
idealnego specjalisty IT.
TWORZYMY PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE - FILTRUJEMY DOKŁADNIE KAŻDE Z 35 000 CV,
.
ŻEBY WYŁONIĆ TYLKO TYCH KANDYDATÓW, KTÓRZY W 100 /. SPEŁNIAJĄ TWOJE
OCZEKIWANIA I KTÓRZY SĄ ZAINTERESOWANI TWOJĄ PROPOZYCJĄ.
www.filttr.pl

MANAGED SERVICE
– NOWY TREND, KTÓRY POMAGA
WYGRAĆ Z KONKURENCJĄ

Dinko Svetopetric
Business Unit
Director
w CONNECTIS_

Nie jest tajemnicą, że współcześni menedżerowie IT poszukują metod
optymalizacji zarządzania w firmie, chcą obniżać koszty, jednocześnie nie
rezygnując ze ścieżki wzrostu. Nieustanne podnoszenie jakości, usprawnianie
procesów czy wprowadzanie nowych technologii, to wciąż największe wyzwania
dla CIO. W obliczu takiej sytuacji, świadome organizacje przekazują część działalności
IT na zewnątrz. Korzystają z doświadczenia i kompetencji ekspertów spoza firmy.
Jedną z form takiej współpracy jest Managed Service.

Nowy trend na rynku usług outsourcingu IT
Nie jest tajemnicą, że współcześni menedżerowie IT
poszukują metod optymalizacji zarządzania IT w firmie, chcą obniżać koszty, jednocześnie nie rezygnując
ze ścieżki wzrostu. Nieustanne podnoszenie jakości,
usprawnianie procesów czy wprowadzanie nowych
technologii to wciąż największe wyzwania dla CIO.
W obliczu takiej sytuacji, świadome organizacje przekazują część działalności IT na zewnątrz. Korzystają
z doświadczenia i kompetencji ekspertów spoza firmy.

42

Jedną z form takiej współpracy jest Managed Service.
W tym modelu usługodawca łączy usługi Fixed Price
z outsourcingiem specjalistów IT, wykorzystując
największe zalety tych modeli współpracy. Zaczynając
od wytwarzania pomniejszych elementów/funkcjonalności oprogramowania, a na wytwarzaniu całych systemów kończąc (od analizy, poprzez programowanie
do testowania). W krajach zachodnich usługa ta moc-

no zyskuje na popularności. Zdaniem branżowych
ekspertów jest jednym z najszybciej rosnących segmentów usług IT na świecie. W Polsce menedżerowie
coraz uważniej mu się przyglądają i zaczynają dostrzegać korzyści – możliwość kontrolowania kosztów, szybki dostęp do poszukiwanych kompetencji, elastyczność
i możliwość szybkiej zmiany skali rozwiązania.

Współczesne wyzwania CIO

Monthly remuneration (median) of a Business Analyst
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Korzyści z Managed Service
Korzyści, które przemawiają za skorzystaniem
z tego modelu stanowią wartość nie tylko dla CIO, ale
także CEO oraz CFO. Wśród nich wymienić można:

• Redukcję kosztów produkcji oprogramowania
/możliwość kontroli kosztów w modelu
fixed-price.
• Szybki dostęp do poszukiwanych kompetencji
i technologii.
• Możliwość niemal dowolnego kształtowania usług.
• Zarządzanie mniejszą grupą pracowników.
• Możliwość wykorzystania wolnych środków
finansowych na innowacyjne rozwiązania.
• Dywersyfikację ryzyka i odpowiedzialności
za działanie struktur IT.
• Dyslokację sprzętu – łatwiejsze zarządzanie
w przypadku awarii systemów.
• Możliwość testowania nowych produktów,
bez ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych.
• Elastyczność współpracy – zwiększenie lub
zmniejszenie nakładów pracy zespołu w zależności od potrzeb.
• Bieżącą kontrolę jakości i czasu pracy.

Metodologia pracy i proces współpracy
– to proste

Firmy zrażone ciągnącymi się latami projektami, które
nie spełniają oczekiwań dynamicznie rozwijającego się
biznesu, są otwarte na nowe rozwiązania. Dlatego,
aby zachować wysoką jakość oraz terminowość prac
należy korzystać ze sprawdzonych, a jednocześnie
skutecznych metodyk wdrażania lub modyfikacji oprogramowania. Dotychczas korzystano z tradycyjnych sposobów pracy takich, jak Waterfall (cykl
kaskadowy, PRINCE2 itp.). Jednak to zwinne metody
zarządzania projektami (np. Scrum) stosowane w Managed Service cieszą się coraz większą popularnością.

Dzięki nim praca jest uporządkowana i wydajniejsza
od klasycznych metod.

Proces

1. Zdefiniowanie celu i stworzenie planu realizacji
konkretnych zadań przed rozpoczęciem procesu
tworzenia lub modyfikacji.

2. Akceptacja planu pracy następuje dwa dni przed
rozpoczęciem prac przez wyznaczonego Project
Managera – po stronie usługodawcy lub
zleceniodawcy.
3. Realizacja omówionych i zaakceptowanych zadań
przez zespół w określonym czasie.

4. Akceptacja wykonanej pracy i odbiór produktu
przez zleceniodawcę w ciągu 3 dni od sfinalizowania projektu.

Jak wygrywać z konkurencją?

Szybki rozwój technologii informatycznych, obserwowany szczególnie w ostatniej dekadzie, przyczynił się
w znaczącym stopniu do powstania usług outsourcingu IT, a Managed Service to ewolucja, która dzieje
się na naszych oczach. Łączy ona zaawansowaną
i kompleksową obsługę firm tak jak usługi Fixed Price
(wytwarzanie oprogramowania, testowanie, zarządzanie centrum scentralizowanym help-deskiem, PMO
itp.) ze stale rozbudowywaną ofertą ściśle określonych,
usług outsourcingu specjalistów IT, dostosowanych
do potrzeb konkretnej spółki. Wszystko to sprawia, że
praktycznie każda firma jest w stanie wybrać dla siebie
optymalny model outsourcingu IT, co w krótkim czasie
może przełożyć się na redukcję kosztów własnych
i poprawienie jakości codziennie wykonywanej pracy.
W ostateczności to dostęp do najnowszych technologii może stanowić decydujący argument w osiągnięciu
przewagi konkurencyjnej. ⎔
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MANAGED SERVICE

– AN EMERGING TREND FOR
OUTPERFORMING YOUR COMPETITON

Dinko Svetopetric
Business Unit
Director
in CONNECTIS_

It is no secret that today, IT managers look for ways to optimise the IT management
at their companies and lower the costs, yet without compromising the company
development strategy. Continuous improvement of quality, optimising processes and
introducing new technologies are still the biggest challenges for CIOs. Facing these
challenges, many organisations decide to outsource IT services, or at least part of
it. They prefer to benefit from the experience and competences of external experts.
One of such forms of cooperation is Managed Service.

A new trend on the IT outsourcing market
These days, being an IT Manager is not a walk in the
park. CIOs are forced to look for ways to optimize
IT management and lower the cost, yet without
compromising development strategy of their
organisation. Continuous improvement of quality,
optimising processes and introducing new technologies
are still the biggest challenges for CIOs. Facing these
challenges, many organisations decide to outsource IT
services, or at least part of it. They prefer to benefit
from the experience and competences of external
experts.
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Managed Service is an attractive model of cooperation
with external experts. In this model, the service provider
combines Fixed Price services with the outsourcing

of IT Experts, bringing together the best of both
worlds. From the development of minor software
elements and functions, up to the development
of entire systems (from analysis, through programming,
to testing). This type of services is increasingly popular
in the West. Industry analysts claim it is one of the
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and the goals set before IT managers. Fast launching
of products to the market, expansion of existing
systems, implementation of agile methodologies,
optimisation of IT processes, more precise control
of IT or reduction of the costs of infrastructure and
resources. These are just a few of the challenges that
stand before an IT manager today.

Benefits of Managed Service

Not only CIOs but also CEOs and CFOs can benefit
significantly from using this model.

• Reducing costs of software development/ ability
to control costs in a fixed-price model.
• Quick access to sought-after competences and
technologies.
• Ability to customize services at any point of time.
• Making people management easier by having less
direct employees to manage.
• Ability to use available financial resources for
innovative solutions.
• Diversification of risk and accountability for IT
structures.
• Equipment dislocation – easier management in
case of system breakdown.
• Ability to test new products without high investment expenditures.
• Cooperation flexibility – increasing or decreasing
team workload as needed.
• Day-to-day control of work quality and time.

Work methodology and cooperation
process – it's easy
Companies discouraged by years-long projects that
still do not meet the expectations of the dynamically
developing market are open to new solutions. That is
why in order to maintain high quality and timeliness
of projects you should use reliable and effective
methods for software implementation or modification.
Until recently, traditional work methods were usually

applied, like the Waterfall model (cascades, PRINCE2,
etc.) However, agile project management solutions, like
Scrum, are increasingly popular in Managed Service.
Thanks to these methods, work is well-organised and
more efficient than with classic solutions.

Process

1. Defining the objective and creating an implementation plan for specific tasks before the commencement of the development or modification process.
2. The work plan is accepted two days prior to the
beginning of the works by the assigned Project
Manager – on the part of the service provider or the
client.
3. Execution of the discussed and accepted tasks by the
team in a specific time period.

4. Acceptance of the completed works and handing
over of the product to the client within three days of
completing the project.

How to outperform your competition?

Fast development of information technologies,
especially in the last decade, resulted in the
development of outsourcing IT services, and Managed
Service is an evolution that takes place right before our
eyes. Such services combine advanced and complex
services for companies, just like Fixed Price services
(software development, testing, management using
centralised help-desk, PMO, etc.), with ever-growing
range of specific IT outsourcing services customised
to the needs of a specific company. As a result, every
company can choose an optimal IT outsourcing
model for itself, which in short time will translate
into a reduction of own costs and improvement
of quality of day-to-day operations. Access to stateof-the-art technologies could be the ultimate source
of your competitive advantage. ⎔
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Wywiad numeru:

Wysoka jakość
usług, zarówno
w optymalizacji
i standaryzacji
procesów
– cel biznesowy
HPE BPS Poland
Z Oliverem Berks’em, Dyrektorem
Generalnym Usług Outsourcingowych
HP Global Business Center – rozmawia
Wiktor Doktór

www8.hp.com/pl
Oliver Berks
Dyrektor
Generalny
Usług
Outsourcingowych
HP Global
Business Center

Wiktor Doktór: Hewlett Packard Enterprise (HPE)
to globalna marka, rozpoznawalna na całym świecie.
Większość z nas kojarzy HPE z drukarkami lub komputerami, lecz to nie wszystko co robi HPE. Czym jest Business
Process Outsourcing?
Oliver Berks: Kwestie związane z zagadnieniem outsourcingu stanowią popularny temat w ostatnich latach. Dla gospodarki polskiej i światowej, jest to ważna branża, która jest
związana z dynamicznym rozwojem i niesie optymistyczne
prognozy. Według Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), wzrost przemysłu oscyluje w granicach 15-20%
rocznie. Raport CBRE, Inc. wskazuje, że Polska jest jednym
z najbardziej popularnych rynków w Europie Środkowej
i Wschodniej dla inwestorów z sektora nowoczesnych usług
biznesowych.

Ale zacznijmy od początku: co to właściwie jest
Business Process Outsourcing (BPO) lub szerzej określany
Business Process Services (BPS)?

BPS / BPO polega na powierzeniu pewnych funkcji, zadań lub
procesów biznesowych firmie zewnętrznej. Do najczęściej
zlecanych procesów zaliczamy finanse i rachunkowość, HR,
sprzedaż i marketing, przetwarzanie danych, dostarczanie
informacji oraz zarządzanie łańcuchem dostaw.

Tradycyjnie, outsourcing jest stosowany w sytuacji, gdy
dostępne zasoby zewnętrznych dostawców są tańsze niż
wewnętrzne, skutkiem czego jest obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności firmy. To pozwala zoszczędzić czas i pieniądze, które następnie mogą
być wykorzystane do dalszych inwestycji. Outsourcing daje
możliwość firmom do usprawnienia jakości świadczonych
usług, dostępu do wiedzy i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Pozwala firmom zrównoważyć podział pracy,
poprawić efektywność zasobów i racjonalnie zarządzać procesami w dłuższej perspektywie, istotnej dla strategicznych
celów firmy. W ten sposób organizacja może osiągnąć lepsze
wyniki biznesowe i zwiększać swoją wartość rynkową.
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Ponadto, outsourcing wymaga przeprowadzenia restrukturyzacji spółki, co oznacza opracowanie planu transformacji,
który uwzględnia cele operacyjne i finansowe firmy. W momencie jego wdrażania, nacisk powinien być ukierunkowany
na odpowiednie zarządzanie w okresie przejściowym,
na transfer wiedzy oraz na budowanie zespołu specjalistów przy jednoczesnym, stałym monitorowaniu poziomu dostarczanych usług.
Kluczowymi czynnikami w tego rodzaju działalności są:
efektywna współpraca, komunikacja, zaufanie i wzajemne
zrozumienie między firmami, biorącymi w nim udział.

WD: Nowoczesne usługi dla biznesu, centra usług
wspólnych, outsourcing procesów biznesowych – te
hasła coraz głośniej wybrzmiewają na rynku. Jakimi usługami dla biznesu zajmuje się BPS Poland w centrach
operacyjnych ulokowanych w Polsce?
OB: HPE BPS Polska posiada obecnie dwa centra finansowe: pierwsze z nich otworzono we Wrocławiu, drugie
w Łodzi. Zatrudniamy szereg wysoko wykwalifikowanych
specjalistów/menedżerów, zapewniając usługi w zakresie
finansów i księgowości, kadr i płac, zarządzania tak zwanym
Customer Experience (doświadczeniami klientów), przetwarzania dokumentacji, zarządzania łańcuchem dostaw, analizy
finansowej i zamówieniami klientów z krajów ze wszystkich
regionów świata, przy jednoczesnym wsparciu językowym
– mówimy w ponad 20 językach. W HPE BPS Polska koncentrujemy się na dostarczaniu swoim klientom wysokiej
jakości usług – zarówno w optymalizacji i standaryzacji procesów, transformacji ekonomicznej, innowacyjności, zgodności z regulacjami branżowymi i prawnymi, jak i retencji wiedzy
– zarządzaniu zaangażowaniem pracowników na rzecz organizacji czy tworzeniem metryk biznesowych.

WD: Wrocław, Łódź – czy to jedyne centra operacyjne
HPE BPS Poland w Polsce? Jakie są plany dalszego Waszego rozwoju?
OB: Centra finansowe we Wrocławiu i Łodzi tworzą bliźniacze
centra usług, które ściśle ze sobą współpracują osiągając efekt
synergii. Zwielokrotnienie wspólnych działań pozwala osiągnąć ogromne korzyści oraz pomaga nieustannie oferować
najwyższą jakość usług naszym klientom biznesowym.

Perspektywy na przyszłość w sektorze outsourcingowym
zapowiadają się obiecująco. Najważniejsze jest wzmocnienie
relacji z klientami, przy jednoczesnym nacisku na zwiększenie
innowacyjności, tworzenie zaawansowanego modelu biznesowego oraz restrukturyzacji ekonomicznej.

W najbliższych latach główny cel dla BPS pozostanie
w sferze zarządzania doświadczeniami klientów, w obszarze
finansów i księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej.
Nowe rozwiązania ściśle współpracują z ulepszeniami
programowymi i technologicznymi, rozwijanymi w ramach
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procesu F&A oraz w podejściu opartym na tak zwanej
„chmurze obliczeniowej” do świadczenia usług w zakresie
HR/Payroll. Innowacje te są nieustannie dostarczane
przez światowy zespół ekspertów HPE, w ścisłej współpracy
ze wszystkimi ośrodkami BPS.

Ponadto, stale koncentrujemy się nad powiększaniem portfolio naszych klientów wraz z poszerzaniem kompleksowej
oferty biznesowej.

WD: Kim są Wasi klienci? Czy są to konkretne branże,
czy może każdy biznes może korzystać z usług HPE BPS
Poland?

OB: Pracujemy dla klientów zewnętrznych, głównie
międzynarodowych korporacji z różnych branż (przemysł
motoryzacyjny, spożywczy, bankowy, europejskich instytucji finansowych, logistyki, przemysł tekstylny i farmaceutyczny). W ramach rozwoju, skupiamy się intensywnie nad
sektorem zaawansowanych usług finansowych. Dostarczamy
naszym klientom kompleksowe rozwiązania, począwszy od
pełnego outsourcingu do modeli hybrydowych. Pomagamy
im przekształcić swoją działalność i osiągnąć przewagę
konkurencyjną. Rozwój technologiczny był i będzie głównym motorem poprawy, nie tylko dla naszych klientów, ale
dla całej gospodarki światowej.

WD: Branża BPO/SSC wciąż poszukuje wykwalifikowanych kadr – kto może znaleźć pracę w HPE BPS Poland,
kogo poszukujecie i jak można rozwijać się w ramach
struktur firmy?
OB: W naszej organizacji cenimy różnorodność i zapewniamy
równe szanse dla pracowników, stąd też zatrudnianie może
u nas znaleźć zarówno absolwent uczelni jak i doświadczony
ekspert.

Pracownikom gwarantujemy dostęp do obszernej bazy wiedzy,
zapewniamy potrzebne narzędzia do nauki i rozwoju. Organizacja oferuje bardzo atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,
w tym prywatne ubezpieczenie medyczne i ubezpieczenie
na życie. Dajemy szansę wielostronnego rozwoju kariery,
również na szczeblu międzynarodowym; promujemy przyjazne środowisko pracy, zwracając uwagę na równowagę
między życiem zawodowym a prywatnym.

Proces rekrutacji trwa bezustannie – poszukujemy osób
z doświadczeniem w finansach, księgowości, kadrach, płacach, znających języki obce. Zapewniamy nieograniczone
możliwości pracy zarówno dla specjalistów z kilkuletnim
doświadczeniem, znajomością nowych narzędzi i certyfikacją,
a także dla świeżych absolwentów. U kandydatów cenimy
umiejętność analitycznego myślenia, silną etykę pracy
oraz chęć do nauki i podejmowania wyzwań.

WD: Dziekuję za rozmowę. ⎔
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Delivering service excellence
in process optimization
– business goal of HPE BPS Poland
Wiktor Doktór talks to Oliver Berks, Business Processes
Services Poland Director at HP Global Business Center Ltd

Oliver Berks
Business Processes
Services Poland
Director
at HP Global
Business Center
Ltd

Wiktor Doktór: Hewlett Packard Enterprise (HPE)
is very well recognized brand worldwide. Most
of us limit HPE activities to printers or computers,
but this is not all what HPE does. What is Business
Process Outsourcing?
Oliver Berks: The matter of outsourcing has been
a hot subject in the recent years. For Polish and global
economy, it is an important topic that is associated
with dynamic growth and that carries optimistic
forecasts. According to The Association of Business
Service Leaders (ABSL), the industry growth is around
15-20% annually. A CBRE Group, Inc. report indicates
that Poland is the most popular market in Central and
Eastern Europe for investors in the sector of modern
business services.

But let’s start from the beginning: what is actually
Business Process Outsourcing (BPO) or as we term it
Business Process Services (BPS)?

BPS/BPO involves entrusting certain functions, tasks or
business processes to an external company. The most
commonly outsourced processes include finance and
accounting, HR, sales and marketing, data processing,
information provision and supply chain management.

Traditionally, outsourcing is used when the available
resources of external providers are cheaper than
internal, which gives a reduction in operating costs and
increases the competitiveness of the business. It saves
time and money which then can be used for further
investments. But recently companies are recognizing
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that BPS can provide firms other important factors,
such as ability to deliver the high quality services,
access to expertise and innovative technological
solutions. Outsourcing allows firms to balance
workload, improve efficiency resources and effective
process management for long term, strategic goals
of the company. That way, the organization can achieve
better business results and increase its market value.
Moreover, outsourcing should require a restructuration
of the company, which indicates developing
a transformation plan that includes the company's
objectives, together with financial, operational, and
governance goals. The focus for firms working with an
external provider should be directed at the transition
management, knowledge transfer, and building an
educated team of professionals along with constant
monitoring of service levels.

What I find crucial in this kind of business is the
effective cooperation, communication, trust and
mutual understanding between the companies.
WD: Modern business services, shared services
centers, business process outsourcing – those
phrases are being more and more recognized on
the market. What kind of business services are
provided in Poland based by BPS Poland?

OB: Today, HPE BPS Poland has its two centers: first
one opened in Wroclaw and second one in Lodz.
It employs a wide range of highly educated professionals/managers. We provide services in Finance and
Accounting (F&A), Human Resources and Payroll,
Customer Experience, Document Processing Services,
Supply Chain, Financial Analysis and Procurement
area to countries in all regions in 20+ languages. HPE
BPS Poland focuses on delivering service excellence in
process optimization and standardization, business
transformation, continuous innovation, compliance,
knowledge retention, employee engagement and
business metrics to our customers.
WD: Wroclaw, Lodz – are those all HPE BPS Poland
operation centers in Poland? What are your plans
for future development?

OB: Wroclaw and Lodz are twin BPO centers that
cooperate closely, based on the synergy effect.
It helps us to deliver strong results to our clients
and continuously offer the service excellence that
companies demand.
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The future looks bright to us. We are looking to enhance
the relationships with the clients, with more focus on
the innovation, creation of advanced business model
and business transformation.

For the coming years, the primary focus for BPS
remains Customer Experience, Finance and Accounting
and HR and Payroll services. These are supported by
new enhancements being developed for F&A and
exploring a cloud based approach to the delivery
of HR/Payroll services. These improvements are being
delivered by the worldwide portfolio team, in close
collaboration with all HPE BPS centers.
Furthermore, we are constantly seeking to extend
our client portfolio together with our business line
offerings.
WD: Who are your clients? Are those certain
industries, or perhaps any business can become
your customer?

OB: We work for external customers, mainly
multinational corporations from a variety of industries
(the automotive industry, food&nutrition, banking,
European financial institutions, logistics, textile and
pharmaceuticals). Complex and advanced financial
services is another sector we are focused on for
business development. We deliver to our customers’
comprehensive solutions ranging from full outsourcing
to hybrid models. We help them transform their
business and achieve competitive advantages.
Technology has been and will be the main driver for
improvement not only for our clients but for the world
economy.
WD: The BPO/SSC industry is looking for qualified
human resources – what kind of employees HPE
BPS Poland is looking for and how the career can
be built within your company structures?

OB: In our organization, we are focused on diversity,
which results in providing equal opportunities
to employees, hiring University graduates and
experienced experts. We equip them with easy access
to our extensive knowledge base. and tools; HPE offers
a very attractive social benefit package, including
private medical and life insurance, international
career development, and a friendly work environment
to promote work-life balance.

The recruitment process is ongoing – we are looking
for individuals experienced in finance, accounting,
human resources, payroll and HR who speak multiple
languages. There are endless job opportunities for both
experts with several years of experience, knowledge
of the new tools and certifications as well as fresh
graduates. The traits we focus on in candidates is
analytical thinking, strong work ethic and willingness
to learn.
WD: Thank you very much. ⎔
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NOWE PRZEPISY CELNE OD 1 MAJA 2016

– CZY JESTEŚ

GOTOWY

NA NADCHODZĄCE

ZMIANY?

Jacek Kapica
- Operations Director,
STTAS Europe

Od 22 lat wymiana handlowa między Unią Europejską, a państwami trzecimi, jak
również wewnątrz samej Unii Europejskiej, odbywała się w oparciu o te same, wspólne
dla wszystkich państw członkowskich, zasady. Przedsiębiorcy w całej Europie zdążyli się przyzwyczaić do obowiązujących przepisów, jednak już 1 maja 2016 r. będą musieli stanąć przed
nową próbą. To wtedy wchodzi w życie Unijny Kodeks Celny (UKC) – nowa podstawa prawna
wewnętrznej i zewnętrznej wymiany towarowej obowiązującej wszystkich przedsiębiorców
w Unii Europejskiej. Na co powinni przygotować się właściciele firm sprzedających swoje
towary za granicę? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w niniejszym opracowaniu.

Z

ałożeniem Unijnego Kodeksu Celnego oraz
powiązanych z nim: aktu delegowanego i implementującego było usprawnienie oraz uproszczenie
obowiązującego prawa celnego, jak również dostosowanie
aktualnych operacji celnych do potrzeb nowoczesnego biznesu. Pakiet zmian wynikających z UKC ustanawia podstawy
prawne do wprowadzenia elektronicznego środowiska celnego oraz ma za zadanie przyspieszenie prowadzenia procedur
celnych dla Autoryzowanych Operatorów Ekonomicznych
(AEO). Pełna automatyzacja systemów i procesów pozwoli ograniczyć bariery administracyjne przez redukcję wielokrotnego przekazywania danych, jak również spowoduje
usprawnienie transakcji celnych. Odpowiednie regulacje
prawne określają rozwiązania przejściowe między obecną
sytuacją, a pełną implementacją rozwiązań informatycznych
UKC w możliwie najsprawniejszy sposób, próbując ograniczyć
codzienne interakcje między biznesem a organami celnymi.

Bardzo ważną rolę w obrocie międzynarodowym z krajami
Unii Europejskiej na gruncie Unijnego Kodeksu
Celnego będzie odgrywać posiadanie przez podmiot
statusu Autoryzowanego Operatora Ekonomicznego. Od
1 maja 2016 r. wiarygodność podmiotu i zgodność jego dzia-
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łania z prawem będzie niezwykle istotna, ponieważ jedynie
podmioty posiadające status AEO będą mogły uzyskać
uproszczenia w procedurach celnych. Tylko takie podmioty
będą mogły skorzystać z odprawy scentralizowanej w ramach
Unii Europejskiej, a więc będą mogły składać zgłoszenie w innym urzędzie, niż miejsce dostarczenia towaru. Stosowanie
procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru również
będzie zarezerwowane jedynie dla podmiotów o statusie AEO.
Dodatkowo, wspomniani operatorzy będą mogli dokonywać
tzw. samoobsługi celnej, czyli samokontroli zgodności z obowiązującymi zakazami i ograniczeniami celnymi. Wówczas, będą
oni zwolnieni z obowiązku przedstawienia towaru w urzędzie
celnym. Ostatnim udogodnieniem, które zostanie omówione
w niniejszym opracowaniu, jest możliwość przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami czasowego składowania zlokalizowanymi w różnych krajach Unii Europejskiej.
Tak jak w powyższych operacjach, przemieszczanie towarów,
będzie dostępne jedynie dla Autoryzowanych Operatorów.

Zmianie uległy również wymogi przyznawania statusu
AEO. Do tej pory wnioskodawcy musieli spełnić szczególne
wymagania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, wiarygodności finansowej, zgodności z obowiązującymi prze-
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pisami celnymi oraz odpowiedzialności prawnej,
co było skrupulatnie sprawdzane przez organy celne.
Obecne wymagania dla AEO zostały utrzymane w UKC,
natomiast zostały dodane również nowe wymogi.
Wiążą się one z możliwością stosowania zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości do 50%
lub 30% lub nawet zwolnieniem z zabezpieczenia.
Kryteria przyznawania statusu AEO pod rządami
nowego UKC będą obejmować:

a) brak poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych, w tym brak
skazania za poważne przestępstwo karne związane
z działalnością gospodarczą wnioskodawcy;
b) wykazanie przez wnioskodawcę, iż posiada
on wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów – będzie on zapewniony
poprzez system zarządzania ewidencją handlową,
a w stosownych przypadkach również poprzez ewidencję transportową, co umożliwi przeprowadzanie właściwych kontroli celnych;

c) wypłacalność – uznaje się ją za udowodnioną,
gdy wnioskodawca ma korzystną sytuację finansową, pozwalającą mu na wypełnianie zobowiązań,
stosownie do rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego w wysokości obniżonej do 50% lub 30% kwoty
referencyjnej będzie mogło zostać udzielone jedynie
wówczas, gdy wnioskodawca dowiedzie, iż spełnia warunki prawnej zgodności, wypłacalności finansowej
i odpowiedzialności biznesowej. Musi on również zapewnić, iż odpowiedni pracownicy zostali poinstruowani o obowiązku powiadamiania organów celnych
w każdym przypadku wykrycia trudności związanych
z przestrzeganiem przepisów. Wiąże się z tym
również ustanowienie procedur powiadamiania
organów celnych o wystąpieniu takich trudności,
co stanowi wymóg po stronie pracodawcy.

Jeżeli chodzi o całkowite zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia, wnioskodawca będzie musiał
dowieść, iż spełnia wszystkie warunki określone
dla obniżenia zabezpieczenia do wysokości 50%
i 30%. Dodatkowo, będzie musiał umożliwić organowi celnemu uzyskanie fizycznego dostępu do swoich
systemów rachunkowych i handlowych. Ponadto,
będzie on zobowiązany do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa zmierzających do zapewnienia ochrony swojego systemu komputerowego
przed nieupoważnionym dostępem.

Kolejną kwestią wartą poruszenia są zmiany
w zakresie dostępnych procedur celnych. Mając
na uwadze cel wprowadzenia nowego UKC, jakim
jest wzrost efektywności transakcji celnych oraz ich
uproszczenie, 12 obecnie istniejących procesów
zostało scalonych do 8, a te zostały ujęte w 6 procedurach celnych. Są to:
a) dopuszczenie do obrotu,
b) procedury specjalne, w ramach których jest:
ԠԠ tranzyt, w tym zewnętrzny i wewnętrzny,
ԠԠ składowanie, w tym w składach
celnych i wolnych obszarach celnych,
ԠԠ szczególne przeznaczenie, obejmujące
odprawę czasową i końcowe przeznaczenie,
ԠԠ przetwarzanie, obejmujące
uszlachetnianie czynne i bierne,
c) wywóz.

Uproszczenie procedur celnych ma znaczenie
dla liczby czynności administracyjnych oraz
przejrzystości prawa i ułatwienia jego stosowania.
Z tego względu przewidziano możliwość uzyskania jednego pozwolenia na stosowanie kilku procedur
specjalnych dla różnych operacji gospodarczych.

Wejście w życie nowego kodeksu celnego niesie
za sobą wiele zmian nie tylko w zakresie procedur
celnych oraz zmian dla podmiotów posiadających status AEO. Wśród zmian o dużym znaczeniu dla przedsiębiorców, można również wymienić te w zakresie
czasowego składania towarów. Od 1 maja br. towary będą mogły być składowane przez okres do
90 dni, przy czym do tej pory był to okres 20-dniowy.
Ponadto, UKC wprowadza skrócenie ważności Wiążącej Informacji Taryfowej. Od tej pory, decyzja ta będzie ważna zamiast 6 lat – 3 lata. Kolejna zmiana,
którą warto omówić, jest zmiana w zakresie składania deklaracji celnej. Będzie można ją złożyć na
30 dni przed przybyciem towaru i przedstawieniem
organom celnym.

Jak zostało to przedstawione powyżej, wejście
w życie Unijnego Kodeksu Celnego oraz aktów
mu towarzyszących, w znaczny sposób zmieni
kształt istniejącej wymiany towarowej z udziałem
krajów UE. Jedynie podmioty, które przeprowadzają operacje celne w zgodzie z obowiązującymi
przepisami, będą uprawnione do skorzystania
z wielu udogodnień wynikających z UKC.
Z tego powodu, przedsiębiorstwa powinny rozważyć
pozyskanie certyfikatu Autoryzowanego Operatora Ekonomicznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wejściem w życie nowych przepisów,
zapraszamy do kontaktu ze STTAS Europe na adres:
sttas-eu@sttas.com. ⎔
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COMPLIANCE: THE KEY TO SIMPLIFY CUSTOMS
PROCEDURES AND SAVE MONEY
WITH THE NEW EU CUSTOMS CODE.

ARE YOU

READY FOR
CHANGES?
Jacek Kapica
- Operations Director,
STTAS Europe

EU customs regulations are adapting to the paperless business environment with
the introduction of streamlined customs procedures and electronic communication
between businesses and customs authorities. The EU has a vested interest in simplifying
customs procedures to save time, money, and to ensure compliance. STTAS monitors the situation
and is ready to help companies perform their export and import operations in compliance with
the regulation.

T

he main policy objectives of the Union Customs Code
and the related Commission Acts are to improve the
functioning of the EU Customs Union and to ensure
that the regulations’ are uniformly applied throughout
the EU customs territory. This proposal is also intended
to streamline and digitize customs procedures in order to make
them simpler and better structured. These improvements
should result in substantial and tangible benefits for traders
and for customs administrations.

The UCC and its implemented acts will simplify customs
legislation and procedures as well as facilitate more efficient
customs transactions in line with modern-day business
needs. The UCC-package completes the legal world’s shift
to a paperless and fully electronic environment. It reinforces
the swiftness of customs procedures for compliant and
trustworthy economic operators (so-called Authorised
Economic Operators (AEO)). The full automation of systems
and procedures will also decrease the administrative burden
for economic operators by reducing repetitive submission
of data and by providing better streamlined processes.
Appropriate regulations bridge the gap between the current
situation and the full implementation of the UCC in the
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smoothest way possible and attempts to minimize disruptions
for the daily customs and business operations.

Under the Union Customs Code, an Authorised Economic
Operator will play a much more important role in import
and export trade turnover and in relations with customs
authorities. AEOs were legally recognized on 1 January 2008.
Business entities after receiving AEOS (security) certificate
could be privileged under customs control, which means
have more favourable treatment with respect to customs
controls, such as fewer physical inspections and documentbased audits. AEOC (simplification) could take maximum
advantage of widespread use of customs simplifications.
But the last privilege requires different authorizations and
could be gathered without the AEO certificate.

From 1 May 2016, reliability and compliance with customs
regulations will be crucial because only Authorized Economic
Operator would be able to use simplified procedures. Only
AEOs would be entitled for centralized clearance, which
entails lodging a customs declaration at the customs office
where the economic operator is established, while presenting
goods at another customs office. AEOs would be exclusively

OUTSOURCING&MORE | marzec-kwiecień 2016

entitled to make clearance in the form of an entry
in the declarant's records and also to provide self –
assessment, which allows carrying out compliance
controls for customs prohibitions and restrictions. In
such situations, AEOs could be additionally authorized
not to present the goods to customs offices. Only AEOs
will be empowered to move merchandise between
temporary storages in different Member States.

Till now a company which wants to become an
Authorized Economic Operator would meet very
challenging requirements regarding internal security,
financial reliability, and compliance with the law, which
must be examined by customs authorities. Existing
criteria for AEOs will be maintained under the new UCC
regulation, but there are some new requirements
regarding using a reduced comprehensive guarantee
or even a waiver guarantee.
The general criteria for the granting of the status
of Authorized Economic Operator are

a) the absence of any serious infringement or
repeated infringements of customs legislation
and taxation rules, including no record of serious
criminal offences relating to the economic activity
of the applicant;
b) the demonstration by the applicant of a high
level of control of his operations and of the flow of
goods;

c) financial solvency, which shall be deemed
to be proven where the applicant has good financial
standing, which enables him to fulfil his or her
commitments.

An authorisation to use a comprehensive guarante
with an amount reduced to 50% or 30% of
the reference amount shall be granted where the
applicant demonstrates that he fullfills conditions
related to legal liability, financial credibility, business
reliability and also the applicant ensures that
relevant employees are instructed to inform customs
authorities whenever compliance difficulties are
discovered and establishes procedures for informing
the customs authorities of such difficulties.

A guarantee waiver shall be granted where
the applicant demonstrates that he fulfills all
requirements for the reduced amount to 50% and
30%, and also for example: the applicant allows the
customs authority physical access to its accounting
systems and, where applicable, to its commercial and
transport records; and the applicant has appropriate
security measures in place to protect the applicant's

computer system from unauthorised intrusion
and to secure the applicant's documentation.

Implementation of the Union Customs Code implies
many practical changes that influence import and
export operations with EU countries. Simplified
customs procedures have been one of the aims
of modernizing the EU customs law. The Union Custom
Code compresses 12 acting processes to 8.

Customs procedure means any of the following
procedures:
a) release for free circulation;
b) special procedures, which means:
ԠԠ transit, which shall comprise
external and internal transit;
ԠԠ storage, which shall comprise customs
warehousing and free zones;
ԠԠ specific use, which shall comprise
temporary admission and end-use;
ԠԠ processing, which shall comprise
inward and outward processing.
c) export.

The simplification of customs procedures affects
administrative activities, transparency, and facilitation
of law due to the fact that the customs operator will be
able to use one authorization to perform one or more
special procedures for different business operations.
For facilitation and better fluency of goods turnover,
AEOs will not be required an authorization for keeping
goods in customs warehouse.
Examples of streamlining and modernizing customs
processes are:
ԠԠ the goods could be temporary stored
for 90 days (prolonged from 20 days),
ԠԠ Binding Tariff Information will be
valid for three years,
ԠԠ customs declaration could be lodged
to customs authorities 30 days before
arrival and presentation of the goods.

These examples represent the most important aspects
of changes implemented by the UCC Package, which
have an impact on import and export operations with
EU countries. The legitimate execution of import and
export operations will have an impact on saving time
and money. Compliance and liability under the Union
Customs Code will permit simplification, facilitation,
and savings. However, mistakes and violations still
carry out risks of exclusion from the privileged status.
Therefore, it is vital to ensure reliability and competent
support of export and import operations. ⎔
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Stanowisko: Specjalista ds.

logistyki z jęz. obcym

W firmach z branży SSC/BPO coraz częściej możemy spotkać oferty pracy
związane z logistyką i dystrybucją: Logistic Specialist, Procurement, Distribution
Planner, Inventory Specialist, Buyer. Tego typu oferty znajdziemy
w największych miastach w Polsce. Są one atrakcyjną alternatywą
dla kariery w centrach finansowo-księgowych i spotykają się
z coraz większym zainteresowaniem kandydatów.
Anna Ładosz
Recruitment Consultant
SSC/BPO

Prezentacja stanowiska
Tego typu stanowiska znajdują się najczęściej
w centrach firm produkcyjnych, które zdecydowały
się przenieść te procesy z innych krajów UE do Polski. Weźmy
na warsztat stanowisko Specjalisty ds. transportu. Do zadań
osoby na tym stanowisku należy głównie organizowanie
transportu z magazynów oraz centrum dystrybucji firmy
do lokalizacji klienta. Planty są często zlokalizowane w kilku krajach UE stąd wymóg znajomości dwóch języków obcych
(angielski + drugi język). Organizowanie transportu łączy się
ze współpracą z różnymi przewoźnikami (kurierzy, frachty
morskie, transport kolejowy, powietrzny), przygotowywaniem niezbędnych dokumentów transportowych (m.in. list
przewozowych, deklaracja dóbr niebezpiecznych), współpracą
z agencjami celnymi w przypadku exportu poza UE, koordynowaniem obiegu dokumentów między poszczególnymi działami firmy, rejestrowaniem aktywności w systemie (np. SAP),
zgłaszaniem reklamacji do podwykonawców oraz współpraca z Działem Obsługi Klienta, o ile nie jest to również jeden
z powierzonych obowiązków.

Perspektywy rozwoju

Osoba pracująca na stanowisku Specjalisty ds. transportu w międzynarodowej organizacji może liczyć na jasną ścieżkę kariery: Młodszy Specjalista, Specjalista, Starszy Specjalista,
Koordynator regionu, Team Leader. Natomiast musi się liczyć
z tym, że coroczny awans najprawdopodobniej nie będzie
możliwy ze względu na specyfikę branży. Logistyce towarzyszy
duża dynamika pracy, dzięki czemu codziennie można zdobyć
nowe doświadczenie. Osoby, będące częścią większej organizacji, mają również możliwość wzięcia udziału w wewnętrznych
rekrutacjach i poznanie powiązanych działów w firmie (dystrybucja, obsługa klienta, reklamacje). Niektórzy pracownicy
stają się również ekspertami do spraw transakcji w systemie
(np. SAP Key User), dzięki czemu biorą również aktywny
udział w szkoleniu nowych pracowników.

Kwalifikacje

Kandydat zainteresowany rozpoczęciem kariery w branży logistycznej musi zdawać sobie sprawę z oczekiwań stawianych

56

przez pracodawcę. Oprócz biegłej znajomości przynajmniej
dwóch języków obcych (angielski + drugi język: niemiecki,
holenderski, włoski, hiszpański czy języki skandynawskie)
od kandydatów oczekuje się wcześniejszego doświadczenia
w branży lub ukończenia studiów kierunkowych.

Bardzo ważne są zdolności organizacyjne, ponieważ branża logistyczna jest dynamiczna i łączy się z dużą ilością
nieprzewidzianych sytuacji takich, jak m.in. opóźnienie
linii produkcyjnej, złe warunki pogodowe, strajki czy wypadek
ciężarówki wiozącej nasz produkt. Rozwiązywanie bieżących
problemów dotyczących zamówień to drugie imię logistyki.

Kolejnym wymogiem stawianym kandydatom jest umiejętność
pracy w zespole. Istotne jest to, aby zespół się wspierał, dzielił
się swoją wiedzą i doświadczeniem – od tego zależy sukces
całego przedsięwzięcia.

Osoby zainteresowane pracą w logistyce powinny mieć
poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i mieć
świadomość, że każda transakcja, jaką wykonują w systemie,
niesie za sobą koszty. Bardzo przydatna jest też umiejętność
radzenia sobie ze stresem. Opanowanie nerwów jest kluczowe
gdy musimy szybko znaleźć rozwiązanie, które będzie korzystne zarówno dla firmy jak i klienta.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie pracowników z branży logistycznej różni się
w zależności od regionu oraz znajomości wiodącego języka pracy. Kandydaci z językami skandynawskimi są wyżej
wynagradzani w porównaniu do osób hiszpańsko- lub włoskojęzycznych. ⎔
Przybliżone wynagrodzenie
dla Specjalisty ds. transport z jęz. niemieckim:

0-2 lat doświadczenia
– 3500 – 4500
PLN brutto
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3 -5 lata
doświadczenia
– 4500 – 6000
PLN brutto

powyżej 5 lat
doświadczenia –
6000 – 7000
PLN brutto

Position: Logistics

Specialist with foreign
language
Companies from the SSC/BPO sector tend to offer increasing numbers of logistics and distribution
job opportunities: Logistic Specialist, Procurement, Distribution Planner, Inventory Specialist,
Buyer. Offers of this kind can be found in major Polish cities. They are an attractive alternative for
a career in finance/accounting centres and attract more and more interest among candidates.

Presentation of position
Positions of this kind are most frequently offered in centres
of manufacturing companies that decided to relocate these
processes from other EU countries to Poland. Let us look closer
at the Transport Specialist position. The tasks associated with
this position include mainly arrangement of transport from
warehouses and distribution centres of the company to client
locations. Since the plants are frequently located in several
EU countries, typically knowledge of two foreign languages
(English + second language) is required. Organisation
of transport means working together with various carriers
(couriers, sea cargo, railway and air transport), preparing
the necessary transport documents (e.g. waybill, declaration
concerning hazardous goods), contact with customs agencies
(in case of exports outside the EU), coordinating document
flow between different company units, recording activities in
the system (e.g. SAP), submitting complaints to subcontractors
and co-operation with Customer Service, unless it is one of the
responsibilities entrusted.

Development prospects

A person employed as Transport Specialist in an international
organisation can count on a clear career path: Junior
Specialist, Specialist, Senior Specialist, Region Coordinator,
Team Leader. However, it has to be reckoned that due to the
specific nature of this sector promotion is unlikely to occur
every year. Logistics involves fast-paced work, meaning than
new experience can be gathered almost every day. Persons
in larger organisations will also have opportunities to take
part in internal recruitment and explore related corporate
departments (distribution, customer service, complaints).
Some employees will further become experts in system
transactions (e.g. SAP Key User) and thus participate actively
in new employees training.

Qualifications

A candidate interested in starting a career in logistics needs
to be aware of employer expectations. In addition to fluent
command of at least two foreign languages (English + second
language: German, Dutch, Italian, Spanish, or one of the

Scandinavian languages), candidates are expected to have
prior experience in the industry or relevant university-level
education.

Organisational skills are extremely important, because the
logistics sector is fast-paced and involved many unforeseeable
situations, such as production pipeline delays, adverse
weather conditions, strikes, or an accident affecting a truck
carrying our product. Solving current problems relating
to purchase orders is the logistician's middle name.

Another requirements that candidates must meet is the ability
to work in a team. It is important for team members to be able
to support each other, share their knowledge and experience,
as this is the key factor of overall project success.
Persons interested in pursuing a career in logistics should feel
responsible for the work they perform and be aware that each
transaction they effect in the system entails costs. The ability
to cope with stress is also very useful. Calming your nerves is
crucial when a good solution, both for the company and the
client, needs to be found quickly.

Compensation

Compensation for logistics employees varies depending
on region and command of the primary work language.
Candidates with Scandinavian language fluency are better
compensated that those speaking Spanish or Italian. ⎔

Approximate compensation for a German-speaking
Transport Specialist:
0-2 years’
experience –
PLN 3,500 – 4,500
gross
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3-5 years’
above 5 years’
experience –
experience –
PLN 4,500 – 6,000 PLN 6,000 – 7,000
gross
gross
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Biblioteka Managera
STWÓRZ JEDNOROŻCA.
OD IDEI PO STARTUP WART MILIONY

Jeśli nie masz własnego marzenia, przez całe życie
będziesz pracować nad spełnianiem cudzych.

A jeśli masz marzenie, wstrzymaj się chwilę. Zanim
zaczniesz je realizować, odrób zadanie domowe.
Dowiedz się, jak pracują ludzie, którzy stworzyli takie
firmy, jak: Uber, Xiaomi, Airbnb czy Dropbox. Poznaj
sposób myślenia twórców jednorożców, czyli firm
wartych co najmniej miliard dolarów.

Dziś do założenia firmy najbardziej potrzebna jest
zaradność, nie duże pieniądze. Jeśli tylko wiesz, gdzie
szukać i jakich narzędzi używać, możesz małym
kosztem stworzyć dobry startup i zacząć zarabiać
już po kilku miesiącach. A gdy trafisz na swoją niszę
i zaczniesz zdobywać klientów, uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy venture capital nie powinno być trudne. Wtedy przeprowadzisz globalną
ekspansję i — kto wie — może dołączysz do
grona twórców jednorożców?
Grzegorz Kubera — przedsiębiorca i założyciel studia
startupowego GLIVE.pl, redaktor naczelny magazynów i serwisów informacyjnych z branży ICT, dziennikarz ekonomiczny
i technologiczny, od 10 lat publikujący w czasopismach
oraz serwisach online (m.in. „Bloomberg Businessweek Polska”,
„Sukces”, „Focus”, „PLAYBOY", „IT Professional”). Prowadzi blog
www.jednorozce.pl dla zaradnych przedsiębiorców.
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Kiedyś... Kiedyś wszystko było prostsze. Człowiek
wstawał rano, udawał się do zakładu pracy, odbijał
kartę, robił swoje, a po ośmiu godzinach wychodził
z roboty i wracał do domu. Może nie najwyższa,
ale stała pensja wpływała co miesiąc na konto.
Jechało się na trzytygodniowy urlop i nie myślało o pracy. Tym bardziej, że nie było laptopów, tabletów i smartfonów — smyczy, które sprawiają, że dziś
możemy być aktywni zawodowo 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu.

WORK-LIFE BALANCE.

Jak osiągnąć równowagę w pracy i w życiu

Ręka w górę, kto chciałby tak żyć? Chętnych brak.

No właśnie... Paradoks dzisiejszego świata polega na tym, że pracujemy więcej i więcej, tęskniąc
do wolnego czasu, którego i tak nie potrafimy wykorzystać. Bez odgórnie narzuconych reguł balansu miotamy się między tym, co zawodowe, i tym, co prywatne.
Często zapominamy też o naszym własnym JA, które
przecież wymaga uwagi. To wszystko ma odzwierciedlenie w naszych relacjach społecznych.
Skoro nie istnieją uniwersalne reguły work-life
balance trzeba je sobie indywidualnie wypracować!
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