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Aktualności branżowe

Polska liderem wynaFirma Deloitte wspiera
grodzeniowych obietnic projekty edukacyjne i naukowobadawcze z zakresu ekonomii

Niższe stawki
podatku dla
małych firm.
Od 1 stycznia
2017 roku mali
podatnicy zapłacą
niższy podatek
dochodowy zgodnie z nowelizacją
ustawy o podatku
dochodowym od
osób prawnych
(15% zamiast 19%
– dotyczy CIT).

Boom na rynku pracy w końcu przekłada się na wynagrodzenia pracowników.
Aż 38 proc. polskich średnich i dużych firm
deklaruje, że będzie podnosić pensje.
Ostatnie miesiące to prawdziwa hossa na polskim rynku pracy. Jednak ten
rosnący popyt na pracowników długo nie
miał odzwierciedlenia w wynagrodzeniach.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, dynamika płac w polskich
firmach nie tylko w ostatnich 4 miesiącach
nie przyspieszała, ale wręcz lekko spowalniała – wzrost rok do roku wahał się
w przedziale 3,6-4 proc., wobec 4,1-5,3 proc.
w poprzednich miesiącach.
Wygląda jednak na to, że trend powoli się
odwraca i pracodawcy coraz chętniej
myślą o podnoszeniu płac. Według badania prowadzonego przez Grant Thornton,
w IV kwartale 2016 r. już 38 proc. średnich
i dużych firm zapowiedziało, że będzie
podnosić pensje swoim pracownikom,
a żadna nie zapowiada obniżek. To najlepsze wyniki w historii badania, czyli od
2009 r. Dla porównania, w poprzednich
dwóch latach odsetek firm planujących
podwyżki wahał się w przedziale
18-28 proc.

W drugim tygodniu stycznia po raz jedenasty wręczono granty
dla laureatów Stypendium im. Lesława A. Pagi. Program wsparcia finansowego ma na celu realizację projektów edukacyjnych
i naukowo-badawczych z zakresu ekonomii

Rośnie sektor BSS.
Warszawa dogania
Kraków
Pośród 40 lokalizacji w Polsce, w których
rozwija się sektor BPO/SSC, Warszawa
jest ośrodkiem o największej liczbie
centrów nowoczesnych usług dla biznesu.
Według najnowszych danych Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, na warszawskim rynku działa
obecnie 160 centrów usług wspólnych,
w których zatrudnionych jest 36 664 osoby.
Daje to stolicy pierwsze miejsce pod względem liczebności centrów i drugie,
po Krakowie, jeśli chodzi o zatrudnienie
w tym segmencie polskiego rynku.
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i rynku kapitałowego. Skierowany jest
do studentów uczelni wyższych w całym
kraju. Kolejny rok z rzędu, partnerem
projektu była firma doradcza Deloitte.
Stypendium im. Lesława A. Pagi jest
skierowane do organizacji zrzeszających
studentów bądź absolwentów (do 35.
roku życia) uczelni wyższych, w szczególności o profilu ekonomicznym
lub prawniczym. Zespoły składające się z 3 do 6 osób mogą być

zarówno nieformalne, jak i reprezentować
organizację studencką, akademickie
koła naukowe bądź inne zarejestrowane
podmioty lub stowarzyszenia. Projekt
wspiera inicjatywy promujące i poszerzające wiedzę o rynku kapitałowym,
zwłaszcza, jeżeli mają charakter cykliczny
i wymiar międzynarodowy.
W tej edycji dofinansowanie w ramach
Stypendium otrzymało 10 projektów.
Łączna pula grantów wyniosła 50 tys. zł.
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017

BIZNES

Biuro Wyborowa Pernod Ricard
made by Tétris

Polski przedsiębiorca
wydaje co roku na druk
ok. 8% obrotów swojej
firmy
Polski przedsiębiorca wydaje rokrocznie
na druk ok. 8 proc. obrotów swojej firmy.
W tym aspekcie odstajemy od średniej
światowej, gdzie wydatki wahają się w zakresie 3-5 proc. obrotów. W perspektywie
5-letniej może to być więc oszczędność
na poziomie nawet 100 tys. zł. Na koszt
związany z drukiem składa się wiele
czynników, np. cena zakupu i serwisowania drukarek, energii potrzebnej do ich
zasilenia czy też materiałów eksploatacyjnych. Według ostatnich badań na temat
wykorzystania papieru przez pracujących
Polaków, przeprowadzonych przez KPMG,
w przedsiębiorstwie wykorzystuje się
około 545 kartek A4 na pracownika miesięcznie. To pokazuje, że druk w dalszym
ciągu odgrywa w firmach znaczącą rolę.

Droga do cyberbezpieczeństwa: wykrywaj,
chroń, reaguj

Zadanie dla wykonawcy było konkretne: urzeczywistnić
odważny projekt
autorstwa Massive
Design. W szalonym
tempie, bo w ciągu
14 tygodni, Tétris
zagospodarował
na nowo 2400 m2 nowego biura Wyborowa Pernod Ricard w budynku Lumen (Złote Tarasy), włączając w to rozbiórkę poprzedniej
aranżacji. Budowa wymagała koordynacji 30 ekip. Zdarzało się,
że na miejscu pracowało jednocześnie 350 osób.

Międzynarodowa konferencja
e-learning fusion – wyjątkowe połączenie narzędzi, metod i pomysłów
nowoczesnego, skutecznego
e-learningu
Już 16 marca 2017 r. w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja E-Learning Fusion (www.elearningfusion).
Organizatorem wydarzenia jest iPRO, innowacyjna firma
e-learningowa (www.ipro-elearning.pl). Technologicznie wspierać
będzie ją globalna firma Articulate (https://articulate.com/),
dostawca oprogramowania, kursów i materiałów dla specjalistów
od rozwoju w firmach. Obsługuje blisko 60 tys. klientów na całym
świecie. Merytorykę dostarczą międzynarodowi partnerzy iPRO:
Pearson, Cornerstone, Games for Business oraz Infor.
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017

Globalne organizacje przyznają dziś,
że nie są w stanie przewidzieć i odeprzeć
skomplikowanego cyberataku oraz skutecznie przeciwdziałać cyberzagrożeniom
XXI wieku. Dodatkowo, zbyt małe budżety, a co za tym idzie – niewystarczające
inwestycje w bezpieczeństwo – stanowią
dla nich największe wyzwanie. Takie
wnioski płyną z 19. Światowego Badania Bezpieczeństwa Informacji firmy
doradczej EY „Droga do cyberbezpieczeństwa: wykrywaj, chroń, reaguj”, w którym
udział wzięło 1735 firm z całego świata.
Jako największe cyberzagrożenia ankietowani w tegorocznej edycji raportu wskazali złośliwe oprogramowanie
i phishing.

Polacy a Work-Life
Balance
Wyniki badania „Confidence Index”
za trzeci kwartał 2016 r. wskazują,
że Europejczycy coraz bardziej świadomie podchodzą do work-life balance,
czyli równowagi pomiędzy życiem
prywatnym, a zawodowym. 19,2% Europejczyków wymienia ją jako jeden z czynników skłaniających ich do zmiany pracy
(piąty, najczęściej wymieniany powód po:
chęci rozwoju, braku pracy, braku perspektyw do dalszego rozwoju oraz poszukiwaniu lepszego wynagrodzenia). Polacy

dopiero się tego uczą – tylko co dziesiąty
uznał work-life balance za istotny powód
do szukania nowego zatrudnienia. Jako
ważniejsze, oprócz czynników podawanych
przez Europejczyków, wskazywali także na:
poszukiwanie lepszej struktury pod kątem
etycznym i restrukturyzację.

Polska na 7 miejscu
globalnego rankingu
lokalizacji dojrzałych
BPO
Z corocznego raportu międzynarodowej
firmy doradczej Cushman & Wakefield,
zatytułowanego Where in the World
wynika, że w najbliższych sześciu latach
sektor outsourcingu będzie rósł w tempie
6 proc. rocznie – głównie dzięki cięciom
kosztów przez firmy, a zwłaszcza banki.
W skali globalnej Indie są nadal największym rynkiem usług outsourcingowych
z 56-procentowych udziałem w rynku.
Na drugim miejscu uplasowały się Filipiny,
które miały udział w rynku na poziomie
15%. W 2015 r. outsourcing wygenerował
7% PKB tego kraju w porównaniu z zaledwie 0,08% w 2000 r.
Raport Where in the World prezentuje
ranking krajów według ich atrakcyjności dla sektora BPO (Business
Process Outsourcing) z uwzględnieniem
czynników takich jak: koszt, jakość usług
oraz stabilność polityczna i gospodarcza.
Poszczególne rynki zostały podzielone
na dwie kategorie: dojrzałe i wschodzące.
Polska znalazła się na 7 miejscu globalnego rankingu lokalizacji dojrzałych BPO
(skok o dwie pozycje, z miejsca 9 w 2015 r.).

W 2017 roku jedna
piąta smartfonów
będzie miała wbudowane elementy „sztucznej
inteligencji”
Ponad trzysta milionów smartfonów sprzedanych w 2017 roku będzie
wyposażona w tzw. systemy samouczące
się, czyli algorytmy uczenia maszynowego,
potocznie zwane elementami „sztucznej
inteligencji” – przewiduje szesnasta edycja raportu Global TMT Predictions, przygotowana przez firmę doradczą Deloitte.
Jednocześnie, już na początku tego roku,
liczba aktywnych urządzeń wyposażonych w biometryczne czytniki linii papilarnych, powinna po raz pierwszy
przekroczyć poziom miliarda sztuk.
Każdy z takich czujników będzie używany
średnio 30 razy dziennie. •
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Nowości technologiczne
Wirtualny projekt realnego biura

na integrację tradycyjnych linii analogowych, cyfrowych, IP oraz sieci komórkowych. Wydajne i zaawansowane platformy
są w stanie zadowolić nawet najbardziej
wymagającego klienta biznesowego.

Seria mebli Fields
od Kinnarps

Czy klient może na własne oczy zobaczyć aranżację nowego
biura jeszcze przed realizacją? Czy może jednym kliknięciem
zmienić system mebli na inny? Czy może przespacerować
się przez open space, rozgościć się w gabinecie lub sprawdzić
funkcjonalność sali konferencyjnej? Może! Umożliwia to aplikacja #OfficeVR, którą Grupa Nowy Styl przygotowała wspólnie
z i3D. Aplikację #OfficeVR Grupa Nowy Styl, po raz pierwszy,
zaprezentowała na targach ORGATEC, odbywających się
w Kolonii w dniach 25–29 października. To największe wydarzenie w branży wyposażenia przestrzeni biurowych. Na stoisku
Grupy mierzącym 1200 m² znalazły się dwa pokoje VR. Odwiedziło je ponad 500 osób, spędzając w nich w sumie 100 godzin.
Wszyscy użytkownicy – od Niemców i Polaków, po Chilijczyków i Dubajczyków – byli pod dużym wrażeniem, a stoisko Grupy
Nowy Styl określono mianem najbardziej zaawansowanego
technologicznie w historii targów.

Kontel został oficjalnym dystrybutorem Central Ericsson-LG
KONTEL rozpoczyna dystrybucję uznanych na świecie rozwiązań
Ericsson-LG – zaawansowanych rozwiązań Unified Communication dla małego i średniego biznesu. Jest to element rozszerzonej
współpracy między KONTEL a Integrated Professional Solutions
(wyłączny importer i przedstawiciel Ericsson-LG Enterprise
w Polsce).

Rozwiązania Ericsson-LG to nowoczesne platformy telekomunikacyjne, które są wynikiem wymiany wieloletnich doświadczeń
i współpracy dwóch światowych korporacji. Rozwiązania dedykowane są średniemu i małemu biznesowi (SMB). Skalowalne,
hybrydowe modułowe centrale telefoniczne pozwalają
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Komfortowa i przytulna seria mebli Fields
została zaprojektowana przez firmę
Kinnarps we współpracy z uznanym
projektantem, Olle Gyllangiem z Propeller
Design AB. Jest to współczesna koncepcja, której głównym założeniem jest
możliwość stworzenia dokładnie takiej
przestrzeni i środowiska pracy, jakie

która umożliwia efektywną komunikację
z urządzeniami, takimi jak komputer
czy smartfon. Dzięki nim posiada cztery
unikatowe funkcjonalności:
1. Monitoring ustawienia krzesła –
z pomocą czujnika IR krzesło mierzy
wysokość siedziska;
2. Obserwacja zachowań użytkowników – 6 czujników nacisku (4 umiejscowione w siedzisku i 2 w oparciu)
monitoruje pozycję ciała; czujniki żyroskopowe i akcelerometr
sczytuje ruchy (odchylenie i rotację)
oparcia;
3. Pomiar warunków fizycznych
– czujniki temperatury, wilgotności i ciśnienia precyzyjnie mierzą
warunki środowiska pracy;
4. Analiza zajętości stanowisk – dane
z czujników są też analizowane
pod kątem oceny zajętości biurek
w całym biurze i jego poszczególnych
strefach.

są w dzisiejszych czasach najbardziej
pożądane, oferując jednocześnie szereg
funkcjonalnych rozwiązań. A ponadto
– zapewniając pracownikom możliwość
rozwoju kreatywności, pracy w grupie
i pełnej koncentracji na przydzielonych
zadaniach.

Navigo Smart
– inteligentne krzesło
Navigo Smart to zupełnie nowe zastosowanie technologii internetu rzeczy dla smart
offices. Krzesło wspiera pracowników
w ergonomicznym siedzeniu i pomaga
firmom optymalnie aranżować biura,
przyczyniając się do większego komfortu,
zdrowia i efektywności pracy. Inteligentne
krzesło to efekt współpracy Grupy Nowy
Styl z Gemsense i DSP Group. Jego premiera miała miejsce podczas największych
targów technologii konsumenckich CES
2017 w Las Vegas.
Navigo Smart to nowoczesne krzesło obrotowe wyposażone w mikrokomputer
Gemsense (Red Amber) i technologię ULE,
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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Outsourcing Breakfasts 2016
– miasta kuszą sektor BSS
po lewej:
Marcin Piątkowski,
Dyrektor Invest in
Pomerania mówi
o branży BPO i SSC
w Trójmieście.
GDAŃSK

poniżej:
Panel dyskusyjny
o potrzebach, wyzwaniach i możliwościach
rozwoju sektora BSS
na Pomorzu mówią
przedstawiciele Olivia
Business Center,
Adecco, Colliers
International i Grupy
Nowy Styl.
GDAŃSK

Polskie miasta coraz chętniej witają u siebie inwestycje
z sektora BSS, a szefowie centrów usług wspólnych, które już
funkcjonują w Polsce, chcą mieć możliwość do wymiany doświadczeń i rozmowy o swoim otoczeniu biznesowym. Z odpowiedzią na te potrzeby, Fundacja Pro Progressio, wraz z Grupą
Nowy Styl, zrealizowała w roku 2016 cykl śniadań biznesowych pod hasłem „Outsourcing Breakfast”. Sześć niezależnych spotkań, w których łącznie wzięło udział ponad 400 osób,
miało za cel omówienie rozwoju sektora BPO i SSC na lokalnych rynkach. Śniadania odbywały się w Gdańsku, Lublinie,
Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu i Warszawie i każdorazowo razem wspierane były przez Partnerów, którzy w kompleksowy
sposób dzielili się swoją wiedzą. Partnerami wydarzeń były
CBRE, Colliers International, JLL, Cushman&Wakefield, Adecco,
Randstad, CPL Jobs, HRK, Grafton oraz Page Personnel.
po prawej:

Spotkania „Outsourcing Breakfast” przebiegały zawsze według Część networkingowa
modelu – panel dyskusyjny, rozmowy z zebranymi gośćmi,
i rozmowy uczestników Outsourcing
networking – i były zorganizowane w atmosferze śniadania.
Taka formuła spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród Breakfast Trójmiasto.
GDAŃSK
uczestników, i za każdym razem wydarzenia gromadziły szerokie grono uczestników.

po prawej:
Rozmowy w trakcie
networkingu biznesowego. Marcin Łukasik
z Unicall mówi o
usługach Call Contact
Center.
GDAŃSK
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BIZNES
po lewej:
O wielkości sektora
BSS w Lublinie mówi
Wiktor Doktór,
Prezes Pro Progressio.
LUBLIN

po prawej:
Panel dyskusyjny
o szansach i wyzwaniach branży BSS i IT
w Lublinie. Wśród
prelegentów eksperci
z Cushman
& Wakefield,
Comarch, Grupy
Nowy Styl, Urzędu
Miasta i Randstad.
LUBLIN

po lewej:
Samorząd i Biznes,
Jarosław Diatczuk,
właściciel DataArt
w rozmowie
z dr. Mariuszem
Saganem z Urzędu
Miasta Lublina.
LUBLIN

powyżej:
Michał Wierzbowski
Dyrektor ASSC
Orange Polska
mówi o działalności
Centrum Usług
Wspólnych Orange
w Lublinie.
LUBLIN

Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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Outsourcing Breakfasts 2016
– miasta kuszą sektor BSS
po lewej:
W Poznaniu w panelu
dyskusyjnym poświęconym BPO udział
wzięli przedstawiciele
Colliers International,
HRK, Grupy Nowy
Styl oraz Urzędu
Miasta Poznania.

Niezależnie od wielkości i lokalizacji
miasta, podczas rozmów pojawiały się
tematy wspólne, dzięki którym można dokładnie odzwierciedlić trendy
i wyzwania panujące na polskim rynku centrów usług wspólnych, a należą
do nich:

• dostęp do kadr IT,
• dostęp do kadr płynnie porozumiewających się językami niemieckim
i holenderskim,

POZNAŃ

poniżej:
Jak zwykle pełna sala.
Uczestnicy
Outsourcing
Breakfast Poznań
reprezentujący
samorząd, branżę
nieruchomości, HR
i przede wszystkim
firmy BSS.

•
•
•
•
•

praca w wielopokoleniowym biurze,
organizacja przestrzeni pracy,
work life balance,
robotyka i automatyka,
rosnąca konkurencja w dużych
aglomeracjach,
• nowe kierunki międzynarodowych
inwestycji BSS.

POZNAŃ

po lewej:
Pytania od uczestników, to stała część
śniadań biznesowych.
Tym razem głównym
tematem były pytania
dotyczące kwestii
dostępności kadr.
POZNAŃ

po prawej:
Najważniejszy
moment podczas spotkań realizowanych
przez Pro Progressio.
Wymiana wizytówek
i nawiązywanie
nowych kontaktów
biznesowych.
POZNAŃ

po lewej:
Na miejsca śniadań
biznesowych Pro
Progressio są wybierane różne lokalizacje.
W Rzeszowie spotkanie odbyło się
w nowo oddanym
przez DevelopRes budynku SkyRes Warszawska – pierwszym
i jak dotąd jedynym
budynkiem klasy A w
stolicy Podkarpacia.

po lewej:
Wiedza w pigułce,
czyli najważniejsze
informacje o rzeszowskim rynku usług
dla biznesu zebrane
w broszurze informacyjnej przygotowanej
specjalnie na
Outsourcing
Breakfast Rzeszów.
RZESZÓW

RZESZÓW
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BIZNES
po lewej:
Jednym z celów
statutowych Pro
Progressio jest dzielenie się wiedzą.
Tym razem książki
o przywództwie
i zarządzaniu trafiły
w ręce przedstawiciela
PwC.
RZESZÓW

po prawej:
Uczestnicy spotkania
mieli okazję zwiedzić
powierzchnie biurowe
w SkyRes Warszawska, przygotowywane
dla jednej z firm
z branży BSS.
RZESZÓW

po prawej:
O warszawskim
rynku BSS w panelu
dyskusyjnym mówili
przedstawiciele Page
Personnel, CBRE,
Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych
oraz Grupy
Nowy Styl.
WARSZAWA

po lewej:
HR i rynek nieruchomości biurowych,
to dwa nieodłączne
ważne tematy
dyskusji panelowych.
W Warszawie swoimi
doświadczeniami
dzielili się Wojtek
Bartz z Page
Personnel oraz
Joanna Mroczek
z CBRE.
WARSZAWA

po prawej:
W Warszawie goście
śniadania mieli okazję
zapoznać się z wirtualną rzeczywistością
zaprezentowaną przez
Grupę Nowy Styl.
WARSZAWA

Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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Outsourcing Breakfasts 2016
– miasta kuszą sektor BSS

po prawej:
Biuro i jego ergonomia na każdym ze
śniadań biznesowych
o BPO stanowią
ważny temat rozmów.
Grupa Nowy Styl
podzieliła się przykładami projektów
zrealizowanych specjalnie dla najemców
BPO i SSC.

po prawej:
Specjalnymi gośćmi
spotkania byli
studenci
amerykańskiego
Dartmouth College,
którzy zbierali
w Polsce informacje
o rynku BPO.
WARSZAWA

WROCŁAW

po lewej:
Wrocław to jedno
z największych skupisk firm BSS
w Polsce. O lokalnym
rynku BPO mówili
przedstawiciele
ARAW, Luxoft, Grupy
Nowy Styl, Grafton
oraz CBRE.
WROCŁAW

po lewej:
Networking i nowe
kontakty biznesowe.
Również we Wrocławiu ta część śniadania
biznesowego cieszyła
się sporą uwagą.
WROCŁAW

16

Outsourcing&More | styczeń – luty 2017

Profesjonalne

contact
center

Telmon to profesjonalne contact center, świadczące usługi z zakresu
telesprzedaży oraz obsługi klienta. Naszą ofertę kierujemy do firm oczekujących
usług najwyższej jakości, zarówno pod względem standardów oraz procedur,
jak i infrastruktury IT, bezpieczeństwa, a także obsługi klienta w ramach realizowanych
projektów. Specjalizujemy się głównie w przeprowadzaniu kampanii sprzedażowych
i obsługowych IN/OUT dla branży bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej
i multimedialnej.
TELMON Sp. z o.o. S.K.A.
+48 42 292 90 60 | handlowy@telmon.pl | www.telmon.pl

BIZNES

PODSUMOWANIE
DOBREGO ROKU W S8

Gdyby oceniać rozwój branży Call
Contact Center w Polsce, biorąc pod
uwagę doroczny Bal zorganizowany
przez zabrzańską spółkę S8, to moglibyśmy stwierdzić, że branża ta ma już
za sobą złą passę i nabrała potężnego rozpędu do dalszego rozwoju. S8 już
po raz drugi zorganizowała Bal, podczas
którego, w gronie swoich pracowników,
partnerów biznesowych oraz klientów,
spółka podsumowała rozwój swojej
działalności, przedstawiła plany dalszego
rozwoju i zapewniła moc atrakcji.
W pięknych wnętrzach Rezydencji
Luxury Hotel w Piekarach Śląskich,
300 gości celebrowało kolejny dobry
rok działalności operacyjnej S8. Podczas wydarzenia wyłoniono Gwiazdy
S8, czyli najlepszych pracowników firmy
roku 2016. Bal był pełen muzycznych i kulinarnych atrakcji, a gwiazdą wieczoru był
Michał Wiśniewski i Zespół Ich Troje.
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powyżej:
Laureaci Gwiazd S8
podczas ceremonii
wręczania nagród.

po prawej:
Krzysztof Wróbel,
prezes S8
i Wiktor Doktór,
prezes
Pro Progressio.
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017

BIZNES
od lewej:
Kierownictwo S8
podczas ceremonii
wręczania nagród:
Anna Różańska
Krzysztof Wróbel
Paulina Gaca-Tutka
Dawid Pośpiech
Damian Jamruszka
Dawid Pałka.

po prawej:
Przemówienie
Dawida Pałki
– dyrektora sprzedaży
i marketingu S8.

poniżej:
Koncert
Michała
Wiśniewskiego
i zespołu Ich Troje.

poniżej:
Część artystyczną
podczas Balu wzbogacił występ jednego
z laureatów programu
Mam Talent.

Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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Wywiad
z Adamem Krzanowskim,
założycielem Nowy Styl Group
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Pracownicy, Procesy, Przestrzeń
– wyznacznikami rozwoju
sektora BSS
Outsourcing&More: Żyjemy we wciąż
rozwijającym się świecie, a wraz z nim
ewoluuje sektor usług dla biznesu i jego bezpośrednie otoczenie biznesowe. Wśród tych zmian widać jednak
czynniki, które zawsze są obecne
i to wokół nich zachodzi najwięcej
modernizacji. Są to ludzie, procesy
i miejsca wykonywanej pracy. Jak
Pana zdaniem te trzy obszary wpływają na rozwój sektora BSS?
Adam Krzanowski: Pracownicy, procesy
i przestrzeń to główne składniki każdej
organizacji, w szczególności firm świadczących nowoczesne usługi dla biznesu.
Kapitał ludzki to najważniejszy zasób
biznesu usługowego – to przecież ludzie realizują określone procesy, które
są podstawą działalności firm BSS. Trzeci,
również istotny element, to przestrzeń,
czyli efektywne miejsce pracy, które
wspiera pracowników w realizacji procesów biznesowych. Wymienione trzy
obszary są ze sobą ściśle powiązane,
zmiana jednego wpływa bezpośrednio na pozostałe.

Ewolucja sektora BSS pokazuje, że po latach świadczenia stosunkowo prostych
usług z zakresu call center czy księgowości, do Polski nadciągają bardziej
skomplikowane i wymagające procesy.
Polski sektor się profesjonalizuje, następuje automatyzacja lub przeniesienie
najprostszych zadań do tańszych lokalizacji. Co więcej, automatyzacja najprostszych procesów wpływa na zmianę
charakteru i stylu pracy pracowników tego sektora, ponieważ sprawia, że rzadziej
mamy do czynienia z indywidualną pracą przy biurku. Obecnie złożoność zadań
wymaga pracy zespołowej, wymiany
informacji, współpracy oraz konsultacji. Zmiana stylu pracy wpływa również
na zmiany w przestrzeni biurowej.
Nie zapominajmy jednak o ludziach
– do wykonywania bardziej zaawansowanych zadań potrzeba lepiej wykwalifikowanych i doświadczonych
pracowników, którzy w obecnej sytuacji rynku pracownika, mają dobrą pozycję negocjacyjną, przez co oczekują od
pracodawcy czegoś więcej, niż jedynie
satysfakcjonującego wynagrodzenia.
O&M: Wróćmy na chwilę do ludzi.
Mamy tu kilka tematów wartych
omówienia. Z jednej strony wielopokoleniowość – w biurach coraz częściej
spotykamy przedstawicieli generacji Baby Boomers, pokoleń X, Y, a także
najmłodszych z pokolenia Z. Równolegle na rynku jest niedobór pracowników i walka o dobre kadry. Z jeszcze
innej strony, rośnie otwartość na migracje pracownicze i to, zarówno międzynarodowe, jak i wewnątrzkrajowe.
Na co obecnie zwracają uwagę pracownicy i jak ich przyciągnąć, a zarazem
utrzymać w jednym miejscu pracy?

Outsourcing&More | styczeń – luty 2017

AK: Obecna sytuacja jest bardzo ciekawa – w jednym biurze spotykają się cztery pokolenia. Każde z nich utożsamia się
z innymi wartościami, ma odmienne potrzeby i przyzwyczajenia związane ze
stylem pracy. Pogodzenie tych, często sprzecznych oczekiwań, jest jednym
z największych wyzwań stojących przed
pracodawcą. Uważam jednak, że możliwe jest zaprojektowanie biura, które
odpowie na potrzeby różnych generacji. W naszej codziennej pracy z klientami z rynku BSS mierzymy się z tym
wyzwaniem.
Zespół realizujący projekt aranżacji biura, w którego skład wchodzą
eksperci z zakresu socjologii, psychologii organizacji oraz projektowania wnętrz,
przeprowadza badania obecnej przestrzeni biurowej oraz specyfiki danej
firmy. Na podstawie obserwacji, ankiet
i wywiadów powstaje raport, analizujący
styl pracy i potrzeby organizacji, który jest
wytyczną do stworzenia projektu aranżacji biura szytego na miarę i wspierającego pracę pracowników z różnych
generacji.
Z mojej perspektywy, szczególnie
interesujące są pokolenia Y i Z, które w niedługim czasie stanowić będą większość pracujących. Wyznają
zupełnie odmienne wartości, niż starsze pokolenia. W swoim życiu mniejsze
znaczenie przypisują pracy, ponieważ
w ich oczach nie jest ona celem samym w sobie. Do pracy nie potrzebują
biurka – często Millenialsów spotkamy
pracujących z laptopem w modnych
kawiarniach. Stworzenie idealnego biura dla tak wymagającego i świadomego użytkownika jest sporym wyzwaniem.
Przygotowanie unikalnego projektu biura, szytego na miarę organizacji i pracujących w niej ludzi, może sprawić,
że przestrzeń będzie wspierać firmę
w pozyskaniu i utrzymaniu pracowników.
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Wracając do potrzeb – każde pokolenie
ma je odmienne, jednak obserwujemy widoczne tendencje do tworzenia biur strefowych. Według badań, właśnie takich,
elastycznych biur, oczekuje aż 87% pracowników sektora BSS. Można się zastanawiać, co właściwie znaczy elastyczne
biuro. Jest to miejsce, które dopasowuje
się do użytkownika, oferuje strefy pracy,
które najbardziej odpowiadają podejmowanym w organizacji aktywnościom.
Poza elastycznością biura, mówimy również o elastycznym stanowisku pracy.
Jako, że coraz większe są oczekiwania pracowników w zakresie well-being’u i ergonomii pracy, powoli standardem stają się
biurka z regulacją wysokości, przy których pracownicy mogą zmieniać pozycję
i pracować na siedząco lub stojąco. Takie
rozwiązania cieszą się sporym zainteresowaniem – prognozujemy, że wkrótce
większość pracowników sektora BSS,
oprócz ergonomicznego krzesła z wielowymiarową regulacją, będzie posiadać
również biurko typu sit-stand.
Zwiększa się świadomość tego, jak powinny wyglądać nowoczesne biura. Jednocześnie rosną wymagania stawiane
pracodawcom pod względem przestrzeni. I nie chodzi tu jedynie o poczucie estetyki. Efektywne biuro sprawia, że pracuje
nam się lepiej, jesteśmy bardziej wydajni i nie mamy problemu ze skupieniem.
Często słyszymy od naszych partnerów,
że efektywne biuro pozwala im skupić
się na pracy, nie na otaczającym hałasie i problemach ze znalezieniem miejsca do spotkań czy pracy koncepcyjnej.
Co więcej, firmy odpowiadając na potrzeby pracowników, coraz częściej oferują politykę benefitową. Ważne jednak,
żeby benefity nie były utożsamiane jedynie z kartą sportową, a w realny sposób
wpływały na satysfakcję z pracy. Wierzę,
że dobrze zaprojektowane biuro taką satysfakcję może gwarantować.
O&M: Przyjrzyjmy się teraz miejscom
pracy. Kiedyś pokoje gabinetowe,
później rozkwit open space, następnie kombinacja dwóch poprzednich, biura typu 360, co-working,
praca w domu czy inna forma pracy.
Co obecnie najlepiej sprawdza się
w branży BSS? Czego jeszcze możemy
się spodziewać i na co zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, zwracają
największą uwagę, jeśli do gry wchodzi kwestia miejsca pracy?
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AK: Patrząc na obecne powierzchnie
pracy sektora BSS, przeważa koncepcja
open space, która – jak pokazują
badania – nie jest najefektywniejszym typem przestrzeni. W tego
rodzaju aranżacji, często występują
problemy z hałasem, brakiem prywatności oraz możliwości koncentracji. Na szczęście, coraz więcej firm
postrzega swoje biuro jako inwestycję
oraz stosuje nowoczesne i bardziej
efektywne wzorce aranżacji przestrzeni,
takie jak biuro strefowe czy też Activity
Based Working. Tego typu miejsca są
bardziej przyjazne pracownikom, ponieważ wykorzystują to, co najlepsze
w koncepcji open space, czyli swobodny
przepływ informacji, lepsza komunikacja i oszczędność miejsca.
Z drugiej jednak strony oferują coś więcej – udostępniają pracownikom strefy
aktywności, w których mogą oni wykonywać określony rodzaj zadań. Podział
biura na strefy komunikacji, koncentracji, administracji, strefę wejściową
i część socjalną sprawia, że pracownicy nie przeszkadzają sobie nawzajem
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w wykonywaniu obowiązków. Ciekawie
zaaranżowane przestrzenie socjalne,
w których pracownicy mogą odpocząć
i spędzić przerwę w gronie współpracowników, podnoszą morale zespołu.
Udowodnione jest, że spotkania nieformalne przy kawie są bardziej efektywne
od tych w tradycyjnych salach konferencyjnych. Praca z osobami, które lubimy
i znamy jest przyjemniejsza, ale i bardziej
efektywna.
W ostatnich latach pracodawcy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
pracowników, coraz częściej oferują
możliwość częściowej pracy spoza biura.
Daje to szanse na zastosowanie idei desk
sharing, czyli współdzielenia stanowisk pracy. Monotonne siedzenie przy
biurku przez 8 godzin jest męczące
oraz nużące. Czemu pracownik nie może szukać inspiracji, siedząc na wygodnej pufie, pisać raportu w wydzielonym
pomieszczeniu, w którym nie przeszkadzają mu rozmowy współpracowników,
zorganizować burzy mózgów w miejscu pełnym inspirujących kolorów,
z jedną ścianą pokrytą farbą, po której

można pisać kredą? Zgodnie z ideą desk
sharing, nie chodzi jedynie o ograniczenie ilości biurek, np. w proporcji 7 biurek
na 10 pracowników, ale o stworzenie
alternatywnych miejsc do pracy. Ważne
jest, żeby pracownicy nie odbierali tej
zmiany jako odebranie im biurka, a raczej
udostępnienie większej przestrzeni i nowych miejsc do pracy, gdzie sami mogą wybrać, jak i gdzie tego dnia będą
wypełniać swoje obowiązki względem
pracodawcy.
Zastanówmy się jak pracujemy w domu?
Opracowujemy ważny projekt siedząc zazwyczaj przy biurku, przeglądając prasę
branżową siedzimy na kanapie lub w fotelu, w ciszy myślimy nad jakąś koncepcją, przyjmując najwygodniejszą dla nas
pozycję. Współczesne koncepcje promują taki styl pracy, także w biurze. Kiedyś
robiliśmy wszystko przy biurku – prowadziliśmy rozmowy telefoniczne, pisaliśmy
maile, pracowaliśmy z dokumentami,
opracowywaliśmy nowe pomysły. Dziś
projektuje się miejsca, zapewniające
optymalne warunki do wykonywania różnych zadań, a biurko przestaje
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pełnić swą dawną wielofunkcyjność.
Zabranie pracownikowi biurka motywuje go do poszukiwania innych miejsc
do pracy, często bardziej komfortowych.
To też element elastyczności jaką wprowadza się do środowiska pracy – miejscem pracy pracownika przestaje być
jego własne biurko, a staje się cała przestrzeń biurowa.
O&M: People, Process i Place, to
hasła którymi Grupa Nowy Styl zdobywa coraz mocniejszą pozycję na
rynku BSS. Skąd taki dobór haseł
i co jeszcze, z Waszego doświadczenia,
jest istotne dla firm z sektora BSS, aby
szybko i stabilnie się rozwijać, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach?
AK: Dla nas biuro to przestrzeń,
w której pracownicy realizują procesy
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biznesowe. Kompleksowy projekt dobrego biura to optymalne połączenie
tych 3 elementów – skupia się na pracownikach i procesach realizowanych
w przestrzeni, pozwalając zwiększyć ich
efektywność. W naszej codziennej pracy
z klientami z sektora BSS, koncepcja 3P
ułatwia przeprowadzenie procesu zmiany biura z uwzględnieniem 3 najważniejszych jego składników.

dawcy, a jednym z narzędzi employer
brandingu może być biuro. Ten aspekt
jest szczególnie ważny dla pokolenia Millenialsów. Ygreki przywiązują dużą
wagę do wizerunku firmy oraz polegają
na opinii znajomych. Ważne jest dla nich
dla kogo pracują, czy pracodawca zapewnia odpowiednie warunki do realizacji zadań oraz czy organizacja działa w sposób
elastyczny i nowoczesny. Stworzenie
efektywnego i oryginalnego środowiska pracy sprawia, że pracownicy są
zadowoleni z pracy, są bardziej lojalni i z dumą wypowiadają się o pracodawcy, wspólnie pracując na sukces swój
i organizacji.

Pracownicy są najcenniejszym dobrem
firm z sektora BSS, dlatego też wszelkie
działania pracownicze gwarantują
rozwój organizacji. W tak dynamicznym
sek torze ważne jest poz yskanie
i utrzymanie pracowników wewnątrz
organizacji. Firmy zauważają potrzebę O&M: Na koniec pytanie o trendy.
kreowania wizerunku idealnego praco- Jesteśmy na samym początku Nowego
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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KOMENTARZE EKSPERTÓW:
Krystian Bestry, Prezes Zarządu, Dyrektor
Generalny Adaptive SAG
Branża BSS realizuje procesy biznesowe
dla swoich klientów. Scentralizowane podejście do nich i wysokie oczekiwania klientów wymagają ciągłe‑
go doskonalenia. Otoczenie biznesowe, a zwłaszcza biuro i jego
wyposażenie stały się istotnymi elementami, które wpływają
na efektywność procesów operacyjnych, a nowoczesna i wieloaktywnościowa organizacja stanowisk pracy oraz wykorzystywane
rozwiązania ergonomiczne są wyróżnikiem dojrzałości procesowej
organizacji z branży BSS.
Krzysztof Misiak, Partner, Dyrektor Sekcji
Miast Regionalnych w Dziale Powierzchni
Biurowych, Cushman & Wakefield
Większość najemców woli pozostać
w obecnej lokalizacji. Firmy, które decydują
się na przeprowadzkę, zwykle kierują się
kilkoma czynnikami m.in. potrzebami ekspansji niemożliwymi do zrealizowania w obecnej lokalizacji, chęcią
poprawy kosztów biura (w zakresie czynszu, eksploatacji oraz nakładów na aranżację) przy ograniczeniach w obecnej lokalizacji, poprawą infrastruktury drogowej oraz komunikacyjnej czy dostępnością
usług w samym budynku, jak i jego otoczeniu oraz chęcią polepszenia standardu/warunków pracy.
Najważniejsze jest krytyczne spojrzenie deweloperów na to,
na ile dany budynek jest w stanie pomóc w realizacji celów
biznesowych najemcy. Sprowadza się to głównie do aspektów
jakościowych – głównie rozwiązania architektoniczne, takie jak
elewacja, powierzchnie wspólne oraz tereny zielone/rekreacyjne wokół budynku, jak i kwestie techniczne, czyli system wentylacji, klimatyzacji, czy też aspekty związane z bezpieczeństwem
energetycznym. Dodatkowo, dla klientów ważna jest elastyczność
w zakresie rozwoju oraz ewentualnego zmniejszenia powierzchni, co najistotniejsze jest w przypadku umów dłuższych niż 5 lat,
które zdarzają się coraz częściej. Ponadto, realistyczne podejście
do budżetu inwestycji (planowanie akceptowalnych poziomów czynszu dla operatorów danych usług), które pozwala rozszerzyć ofertę
dla pracowników z danego budynku/projektu.

2017 Roku – jak według Was sektor
BSS będzie rozwijał się w kolejnych 12 miesiącach i czy jest coś,
co może zaskoczyć rynek lub wniesie
do niego zasadniczą zmianę w stosunku do tego co już wiemy?
AK: Obserwując sektor BSS zauważamy
tendencję do automatyzacji najprostszych procesów lub przenoszenia ich
do tańszych lokalizacji. Polski sektor
wydaje się być gotowy do specjalizacji
i profesjonalizacji. Patrząc na profil
działalności naszych klientów coraz
częściej pojawiają się centra IT, R&D
oraz ośrodki zajmujące się zaawansowany mi pro ces ami k się gowo -finansow ymi, które mają w yższe
wymagania co do kwalifikacji pracowników. Tego typu firmy poszukują
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017

Michał Tarnowski, Regional Manager
Randstad Professionals
Podstawą sektora nowoczesnych usług biznesowych są wykształceni i biegle władający
językami obcymi ludzie. Sektor BSS zatrudnia już ponad 200 000 osób i od dłuższeWraz ze wzrostem w ynagrodzeń, go czasu charakteryzuje się dwucyfrowym
wzrasta również poziom oczekiwań tempem wzrostu.

najlepszych pracowników i wyzwaniem
dla nich będzie w najbliższym czasie
rekrutacja i utrzymywanie talentów wewnątrz organizacji.

i wymagań względem pracodawcy,
również w zakresie przestrzeni pracy. Jednym z największych wyzwań
dla naszych klientów z sektora BSS
w najbliższych 12 miesiącach będzie
walka o efektywność i najlepszych
pracowników na rynku. Cieszę się, ponieważ obserwuję wzrost świadomości,
że biuro może być jedną z broni w tej
bitwie.
O&M: Dziękuję bardzo za rozmowę. •

Pracodawcy z tego sektora tworzą bardzo atrakcyjny ekosystem,
umożliwiający rozwój kompetencji i kariery w międzynarodowym
środowisku biznesowym – i to bez konieczności „ruszania się z domu”, tj. relokacji do innego kraju czy też innego miasta.
Centra BSS przyciągają osoby, które poszukują wysokich standardów pracy, rozumianych w kontekście: realizowanych zadań,
relacji członków zespołu z przełożonymi oraz samego fizycznego miejsca pracy, które ulokowane jest zazwyczaj na nowoczesnej
powierzchni biurowej klasy A i urządzone w atrakcyjny oraz ergonomiczny sposób.
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Millenialsi: nieoszlifowany
diament organizacji
Troska o budowanie zaangażowania przedstawicieli tzw. generacji Y towarzyszy od lat
menedżerom firm usługowych. Młodzi pracownicy są postrzegani jako „trudny orzech
do zgryzienia”, a tymczasem mają w sobie potencjał, który można uwolnić i skorzystać
z niego dla realizacji celów biznesowych. Jak wykorzystać oczekiwania i możliwości
„Y-ków”, aby pchnąć organizację na zupełnie nowe tory?

Rozwój
osobisty

Informacja
zwrotna

Ciekawe
zadania

Współpraca
w zespole

Docenianie

Usprawnianie

Transparentność

Poczucie
wpływu

Rys.
Diament 8 potrzeb
Millenialsów

Wyzwania związane z potrzebami tzw. Generacji Y, czyli osób
urodzonych w latach 80-tych i 90-tych (nazywanych również
Millenialsami), od pewnego czasu spędzają sen z powiek
menedżerom i pracodawcom. „Y-ki” to w Polsce około 11 milionów osób, czyli mniej więcej połowa populacji w wieku produkcyjnym. Wielu z nich pracuje już w sektorze SSC i BPO, a część
tych młodszych, którzy jeszcze studiują – wkrótce zacznie tam
pracę. Na temat podejścia Millenialsów do pracy powstaje wiele
raportów i opracowań, dostarczających rekomendacji zarządzającym. Postanowiliśmy się im przyjrzeć.
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Krzysztof Pimpicki

Kazimierz Żurek

Partner w firmie
4Results

Manager
w 4Results

Na początku wyselekcjonowaliśmy 12 kluczowych badań
poświęconych oczekiwaniom tego pokolenia, zrealizowanych w ostatnich 5 latach przez firmy konsultingowe,
headhunterskie oraz agencje badawcze*. Stworzyliśmy listę pojawiających się tam najczęściej potrzeb generacji Y.
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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Metaanaliza 12 badań – potrzeby Millenialsów:
Potrzeby Millenialsów, nieprzynoszące wprost wartości
pracodawcom:
• Nacisk na work-life balance
• Elastyczny czas i miejsce pracy
• Pracodawca odpowiedzialny społecznie, kierujący się
wartościami
• Odpowiednia płaca i benefity
• Potrzeba stabilności zatrudnienia
• Wola szybkiego awansu
• Gotowość do pracy za granicą, w wielu lokalizacjach
• Brak przywiązania do jednego pracodawcy
• Nacisk na kontakt online, zamiast „twarzą w twarz”
• Nieoficjalny strój w pracy
• Praca w nowoczesnym biurze
W Tabeli podsumowaliśmy je w dwóch
kolumnach. W pierwszej umieściliśmy te,
które są dla tego pokolenia istotne, podnoszą jego zaangażowanie, ale nie dodają
wprost wartości pracodawcom. W drugiej – wypunktowaliśmy oczekiwania,
które odpowiednio wykorzystane mogą
przełożyć się wprost na podniesienie
efektywności organizacji, a – co za tym
idzie – realizację celów biznesowych.
Pierwsza grupa potrzeb (kolumna
lewa) jest ważna z punktu widzenia budowania zaangażowania „Y-ków” i często w raportach oraz opracowaniach
traktowana jako kluczowa. My jednak
patrzymy na tę kwestię inaczej. Uważamy, że o ile pierwszej grupy oczekiwań
nie należy zaniedbywać, największy potencjał kryje się w grupie drugiej. Trzeba tylko znaleźć klucz, mówiący o tym,
w jaki sposób spójnie i kompleksowo na nie odpowiedzieć.

Potrzeby Millenialsów, które odpowiednio zaspokajane mogą przynosić wartość pracodawcom:
•
•
•
•
•
•
•
•

Transparentne, sprawiedliwe środowisko pracy
Nacisk na relacje, współpracę w zespole
Nacisk na rozwój osobisty, uczenie się
Potrzeba informacji zwrotnej
Potrzeba poczucia wpływu na efekty zespołu, firmy
Chęć wykonywania ciekawych, zróżnicowanych zadań
Chęć usprawniania środowiska pracy
Chęć bycia docenionym, dowartościowanym

z „twardego rdzenia”, czyli potrzeb
transparentności i współpracy zespołowej. To właśnie one, dobrze zagospodarowane, przekładają się na umiejętne
odpowiedzenie na wszystkie pozostałe
sześć oczekiwań. Na schemacie przedstawiliśmy to w ten sposób, że twardy rdzeń
styka się ze wszystkimi pozostałymi potrzebami. Jednocześnie silnie korelują
ze sobą oczekiwania w każdej w dwóch
„trójek” – potrzeba usprawnień może
być zaspokajana przez ciekawe zadania optymalizacyjne i przyczyniać się
do rozwoju osobistego. Z kolei dostarczanie odpowiedniej informacji zwrotnej
przekłada się na zaspokajanie potrzeby wpływu na rzeczywistość oraz bycia docenianym.
JAK ODPOWIEDZIEĆ NA OCZEKIWANIA

Opiszmy krótko te potrzeby. Pierwsza
z nich to transparentność w środowisku pracy. Osoby z pokolenia Y oczekują przejrzystości i sprawiedliwej oceny
w życiu zawodowym, która pod uwagę
będzie brała ich rzeczywiste osiągnięcia. Zarazem chcą budować relacje
w zespole i nastawiać się na współpracę
z innymi pracownikami. Co więcej, Millenialsi pragną usprawniać otoczenie pracy, otrzymywać ciekawe i różnorodne
zadania, a jednocześnie dbać swój osobisty rozwój – uczyć się. Z drugiej strony,
chcą mieć poczucie wpływu, otrzymywać stałą informację zwrotną i czuć się
dowartościowanymi.

Jak wykorzystać ten potencjał? Może
w tym pomóc opracowane przez zespół 4Results i stosowane w kilkudziesięciu organizacjach SSC/BPO podejście,
które podnosi efektywność funkcjonowania zespołów operacyjnych w centrach
usług . Opiera się ono wprost na wykorzystaniu opisywanych dwóch kluczowych sił z „twardego rdzenia” diamentu.
Pierwsza z nich to zapewnienie przejrzystości poprzez stały, realizowany
na bieżąco pomiar pracy całego zespołu,
zapewniający całościowy i rzetelny obraz tego, jakie są efekty wykonywanych
zadań, a zarazem – jakie są problemy
oraz ich źródła. Druga – wdrażane odpowiednio nawyki zespołowe, takie jak,
na przykład codzienne i cotygodniowe
spotkania, które umożliwiają wspólny
przegląd realizowanego pomiaru pracy
oraz zespołowe wyciąganie wniosków.

Tak powiązane ze sobą 8 potrzeb
tworzy pewien schemat. Nazwaliśmy go Diamentem potrzeb Millenialsów (Rysunek). Składa się on

Metodę tę nazwaliśmy Pozytywną
Produktywnością®. Odpowiada ona
wprost na 8 potrzeb Diamentu
poprzez budowanie trwałej kultury

8 POTRZEB POKOLENIA Y

Outsourcing&More | styczeń – luty 2017

ciągłego doskonalenia. Pełna transparentność procesu i wykonywanych zadań
pokazuje bowiem szereg marnotrawstw,
które zespół poprzez systematyczną pracę jest w stanie wyeliminować, skupiając
się na identyfikacji i usuwaniu przyczyn
źródłowych problemów. Tak zaspokajamy potrzebę realizowania usprawnień.
Dodatkowo, odpowiednio zaprogramowana praca optymalizacyjna odpowiada na potrzebę „Y-ków”, polegającą
na preferowaniu ciekawych, różnorodnych zadań, wykraczających poza codzienną rutynę. Pozwala też na pozyskiwanie
wielu nowych umiejętności – więc przekłada się na osobisty rozwój pracowników.
Jednocześnie, transparentność wyrażająca się w pomiarze efektów wdrażanych
usprawnień jest odpowiedzią na potrzebę wywierania wpływu na otaczającą
pracowników rzeczywistość. Wiąże się
to wprost ze stałą (codzienną, cotygodniową) informacją zwrotną dostarczaną
przedstawicielom generacji Y. Co więcej,
w miarę postępów i osiągania efektów,
przekłada się na docenianie i dowartościowanie młodych pracowników, którzy
odczuwają satysfakcję z wdrożonych
przez siebie usprawnień w środowisku pracy.
OSZLIFOWAĆ DIAMENT

Jesteśmy przekonani, że „Y-ki” są swego rodzaju skarbem, diamentem organizacji. Niestety, nierzadko opisane
przez nas potrzeby pomija się w myśleniu o Millenialsach, albo nie odpowiada na nie koherentnym podejściem.
Tymczasem za tymi potrzebami stoi potencjał, który uwolniony, znacząco pomaga w realizacji celów biznesowych
firmy. Można go dobrze wykorzystać
– „oszlifować” diament – wykorzystując właśnie metodę taką jak Pozytywna
Produktywność®. •

*Pełny tekst artykułu
wraz z listą analizowanych badań dostępny
jest na stronie
www.
positiveproductivity.eu
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Tam, gdzie kończy się sprzedaż
– zaczyna się back office
Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal? Nie zawsze. W przypadku procesów back office może
się okazać, że choć są to działania zwykle niewidoczne dla klienta końcowego, ich zaniedbanie
może sprawić, że żal będzie bardzo duży, a jego konsekwencją – strata klienta i nadszarpnięty
wizerunek marki.
BACK OFFICE – CO SŁYCHAĆ „NA TYŁACH”

W powszechnym przekonaniu procesy back office obejmują
działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem firmy.
Jest to m.in. obsługa księgowo-finansowa, prawna, IT, HR. Choć
nie są to działania obejmujące tak istotną w dzisiejszych czasach akwizycję, są one niezbędne do zapewnienia skutecznej
i wysokiej jakości obsługi klienta, co w prostej linii przekłada się
na jego lojalność. Nikt więc nie ma wątpliwości, że to, co dzieje
się „na zapleczu” każdej firmy, jest ważne.
Podobnie ważną rolę odgrywają działania back office w branży contact center.
Choć tutaj nazwa ta obejmuje inny obszar
działań – jest to dbanie o to, jak potoczy
się proces, dzięki któremu klient będzie
cieszył się nowym produktem/usługą.
Nawet, jeśli on sam nie zdaje sobie sprawy,
jak wygląda droga realizacji jego zamówienia. W szeroko rozumianej obsłudze
klienta równie istotne jak to, co dzieje się
podczas kontaktu sprzedażowego, jest
też to, co dzieje się z zamówieniem później. Call Center Inter Galactica zajmuje się obsługą procesów back office od
2009 r. Lata doświadczeń oraz analizy wyników prowadzonych kampanii, pozwalają
zaobserwować, że tylko sprawnie działający zespół odpowiedzialny za działania back
office, umożliwi pełne wykorzystanie potencjału pozyskanych
zamówień i osiągnięcie z nich maksymalnych wyników finansowych. Co to oznacza w praktyce? Zadbanie o każdy etap
procesu realizacji zamówienia tak, żeby klient jak najszybciej
mógł otrzymać zamówienie i nie chciał z niego zrezygnować.

„Back Office jest
źródłem sprawdzonych informacji
o tym, dlaczego
klienci mimo
pierwszych deklaracji
chęci skorzystania
z naszej usługi lub
produktu, finalnie
z niego rezygnują.”

wybór podobnego produktu. Ten kontakt ma duże znaczenie
dla realizacji zamówienia. Klient docenia, że firma szybko zajmuje się jego sprawą i nawet, gdy jest komplikacja, ma chęć
i gotowe scenariusze rozwiązania problemu.
AKCJA – REKLAMACJA

Choć firmy skupiają się przede wszystkim na sprzedaży i pozyskiwaniu klientów, nie mogą zapominać o ważnym obszarze
komunikacji, jakim są odstąpienia i zgłoszenia reklamacyjne. Pro-kliencka postawa i szybkie reagowanie na zmiany
pozwala współpracownikom skutecznie realizować zapytania związane także z tymi obszarami. Przecież wiele prawdy
jest w powiedzeniu, że prawdziwych przyjaciół poznaje się
w biedzie. To, jak zostanie obsłużony zwrot, odstąpienie czy
reklamacja klienta, na pewno wpłynie na jego postrzeganie
marki. W przypadku zwrotu przesyłki dział Back Office kontaktuje się z klientem, pytając o powód rezygnacji. Jest to okazja do podjęcia próby rozwiania wątpliwości klienta, tak by
ostatecznie zdecydował się na skorzystanie z usługi.

Działania Back Office w CCIG skupiają się nie tylko na
weryfikacji poprawności danych w umowach i ich wprowadzaniu
do systemów kontrahenta oraz obsłudze reklamacji i zwrotów. Dział ten z powodzeniem realizuje też tzw. miękkie
działania windykacyjne, gdy na poziomie weryfikacji umowy,
stwierdzane są zaległości w opłatach za inne usługi. Konsultanci zajmujący się wykonywaniem takich połączeń, są specjalistami w tym obszarze kontaktu z klientem. Dzięki temu,
że prowadzą rozmowy z wyczuciem – spokojnie i grzecznie
ale też stanowczo, kontakt jest na tyle skuteczny, że w wielu przypadkach zaległości są w pełni odzyskiwane. Co więcej,
klienci doceniają ten sposób windykacji należności. Zdają sobie sprawę ze swoich zaległości – niemniej ważne jest dla nich
Współpracownicy Back Office w CCIG są pierwszą linią weryfi- indywidualne potraktowanie ich sprawy i rozmowa z profesjokacji, czy pozyskane w procesie sprzedaży telefonicznej dane nalistą, który przedstawia im gotowe i możliwe do zrealizowaniezbędne do realizacji zamówienia, są poprawne i kompletne. nia sposoby rozwiązania problemu.
Gdy tak jest, wprowadzają umowę do systemu i czuwają nad
skutecznym jej procesowaniem. W przypadku, gdy danych bra- MISJA SPECJALNA: ANALIZA I EDUKACJA
kuje – od razu kontaktują się z klientem, by je uzupełnić. Starają Trzeba zdawać sobie sprawę, że sprawna obsługa procesię, aby jak najszybciej skompletować zamówienie i tu podob- sów back office jest ważna nie tylko ze względu na realny
nie – w przypadku braku towaru lub jakiejkolwiek innej przy- wpływ na to, jak klienci postrzegają naszą markę. Back Office
czyny uniemożliwiającej jego realizację – także podejmują jest źródłem sprawdzonych informacji o tym, dlaczego klienkontakt z klientem i ustalają z nim najlepsze rozwiązanie np. ci, mimo pierwszych deklaracji chęci skorzystania z naszej
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usługi lub produktu, finalnie z niego rezygnują. Dzięki analizie podawanych powodów rezygnacji wiadomo, w którym
obszarze trzeba podjąć środki zaradcze
– czy jeszcze na poziomie sprzedaży,
a może należy zmienić firmę kurierską,
bo powodem jest zły stan dostarczonych
przesyłek.
Back Office pozwala także na oszczędność i optymalizację czasu pracy sprzedawców, którzy nie muszą martwić się,
czy z realizacją zdobytego przez nich
zamówienia wszystko jest w porządku - mogą się skupić na kolejnych
transakcjach. Zebrane i analizowane
przez Back Office dane, pozwalają też
podnosić kompetencje zespołu sprzedażowego. Analizy wskazują, które obszary
w procesie szkolenia sprzedawców należy wzmocnić, a które wymagają odświeżenia lub zmiany. Posiadając tę wiedzę,
można szybko wpłynąć na podniesienie
poziomu obsługi (service level) oraz lepszą motywację w zespole.
Wiedza współpracowników Back Office jest też nieocenioną pomocą
dla samych sprzedawców. Rola feedbacku w ich pracy jest niezwykle ważna,
zwłaszcza w procesach obsługi niebezpośredniej, kiedy nie widzi on swojego klienta i nie może wykorzystać
sygnałów mowy ciała (musimy pamiętać,
że komunikacja niewerbalna przekazuje
aż 70% treści). Tym samym sprzedawcy
nie zawsze mogą „wyłapać” moment,
w którym u klienta pojawia się wątpliwość. Gdy są oni bezpośrednio zaangażowani w rozmowę z klientem, mogą też
nie dostrzegać błędów, które ostatecznie
sprawiają, że konsument mimo pozytywnego odbioru samego sprzedawcy, nie
decyduje się na zakup produktu.
Informacja zwrotna z Back Office o treści:
„Klienci zgłaszają, że nie zrozumieli, jakie
dokumenty należy przygotować, żeby
skutecznie zrealizować zamówienie”,
pozwala zespołowi sprzedawców zareagować od razu, by mogli zapobiec niedomykaniu sprzedaży na poziomie samej
realizacji zamówienia. Gdy sprzedawcy
wiedzą, co jest przyczyną, nie tracą czasu na zweryfikowanie, w którym z etapów prowadzenia rozmowy popełniają
błąd. To z kolei podnosi komfort ich pracy,
bo pozwala eliminować z niej frustrację,
jaką generują niesfinalizowane transa‑
kcje.
TO CO WAŻNE, BYWA NIEWIDOCZNE

Choć procesy back office w sprzedaży,
na pierwszy rzut oka, są dla klientów
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017

niewidoczne, nie ma wątpliwości, że
w d u ż e j m i e r z e s k ł a d aj ą s i ę
na sukces sprzedaży. Niestety, ze
względów ekonomicznych, ograniczonych zasobów pracowników, czasami z braku wiedzy – firmy często nie
wyodrębniają osobnego działu, który
będzie specjalizował się w dbaniu o „tyły” sprzedaży. Rozwiązaniem jest decyzja o outsourcingu usług back office.
Decyzja ta bywa poprzedzona obawami o poufności danych. Warto je skonfrontować ze stratami, jakie powoduje
niższa jakość obsługi posprzedażowej
i brak analizy działań samych sprzedawców – w dłuższej perspektywie mogą
być one boleśnie odczuwalne. Zwłaszcza w czasach nasycenia rynku (niezależnie od branży) oraz coraz większej
świadomości i oczekiwań klienta w zakresie obsługi.

zwraca uwagę na obszary, które należy
wzmocnić.

Niewątpliwą zaletą zewnętrznego
działu Back Office, na którą najczęściej
zwracają uwagę kontrahenci CCIG, jest
elastyczność w doborze obsady zespołu Doradców. Kontrahent zatem nie
musi się martwić o to, że jego klienci będą długo czekali na odpowiedź lub
realizację umowy, nawet w przypadku zwiększonego ruchu. Jeśli taka sytuacja się zdarzy, zespół zwiększa ilość
Doradców lub wydłuża godziny pracy,
tak by utrzymać rozwiązywanie zadań
zgłaszanych do Back Office w ustalonym
wraz z kontrahentem terminie, np. w przypadku wprowadzania umów każda z nich
trafia do systemu kontrahenta zwykle tego samego dnia, kiedy została zarejestrowana. Wszystko po to, by klient końcowy
mógł szybko i z pełną satysfakcją korzyWątpliwości może też rozwiać kontakt stać z usług kontrahenta.
z doświadczonym dostawcą usług, który
przedstawi, w jaki sposób dba o bezpie‑ ZADANIE Z GWIAZDKĄ
czeństwo danych i zaproponuje zapisy Na koniec mamy propozycję – spróbuj
w umowie, które dadzą komfort obu przez chwilę popatrzeć na swój proces
stronom. W outsourcingu doświadcze- obsługi klienta jego oczami. Jednak nie
nie jest czynnikiem istotnym również tylko na to, co dzieje się w momencie
dlatego, że lata prowadzenia proce- kontaktu ze sprzedawcą ale i później
sów back office dla różnych kontrahen- – w czasie oczekiwania na paczkę/aktytów, przekładają się na wypracowanie wację usługi. I podczas obsługi ewenskutecznych rozwiązań, które łatwo moż- tualnej reklamacji lub zwrotu. Czy są
na adaptować dla innych klientów.
to procesy intuicyjne? Czy w przypadku problemu z instalacją lub potrzebą
Jeśli decyzję o zleceniu działań back zadania pytania technicznego informaoffice na zewnątrz blokuje obawa o jakość cje są szybko dostępne?
świadczonych usług, to trzeba pamiętać,
że kontrahent ma możliwość monito- Zastanów się, co możesz zmienić, żerowania sposobu, w jaki proces jest by było lepiej. Nie jest to proste zadaobsługiwany. Rozmowy są rejestro- nie, ale ważne, bo nasz klient jest nim
wane, managerowie Back Office pro- nie tylko w momencie, gdy pierwszy
wadzą raporty i analizy, z których raz ma kontakt z nasza marką i jej przedkorzysta sprzedaż, ale które są też ma- stawicielem. Sprzedaż to moment, kiedy
teriałem dla kontrahenta, by mógł mieć otwiera się szansa, by klient został nim
rękę na pulsie. Każdy projekt ma także za zawsze. Jednak, czy tak się stanie zaswojego opiekuna, który jest w stałym leży od tego, jak zapamięta cały proces
kontakcie z kontrahentem. Opiekun sprzedaży. A w nim jest jak w życiu – ważna bieżąco rejestruje wszystkie zdarze- ne jak się zaczyna ale ważne też jak się
nia w procesie, sugeruje rozwiązania, kończy. •

Elżbieta
Gładkowska
Senior
Communications
specialist, CCIG
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Outsourcing sprzedaży
jako zintegrowany proces
wsparcia sprzedaży
O outsourcingu wsparcia sprzedaży ukazało się już wiele opracowań, w tej publikacji spojrzę
na cały proces biznesowy w outsourcingu od strony socjologiczno-demograficznej.

Barbara
Kwiatkowska-Mott
Head
of Communications
& PR
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Firmy zlecające outsourcing procesów
wsparcia sprzedaży B2B budują głównie
ludzie z pokolenia Millenium. Naszą
codzienność kształtuje model konsumpcyjny pokolenia Y. Pokolenie to żyje
w warunkach „globalnej wioski”,
a dzięki komunikacji przez „internety”
utrzymuje relacje na całym świecie.
Millenialsi przywiązują większą wagę
do jakości życia, niż do posiadania.
Inna od dotychczasowej filozofia życia
decydentów oraz nowe oczekiwania
klientów w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, wiążą się z koniecznością bezustannej
popraw y jakości produk tów cz y
usług. Wymusza to powstawanie szeregu nowinek technologicznych,
rozbudowania rdzenia produktów, wprowadzania produktów poszerzonych czy
też produktów niszowych i w efekcie
doprowadza to do zmiany krajobrazu biznesowego. Zarówno pokolenie Y jak
i pozostali konsumenci chcą otrzymywać

produkt dopasowany do ich jakości życia.
Wydaje się oczywistym fakt, iż zmieniająca się codzienność wpływa również
na nowe modele konsumpcji. Modele te
dynamicznie wpływają na rozszerzanie
rynków dla produktów już istniejących
oraz wymuszają ciągłe udoskonalanie
funkcji produktów i wprowadzanie innowacji. Nowe wzorce konsumpcyjne
i zmiana zachowań sprawiają, iż otwarte
formaty outsourcingu sprzedaży B2B stają się zupełnie innym wyzwaniem, w obliczu którego stoją eksperci outsourcingu.

Kiedy wyoutsourcowanie sprzedaży
ma szczególne znaczenie? Czy można kupić doświadczenie sprzedażowe?
DOŚWIADCZENIE BIZNESOWE
NA NOWYCH RYNKACH

Pomimo tych obaw, istnieje wiele korzyści biznesowych i operacyjnych
outsourcingu działań sprzedażowych.
Na przykład, firmy z dużych, rozproszonych geograficznie rynków,
mogą czerpać dodatkowe korzyści poprzez zaangażowanie sprzedawców poprzez partnerstwo outsourcingu, aby
Wyoutsourcowanie sprzedaży dla firm wykorzystać znajomość regionalnych
zlecających wsparcie sprzedaży ozna- potrzeb i oczekiwań klientów.
cza rezygnację z kontroli nad jednym
z ważniejszych działów firmy – sprzeda- DOŚWIADCZENIE BIZNESOWE PRZY
ży i może to okazać się trudne, zwłaszcza, NOWYCH PRODUKTACH
że managerowie sprzedaży są odpowie- Z drugiej strony, kontroli przez firmy
dzialni za rozliczenie wydajności sprze- zlecające usługi outsourcingowe
daży. Ale należałoby sobie zadać pytanie nie sprzyja czwarta rewolucja przemyczy tracąc kontrolę nad procesem sprze- słowa. Zwiększa się tempo pojawiania
się nowych, lepszych wersji produktów
daży nie wybieramy mniejszego zła.
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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wraz nowymi oczekiwaniami jakościowymi. Ale po jakimś czasie nowości cyfrowe przyjmują się i stają się technologią
powszechnie wykorzystywaną. W takich
warunkach pojawia się dylemat w postaci dostosowania do szybkich zmian
na rynku – nowych kompetencji sprzedawców. Jak zdążyliśmy zauważyć, rewolucja technologiczna stała się motorem
zmian w tempie wprowadzania nowości produktowych na rynku, ale tempo zmian technik sprzedażowych nie
postępuje tak szybko.
Trudno mówić o rewolucyjnie szybkim
i efektywnym usprawnianiu sprzedaży.
Wymaga to uruchomienia dodatkowych
zasobów na szkolenie z zakresu zmian
produktowych, zarówno w zakresie
własnego produktu, jak i produktów
konkurencji w ciągle zmieniających się
warunkach rynkowych. O ile działy Rozwoju Produktu stały się już standardem
w firmach, doprowadzając do ulepszeń
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017

produktowych, to w dalszym ciągu nie mają zastosowania unowocześnienia w działaniach sprzedażowych
na podobna skalę.
DOŚWIADCZENIE BIZNESOWE
PRZY OPRACOWYWANIU NOWYCH
PRODUKTÓW I ZAANGAŻOWANIE
KLIENTA JAKO DORADCY

Outsourcing sprzedaży ułatwia realizację
projektów, w których sprzedaż traktowana jest jako jeden z elementów szerszego procesu zarządzania informacją.
Zanim klient pojawi się w POS pokonuje już połowę procesu zakupowego ->
(Attention-Interest) i gdy siłom sprzedaży uda się włączyć klienta w proces
tworzenia wartości, w postaci rekomendacji najbardziej interesujących go cech
produktu -> (Desire), to dalszy proces zakupowy doprowadza do finału w postaci transakcji dopasowanej do jego potrzeb
-> (Action). Odgrywa to istotne znaczenie
w obliczu nowych oczekiwań klientów,

jak również konsultowania z klientami zasadności wprowadzania zmian
produktowych i powoduje Loyality lub
Satisfaction. Taki model zachowań klienta określany jest akronimami AIDAL
lub AIDAS. Outsourcerzy sprzedaży,
poprzez rozwinięte powyżej myślenie
projektowe, oferują wsparcie na wyższym jakościowo poziomie.
Najbardziej istotne w tym podejściu
jest dwukierunkowe informowanie,
gdzie zadowolenie klienta ostatecznego jest bezpośrednim celem procesu
outsourcingowego, gwarantując firmie
zlecającej outsourcing sprzedaży dostęp
do nowoczesnych technologii oraz knowhow ekspertów usługodawcy outsourcingowego, czyli oferując zintegrowany
proces wsparcia sprzedaży. •
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W którym kierunku
zmierza branża archiwizacji
dokumentów?
– wywiad z Jackiem Dudkiewiczem,
Prezesem Rhenus Data Office Polska

przechowujemy. Przedsiębiorcy coraz częściej zadawali sobie pytania: czy
na pewno posiadamy właściwą politykę
bezpieczeństwa, czy nie ma ryzyka, czy
dokumenty są zabezpieczane we właściwy sposób? Bardzo dobrym przykładem
są zawsze dane dotyczące pracowników.
Działy kadr posiadają przecież teczkę
pracowniczą każdego z zatrudnionych.
Kiedy przedsiębiorca zatrudnia 1000 pracowników, tych dokumentów jest naprawdę bardzo dużo. To tylko jeden
przykład, a przecież w firmie tworzymy
wiele innych dokumentów.
W międzyczasie doszło na pewno
do wielu bardzo poważnych wycieków danych osobowych. Media
bardzo często informowały o danych
znalezionych na śmietnikach. Z biegiem
lat były to nie tylko fizyczne wycieki dokumentów ale pojawił się również aspekt
cyberataków.
To wszystko spowodowało, że polski przedsiębiorca zaczął bardzo uważnie przyglądać się temu, co przetwarza,
zaczął analizować, jakie istnieje ryzyko ewentualnego wycieku danych.

Outsourcing&More: W ostatnim czasie branża archiwizacji dokumentów przeszła sporą ewolucję na rynku.
Jakie znaczące zmiany zaszły na przestrzeni ostatnich lat?
Jacek Dudkiewicz: Kiedy Rhenus Data
Office Polska rozpoczynał działalność
na polskim rynku, większość przedsiębiorców nie rozumiała jeszcze potrzeby
bezpiecznego przechowywania informacji. Raczej większość przedsiębiorców składowała dokumenty w biurze
latami, więc po pewnym czasie, biura zaczynały przypominać składownie
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Olbrzymi wpływ na postawę i świadomość tego, że archiwizacja jest świetną
metodą właściwego i bezpiecznego przetwarzania informacji, miała edukacja.
Sam obserwuję trend szkoleń dotyczących ochrony informacji i danych osoNa przestrzeni tych 15 lat kluczowe były bowych, który na pewno przyczynia się
zmiany w przepisach, które obligowały do budowania świadomości.
właścicieli firm do właściwego przechowywania informacji. Legislator zaczął Na szczęście dziś obserwuję wielką chęć
coraz większa wagę przykładać do roli oddawania dokumentów do archiwizacji.
informacji. Sama ustawa o ochronie da- Wynika to przede wszystkim z potrzeby
nych osobowych zmieniała się wiele razy, bezpieczeństwa ale również ze wzglęco też powodowało coraz większą po- du na optymalizację. Chodzi tu konkrettrzebę weryfikacji tego co i w jaki sposób nie o czas, pieniądze i miejsce.
papierów. Wiele firm nie miało żadnej
polityki w tym zakresie, co skutkowało trudnościami w odnajdywaniu potrzebnych informacji i danych.

Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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O&M: Ile dokumentów wytwarza rocznie średniej wielkości przedsiębiorca?
JD: Średniej wielkości przedsiębiorca zatrudniający ok. 100 pracowników rocznie
gromadzi ok. 500 segregatorów. Mówimy
tu głównie o dokumentach księgowych
oraz działach kadr i HR. Do tego należałoby doliczyć dokumenty, które wytwarzane są codziennie przez pracowników.
Dział handlowy drukuje oferty, cenniki,
dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego i wiele, wiele innych. Należy pamiętać,
że każdy dokument, na którym znajdują
się informacje, to dokumenty objęte
m.in. tajemnicą przedsiębiorstwa. Jest
masa innych przepisów, które obligują
nas, właścicieli firm do przestrzegania zasad ich przechowywania i bezpiecznego niszczenia.
Jak wynika z badań przeprowadzonych
przez KPMG „Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających
w Polsce”, firmy zużywają ponad 11 milionów ryz papieru A4 miesięcznie. To przerażające wyniki, ponieważ oznacza to,
że w przeliczeniu na pracownika przeOutsourcing&More | styczeń – luty 2017

ciętna firma działająca w Polsce wykorzystuje miesięcznie 1,3 ryzy papieru A4.
W przeciętnej firmie działającej w Polsce
marnowanych jest ok. 8,2% wydruków,
co oznacza stratę ok. 50 kartek papieru A4 na pracownika miesięcznie.
Problem nie dotyczy tylko aspektu ekologicznego – należy spojrzeć na to marnotrastwo bardziej pragmatycznie. Pytanie
– co dzieje się z tymi wydrukami? Przecież
na nich też znajdują się bardzo często informacje, w tym dane osobowe.
Być może część przedsiębiorców dba aby
zużyte kartki trafiały do niszczarek ale
jednak nadal słyszymy o wyciekach
danych.
O&M: Czy jest szansa aby zahamować proces niepotrzebnej produkcji papieru?
JD: Samo ograniczenie wydruków może
już uczynić cuda. Wprowadzenie polityki
weryfikacji wydruków jest powszechnie
znaną metodą. Lepszym rozwiązaniem
może być stworzenie biura bez papieru – np. stworzenie kancelarii cyfrowej.

Posiadanie skanów dokumentów jest
metodą, która ma wpływ na oszędność miejsca, pieniędzy. Przekłada się
to bezpośrednio na szybkość odnajdowania dokumentów.
Należy pamiętać, że czyste biuro, bez
zbędnych dokumentów to, nie tylko
pusta przestrzeń, ale w dużej mierze
ma to wpływ na efektywność naszej
pracy.
O&M: Niszczycie mnóstwo dokume‑
ntów, co dzieje się z papierem – czy
ma to korzystny wpływ na środowisko?
JD: 2 lata temu zainaugurowaliśmy
program EKOaktywni.com, który jest
dedykowaną dla naszych klientów platformą online do zamawiania usług naszej firmy. Pomysł na uruchomienie
programu zrodził się z olbrzymiej
motywacji do działań pro środowiskowych. Chcemy ograniczać zbędną
papierologię, a jednocześnie, dzięki korzystaniu z programu nasi Klienci wspierają, wspólnie z nami, wybrane przez nas
Fundacje. Warto tu wspomnieć, że olbrzymim, wspólnym sukcesem Rhenus

Średniej wielkości
przedsiębiorca zatrudniający ok 100 pracowników rocznie gromadzi
ok. 500 segregatorów.
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oraz Klientów jest ochrona środowiska. W 2016 r. Rhenus Data Office Polska zniszczył 15 000 ton dokumentów.
Tym samym tylko w roku 2016 uratowaliśmy blisko 350 000 dojrzałych drzew.
Rocznie ratujemy 780 ha lasów w Polsce.
O&M: Możemy zatem zaobserwować
połączenie procesu archiwizacyjnego z digitalizacją danych. Z czego wynika taki kierunek rozwoju branży?
JD: Zmieniające się otoczenie biznesowe, rozwój nowych technologii spowodował wypieranie papieru. Wszyscy dziś
pragną dążyć do ideału biura bez dokumentów. Ten proces na pewno będzie
jeszcze trwał wiele lat, papier będzie
zawsze obecny. Jednak od kilku już lat
obserwujemy trend potrzeby rynku na
digitalizację dokumentów i elektronicznego przetwarzania informacji. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych
klientów, oferując elastyczne rozwiązania związane z przekształcaniem dokumentów fizycznych na dokumenty
elektroniczne, skutecznie umożliwiając
firmom wejście do cyfrowego świata zarządzania informacją.

w ramach którego wybrane procesy
w ramach organizacji zlecane są do wykonania podmiotowi zewnętrznemu,
wyspecjalizowanemu w prowadzeniu tych działań. BPO najczęściej odnosi się do procesów tzw. back-office,
czyli działań przedsiębiorstwa nietworzących wartości, ale niezbędnych
z punktu widzenia obowiązujących
przepisów. Są to na przykład procesy
związane z zarządzaniem personelem
i naliczaniem płac, przetwarzaniem dokumentów finansowo-księgowych, czy
rozliczaniem wyjazdów służbowych
i delegacji.

Realizacja jednego czy wielu procesów
biznesowych przez podmiot zewnętrzny powoduje, że usługodawca zyskuje
znaczący wgląd w sposób jego realizacji, mogąc tym samym składać klientom
propozycje ich usprawnień. Tym właśnie jest BPM (ang. Business Process
Management), czyli optymalizacja procesów biznesowych. Obejmuje ona analizę oraz wdrożenie skutecznych metod
dążących do podniesienia wydajności
i skuteczności działań wykonywanych
przez organizację, skutkując poprawą
Klienci dziś decydują się bardzo czę- efektywności i oszczędnością kosztów.
sto na usługę tradycyjnego przechowywania informacji, ale równolegle Rozwiązania oferowane przez Rhenus
chcą mieć szybko dostęp do dokumen- Data Office Polska obejmują czynności
tów cyfrowych.
związane z wdrażaniem elektronicznego obiegu dokumentów i informacji w raWarto przy tym wspomnieć, że zapew- mach usprawnionych przepływów pracy
niamy nie tylko wyższą efektywność (workflow) oraz rejestracją danych w syspracy z danymi, ale także pełne bezpie- temach klienta. Korzyści tych rozwiązań
czeństwo i gwarancję ochrony przed wynikają z indywidualnych ustaleń
ewentualnym ujawnieniem informa- z klientem, jednakże najistotniejsze
cji wrażliwych. W dzisiejszych czasach, z nich to uwolnienie potencjału zainformacja to potęga, a liczba cybera- trudnionych pracowników, możliwość
taków na świecie potwierdza, że do- skoncentrowania działań na procesach
stęp do właściwych informacji i danych front-office i tworzenia dodatkowej warmoże zapewnić przewagę praktycznie tości dla organizacji.
w każdej dziedzinie. Staramy się, aby nasi klienci mogli w pełni korzystać z naj- O&M: Wraz z ewolucją działań branży
nowszych rozwiązań w tym zakresie.
archiwizacyjnej pojawiły się również
nowe metody zarządzania informacją.
Podsumowując, na przestrzeni ostatnich Jakie to są działania?
15 lat świat zarządzania dokumen‑ JD: Proces outsourcingu nieustannie
tami i informacją uległ ogromnym obejmuje swoim zasięgiem coraz więcej
przeobrażeniom – warto tym zmianom funkcji w organizacji. Firmy decydują się
dotrzymywać kroku, aby można było na nowe rozwiązania, które pozwalają
skutecznie konkurować na bardzo dyna- nie tylko obniżyć koszty, ale – przede
micznym rynku, oferując klientom więk- wszystkim – dostarczają nowych zasoszą wartość.
bów i kompetencji, stając się źródłem
innowacji, doskonalących funkcjonowaO&M: Jak wygląda transformacja firm nie całej organizacji.
zajmujących się archiwizacją dokumentów i ich rozwój w ramach BPO?
Najczęściej procesy biznesowe, jaJD:
Polska
to
jeden
z
największych
k ie zle cane są p o dw ykonawc y
Jacek Dudkiewicz,
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zewnętrznemu,
to wszelkiego rodzaPrezes Rhenus Data
Office Polska. outsourcingu procesów biznesowych, ju funkcje z obszaru tzw. back-office,
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czyli działania o charakterze wspierającym i administracyjnym, niezbędne,
choć nietworzące wartości.
Jest wiele korzyści w ynikających
z outsourcingu procesów biznesowych.
Do najważniejszych należą: możliwość
koncentracji na rozwoju działań strategicznych, redukcja kosztów związanych
z obszarem wyłączonym, oszczędność czasu, dostęp do nowych umiejętności i technologii, lepsza jakość
i wyższa wydajność zlecanych prac,
większa konkurencyjność, reorganizacja niesprawnego procesu.
O&M: Co może przynieść nam przyszłość pod kątem rozwoju archiwizacji danych?
JD: Jako Prezes firmy, która zarządza danymi tysięcy Klientów, głęboko wierzę,
że wiele pozytywnych zmian przed nami. Przede wszystkim rozwój nowych
usług RDO tj. skanowanie i digitalizacja,
kancelaria cyfrowa będą tymi, na które
stawiamy. Rozwój nowych usług wynika z potrzeby rynku. Nie bez powodu używamy hasła „Chroń informacje
i rozwijaj swój biznes”. To hasło jest mocno przemyślane i ma zachęcić przedsiębiorców, aby koncentrowali się na tym
co istotne w rozwoju ich biznesu, a opiekę nad informacjami, w tym danymi osobowymi, oddali w ręce profesjonalistów.
Cały rok 2017 chcemy poświęcić na edukację przedsiębiorców z zakresu ochrony
informacji w kontekście nowego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Rozporządzenie to,
w sposób bardzo restrykcyjny, narzuca właściwą ochronę informacji, a konsekwencjami nieprzestrzegania będą
gigantyczne kary finansowe. Chcemy
uczyć przedsiębiorców, jak możemy pomóc przygotować się do idących zmian.
Nasza firma oferuje narzędzia, które
mają wspierać proces obiegu dokumentów w firmie z zachowaniem wszystkich
standardów dotyczących bezpieczeń‑
stwa.
Jestem pewien, że jest to czas, kiedy
każdy właściciel firmy powinien zacząć
analizować w jaki sposób zabezpieczane
są informacje w firmie. Czy na pewno nie
istnieje ryzyko ich utraty oraz co robić,
abyśmy to my panowali nad obiegiem
dokumentów w firmie a nie na odwrót?
Życzę wszystkim przedsiębiorcom aby
ochrona informacji w ich firmach nie
była już tylko trendem ale stała się świadomą i strategiczną koniecznością. •
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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Ochrona danych osobowych
– idealna do outsourcingu
Ochrona danych osobowych jest bardzo istotnym elementem zarządzania bezpieczeństwem
informacji. Niestety wiele podmiotów w naszym kraju, jak pokazuje praktyka, ciągle nie
spełnia wymagań prawnych, a często nawet nie wie, że takie je obejmują. A przecież
nie ma przedsiębiorców, którzy nie przetwarzają jakichkolwiek danych osobowych.
W związku z tym wszystkie podmioty powinny wdrożyć dokumentację z zakresu ochrony
danych, tj. polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
nadać upoważnienia swoim pracownikom i współpracownikom, prowadzić ewidencje osób
upoważnionych, jak również zawierać umowy powierzenia, które zgodnie
z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych powinny być zawarte na piśmie itd.

Świadomość społeczeństwa rośnie
i coraz więcej osób zdaje sobie sprawę
z tego, jak cenne są ich dane osobowe.
W przeprowadzonym przez ODO 24
w 2015 roku badaniu, 32% ankietowanych
wskazało, że jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych
osobowych są firmy i organizacje nie
przywiązujące wagi do ochrony przetwarzanych danych osobowych. Podmioty,
w których dochodzi do incydentów z zakresu ochrony danych osobowych tracą
na wizerunku, który jest budowany latami, zazwyczaj przy udziale dużych nakładów finansowych.
Najwyższe kierownictwo organizacji,
a w przypadku spółek kapitałowych zarząd, nie musi posiadać wiedzy na temat
regulacji prawnych z zakresu ochrony
danych osobowych. Dlatego też ustawodawca daje możliwość przedsiębiorcom
powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Na gruncie obowiązującej Ustawy o ochronie danych
osobowych jest to fakultatywne – żaden
administrator danych (np. sp. z o.o. czy
S.A.) nie ma obecnie obowiązku powoływania „organu doradczego” w postaci ABI.
ABI „w oczach” organu nadzorczego, jakim jest Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych (GIODO) to domniemanie zgodnego z prawem przetwarzaadw. Marcin nia danych osobowych.
Zadrożny

Specjalista ds.
ochrony danych
ODO 24 sp. z o.o.
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nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy
kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”. Z roku na rok coraz więcej firm przekazuje
również pełnienie funkcji ABI zewnętrznemu partnerowi.
Najwyższe kierownictwo organizacji,
bardzo często nie dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu ochrony danych
osobowych, co może wpływać na podejmowanie błędnych decyzji biznesowych,
które mogą dotyczyć pozyskiwania, sposobu przetwarzania czy zabezpieczenia danych osobowych. To w jaki sposób
właściwe stosować przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych w praktyce może powodować wiele wątpliwości.
Zarząd/najwyższe kierownictwo podmiotu powinno aktywnie korzystać z wiedzy
ABI. Z tym, że osoba powołana do pełnienia takiej funkcji powinna rzeczywiście
posiadać praktyczną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.

Niestety, w wielu podmiotach funkcję ABI sprawują osoby, które nie
dysponują wystarczającą wiedzą, zwłaszcza tą praktyczną. Często funkcję ABI pełnią pracownicy administratora danych,
dla których jest to kolejny z pracowniczych obowiązków i nie dysponują
odpowiednią ilością czasu do faktycznego wykonywania spoczywających
na nich obowiązków. Nadto „wewnętrzny”
Już dawno temu Henry Ford stwierdził: ABI często obawia się wskazywać swo„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić jemu pracodawcy uchybienia z zakrewydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, su ochrony danych osobowych obawiając

się o swoje stanowisko pracy. „Zewnętrzny” ABI gwarantuje niezależność.
Niewątpliwą zaletą powołania ABI
jest również minimalizacja ryzyka
kontroli „z urzędu” ze strony GIODO,
co potwierdzają słowa Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych Pana Andrzeja Lewińskiego podczas XX Forum ADO/ABI 17 maja 2016 roku. Zastępca GIODO stwierdził,
iż GIODO domniemywa zgodność z prawem przetwarzania danych w podmiotach, które powołały ABI i zgłosiły fakt
jego powołania w GIODO. Jest to istotna informacja, ponieważ Biuro GIODO
będzie rozbudowywane, a kontrole będą
coraz częstsze. W niedalekiej przyszłości powstaną delegatury GIODO na terenie
całego kraju, co zwiąże się z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych, które nakłada na każde
państwo członkowskie obowiązek
wyposażenia krajowego organu nadzorczego (w Polsce GIODO) w odpowiednie
zasoby m.in. kadrowe i finansowe.
W maju 2018 r. czeka nas rewolucja
w ochronie danych osobowych, bowiem 25 maja zaczną obowiązywać
przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych. Rozporządzenie przewiduje m.in. w określonych przypadkach
obligatoryjne powołanie „następcy” ABI,
czyli Inspektora Ochrony Danych (IOD)
przez administratora danych, jak również
przez podmioty przetwarzające dane
w imieniu administratora danych.
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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ZADANIA ABI

ZADANIA IOD

ABI na gruncie obecnie obowiązujących W świetle ogólnego rozporządzenia
przepisów zobowiązany jest:
o ochronie danych IOD zobowiązany
• dokonać sprawdzenia zgodności
będzie do:

przetwarzania danych z przepisami
oraz przygotowywać sprawozdania;
• przygotowywać plan sprawdzeń,
który jest przygotowywany
na okres nie krótszy niż kwartał
i nie dłuższy niż rok (plan wewnętrznych kontroli);
• dokonać sprawdzeń zbiorów danych
i wszystkich systemów informatycznych;
• przygotować sprawozdanie
na żądanie GIODO;
• nadzorować opracowanie i aktualizację dokumentacji opisującej sposób
przetwarzania danych oraz środki
zapewniające ochronę tych danych;
• nadzorować stosowanie zasad
opisanych w dokumentacji;
• zapewnić, że osoby upoważnione
do przetwarzania danych osobowych zostały zapoznane
z przepisami z zakresu ochrony
danych osobowych.

Outsourcing&More | styczeń – luty 2017

• informowania administratora,
podmiotu przetwarzającego oraz
pracowników, którzy przetwarzają
dane osobowe, o obowiązkach
spoczywających na nich na mocy
rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich
o ochronie danych i doradzanie im
w tej sprawie;

do przeprowadzenia oceny
skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych;
• współpracy z organem nadzorczym;
• pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego
w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi
konsultacjami w przypadkach gdy
ocena skutków pod kątem przetwarzania niosłaby duże zagrożenia dla
osób, których dane dotyczą, gdyby
administrator nie przedsięwziął
środków w celu zminimalizowania
tego ryzyka, oraz w stosownych
przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach.

• monitorowania przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii
lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego
w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, Podsumowując – każdy podmiot, który
działania zwiększające świadomość,
przetwarza dane osobowe powinien
szkolenia personelu uczestniczącerozważyć możliwość powołania lub
go w operacji przetwarzania oraz
„oddania” na zewnątrz funkcji ABI,
powiązane z tym audyty;
a w przyszłości IOD, nie tylko ze wzglę• udzielania na żądanie zaleceń co
do oceny skutków przetwarzania
danych oraz monitorowanie ich
wykonania w przypadku, gdy
administrator przed rozpoczęciem
przetwarzania zobowiązany jest

du na minimalizację ryzyka kontroli ze
strony GIODO, ale przede wszystkim
w celu zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa. •

32% ankietowanych
twierdzi, że jednym
z największych zagrożeń
dla bezpieczeństwa
danych osobowych są
firmy i organizacje nie
przywiązujące wagi do
ochrony przetwarzanych
danych osobowych.
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Aktualności inwestycyjne
CBRE rozwija dział
Doradztwa Hotelowego
CBRE, jako pierwsza agencja doradcza w Polsce,
rozwija Dział
Inwestycji
Hotelowych, zwiększając tym samym
liczbę obsługiwanych sektorów rynku nieruchomości komercyjnych. CBRE
od lat zajmuje się rynkiem hotelowym,
linia CBRE Hotels bardzo intensywnie
Polski rynek magadziała w Europie Zachodniej. Rozszerzenie
zynowy jest obecnie
działalności w Polsce o ten obszar jest
jednym z najszybciej strategiczną decyzją biznesową, wynikającą
rozwijających się
z rosnącego zainteresowania inwestorynków magazyrów oraz operatorów sieci hotelowych.
nowych w Europie.
Do polskiego zespołu dołączyła Marta
– Tomasz Buras,
Abratowska-Janiec, która objęła funkcję
Dyrektor Zarządza- Senior Consultant w nowym dziale
jący Savills w Polsce. CBRE – Hotel Investment. Marta w nowej
roli zajmie się rozwojem nowej linii
biznesowej, przy bliskiej współpracy
z europejskim oddziałem CBRE Hotels.
Dział zaproponuje klientom kompleksowe
doradztwo na poziomie planowania
inwestycji, wsparcia operacyjnego, wyceny
oraz transakcji.

Branża BSS rozwija się najszybciej
w Opolu
Opole nazwane
zostało przez
Colliers
International
oraz PAIiIZ „Wschodzącą Gwiazdą”
rynku dla lokalizacji inwestycji BPO/
SSC. Głównymi atutami Opola
w przyciąganiu tego typu projektów jest korzystny
klimat inwestycyjny,
dostępność zasobów ludzkich, wysokie kwalifikacje
opolskich pracowników oraz rozwój
nowoczesnego rynku biurowego.
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AJS Parts nowym
najemcą Hillwood
Ożarów II

Nimbus Office
w pełni
skomercjalizowany
Firma CBRE odpowiedzialna za proces
komercjalizacji budynku Nimbus Office,
należącego do portfela IMMOFINANZ,
podpisała umowę najmu na ostatnią dostępną powierzchnię biurową w inwestycji.
Tym samym, budynek o powierzchni ponad 19 000 m2 został całkowicie wynajęty.
Po zakończeniu tego projektu, zakres
współpracy w sektorze biurowym pomiędzy austriackim inwestorem oraz agencją
doradztwa nieruchomości skupia się
aktualnie na wynajmie największego kompleksu biurowego w Polsce – EMPARK
Mokotów Business Park

Projekt biurowy Nimbus Office to jedna
z ciekawszych inwestycji na stołecznym
rynku biurowym, która charakteryzuje się
nowoczesną architekturą oraz szerokim
zastosowaniem technologii. Cechą
charakterystyczną biurowca są specjalnie
zaprojektowane tarasy z roślinnością, które
są dostępne dla najemców z co drugiej
kondygnacji. Wśród firm, które wybrały
na swoje biuro powierzchnię w Nimbus
Office znajdują się największe organizacje
z sektora ubezpieczeń oraz zarządzania
kapitałem ludzkim.

MakoLab S.A.
i Warimpex podpisały
finalną umowę najmu
powierzchni biurowej
w budynku Ogrodowa
Office w Łodzi

Dystrybutor części samochodowych
firma AJS Parts przeniesie się
do parku magazynowego Hillwood
Ożarów II, należącego do Hillwood Polska,
konsolidując swoje magazyny w jednym
– MakoLab S.A. wynajmie biuro w powstamiejscu. Dzięki podpisanej umowie
budynek w Parku Magazynowym Hillwood jącym w Łodzi budynku Ogrodowa Office.
W transakcji najemcę wspierała mięOżarów II jest obecnie w pełni
dzynarodowa firma doradcza Colliers
wynajęty. Już w czerwcu 2017 r. AJS
International.
Parts zagospodaruje swoją działalność
WX Developments, należąca do spółki
na powierzchni 4000 m 2 oraz 670 m2.
powierzchni biurowej. W procesie
Warimpex, która realizuje położoną
negocjacji umowy najmu, pomiędzy AJS
w ścisłym centrum Łodzi inwestycję
a Hillwood, pośredniczyła firma CBRE.
Ogrodowa Office, podpisała z firmą

MakoLab S.A. finalną umowę
najmu powierzchni 2245 m2. Umowę
zawarto zgodnie z ustaleniami listu intencyjnego podpisanego we wrześniu 2016 r.
MakoLab S.A. będzie mógł wprowadzić się
do budynku w I kw. 2018 r.
Ogrodowa Office to budynek biurowousługowy, zlokalizowany w centrum
Łodzi, na skrzyżowaniu ulicy Ogrodowej
oraz Zachodniej. Lokalizacja projektu,
dzięki bliskości głównych ulic i gęstej
sieci połączeń komunikacji publicznej,
zapewnia doskonały dojazd do różnych
części miasta, lotniska oraz stacji
kolejowych. Wysoki komfort pracy
zapewni doskonałe doświetlenie
powierzchni biurowych poprzez wewnętrzne atria oraz przeznaczone dla najemców liczne zielone tarasy i balkony. Dużym
atutem obiektu jest również jego otwarty
wewnętrzny pasaż – komunikacyjny
łącznik Manufaktury i Parku Staromiejskiego z Placem Wolności i ul. Piotrkowską.
Ogrodowa Office oferuje 28 600 m2.
powierzchni najmu, w tym 3900 m2.
powierzchni handlowej oraz podziemny
parking na 300 samochodów.

Savills wynajmie
biurowce GTC
w Krakowie
GTC wybrał Savills, międzynarodowego doradcę na rynku nieruchomości,
na agenta wyłącznego budynków Galileo,
Edison, Pascal i Newton w Krakowie.
Korona Office Complex to znany i rozpoznawany zespół budynków biurowych przy
ulicy Armii Krajowej, która jest główną
arterią miasta. Wysokiej klasy budynki biurowe dysponują łączną powierzchnią
36 900 m2. Galileo, Edison, Pascal
i Newton, wchodzą w skład Korona
Office Complex, należącego do GTC. Park
biurowy został zbudowany przez Warbud
według projektu pracowni DDJM
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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EPAM otwiera kolejne
biuro w Krakowie
EPAM, międzynarodowa firma
zajmująca się tworzeniem oprogramowania i wdrażaniem projektów IT
dla klientów z całego świata, wynajęła blisko 3500 mkw. powierzchni biurowej
w nowoczesnym kompleksie O3 Business
Campus powstającym przy ulicy Opolskiej
w Krakowie. W ramach zintegrowanych
usług świadczonych EPAM, w procesie wynajmu powierzchni doradzała firma CBRE.
EPAM należy do światowych liderów w zakresie inżynierii oprogramowania.
Firma zajmuje się opracowywaniem
rozwiązań IT dla wiodących marek
z takich sektorów jak finanse, e-commerce, media, hi-tech czy turystyka.
Polska jest postrzegana przez EPAM
jako bardzo perspektywiczna lokalizacja.

Biuro Architektoniczne. Korona Office Complex oferuje wysoki standard wykończenia powierzchni biurowych, elastyczne
planowanie aranżacji powierzchni najemców i liczne udogodnienia dla najemców kompleksu, m.in. 470 stanowisk parkingowych,
miejsca dla rowerów, kantyna pracownicza, kiosk, części zielone
przed budynkiem.

Dział powierzchni magazynowych
i przemysłowych Savills oficjalnie
rozpoczyna działalność

Najnowsza linia usług Savills – Dział Powierzchni Magazynowych
i Przemysłowych oficjalnie rozpoczyna działalność. Zespół
zyskał trzech doświadczonych ekspertów: Wojciech Zoń objął
stanowisko Dyrektora Działu Powierzchni Magazynowych
i Logistycznych, Michał Śniadała dołączył jako Associate Director
a Daniel Kempa został Starszym Konsultantem. Pod koniec
2016 r., jako pierwsi do nowoutworzonego działu dołączyli:
Kamil Szymański jako Associate Director oraz Karolina Klepka,
jako Konsultant i Anna Bevanda, jako Asystentka Działu. Zespół
w pełnym składzie liczy sześć osób.
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017

Oddziały w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i w Warszawie powstały
w dużej mierze po to, aby obsługiwać
dużych, globalnych klientów i realizować
ambitne plany rozwojowe firmy. Docelowo do końca 2017 r., EPAM planuje
zatrudniać w Polsce około 2000 osób.
O3 Business Campus to nowoczesny
park biurowy powstający w krakowskiej
dzielnicy Prądnik Biały u zbiegu ulic
Opolskiej i al. 29 listopada. Inwestycja firmy Echo Investment składa się z trzech
12-kondygnacyjnych budynków biurowych
oferujących łącznie 58 000 mkw.
W sąsiedztwie projektu znajdują się
liczne przystanki autobusowe, ułatwiające
komunikację z innymi częściami miasta.
Dodatkowym udogodnieniem jest bliskość
trasy wylotowej w kierunku Warszawy
oraz lotniska. Wysoki standard budynków i nowoczesne rozwiązania sprawiają,
że O3 Business Campus stanowi idealne
miejsce dla biznesu w Krakowie.

Ruszyła długo
wyczekiwana inwestycja
HB Reavis
Varso to wyjątkowe miejsce dla biznesu,
mieszkańców i turystów, powstające
w centrum Warszawy, tuż przy
Dworcu Centralnym.

Wśród trzech budynków wyróżni się wieżowiec zaprojektowany przez renomowaną
międzynarodową pracownię architektoniczną Foster + Partners. Z jego dachu na wysokości 230 metrów, warszawiacy
i turyści będą mogli podziwiać wyjątkową
panoramę stolicy – będzie to jeden
z najwyżej położonych w Europie
tarasów widokowych.
Na tętniących życiem parterach dwóch
niższych budynków zaprojektowanych
przez polską pracownię architektoniczną
Hermanowicz Rewski Architekci, pracownicy biurowi i sąsiedzi znajdą niewielkie
sklepy, punkty usługowe, restauracje
i kawiarnie. Wygodne pasaże pod dachem
będą służyć warszawiakom przez cały rok.
Deweloperem Varso jest międzynarodowa
firma HB Reavis. Budowa już się
rozpoczęła i zakończy się w roku 2020.
Varso powstaje na terenie rozciągającym się
wzdłuż zachodniego odcinka ul. Chmielnej,
od narożnika z Al. Jana Pawła II
w kierunku ul. Żelaznej. Ten obecnie
niezagospodarowany i trudno dostępny
fragment Warszawy zyska zupełnie nową
rolę – wraz z Varso powstanie nie tylko
nowoczesne centrum biznesowe, ale
również dobrze przemyślana i łatwo
dostępna przestrzeń publiczna.
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W 2017 r. utrzyma się
wysoki poziom aktywności inwestycyjnej
na rynku nieruchomości komercyjnych
w Europie, pomimo niestabilności na scenie
politycznej
Z najnowszej analizy przedstawionej
przez dział Europejskich Rynków
Kapitałowych międzynarodowej
firmy doradczej Cushman & Wakefield
wynika, że w 2017 r. aktywność inwestycyjna na rynku nieruchomości komercyjnych
w Europie utrzyma się na wysokim
poziomie ze względu na spadek cen
obligacji i zainteresowanie inwestorów bezpiecznymi inwestycjami, które gwarantują
wzrost.
Według ekspertów firmy Cushman
& Wakefield stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości w Europie Zachodniej
zmniejszą się o 30-40 punktów bazowych,
czynsze wzrosną o 2-3%, a wolumen transakcji inwestycyjnych w skali całego kontynentu wzrośnie o 6%. Ponadto w 2017 r.
Azja może wyprzedzić Amerykę Północną
pod względem wielkości kapitału zainwestowanego na rynku europejskim, aczkolwiek inwestorzy europejscy nie pozostaną
daleko w tyle i także będą poszukiwać
okazji inwestycyjnych na nowych rynkach
w celu zapewnienia sobie najlepszych
możliwości wzrostu i stabilności.

JLL podsumowuje
2016 rok na rynku nieruchomości handlowych
w Polsce
Firma doradcza JLL podsumowała najważniejsze wydarzenia na rynku nierucho‑
mości handlowych w Polsce w 2016 r.
W 2016 r. szereg miast (np. Grodzisk
Mazowiecki, Legionowo, Mielec, Nowy
Dwór Mazowiecki, Sandomierz, Tomaszów Mazowiecki, Wołomin i Zambrów)
zyskał swoje pierwsze galerie handlowe.
W wyniku ubiegłorocznych otwarć poziom
nasycenia powierzchnią handlową w Polsce
wzrósł do 248 m2/ 1 000 mieszkańców.
Jest on wyższy od średniej europejskiej
(206 m2), jednak wciąż poniżej średniej
dla Europy Zachodniej (264 m2).
Warto jednak podkreślić, że statystyki te uwzględniają jedynie powierzchnię
centrów handlowych, a nie biorą
pod uwagę np. powierzchni przy głównych
ulicach handlowych, które są ważnym
elementem rynku w Europie Zachodniej.
Kiedyś gastronomia i rozrywka zajmowały
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ok. 5-7% powierzchni centrum, obecnie
współczynnik ten w wiodących centrach
w dużych miastach wzrósł do ok. 10-15%,
a w pojedynczych przypadkach nawet
do 20%.
W 2016 r. działalność w Polsce rozpoczęło 17 zagranicznych marek. Najgłośniejsze
modowe debiuty minionego roku to:
amerykańska marka Forever 21 (w łódzkiej
Manufakturze), szwedzka & Other Stories
i hiszpańska Uterqüe (obie w Galerii Mokotów w Warszawie). W tym samym czasie
kilka sieci, takich jak np. American Eagle,
Mothercare, czy Burberry, postanowiło
zakończyć działalność na polskim rynku.
Do zamknięcia swoich sklepów szykuje się
również sieć Marks&Spencer.
Czynsze „prime”, które dotyczą najlepszych
lokali handlowych o powierzchni 100 m 2 przeznaczonych dla branży
moda i dodatki, zlokalizowanych w wiodących centrach, są tradycyjnie najwyższe
w Warszawie (do 130 euro za m2 miesięcznie).
Stopy kapitalizacji za najlepsze centra handlowe pozostają na poziomie 5,0%, zaś
za parki handlowe na poziomie ok. 7,0%.

Izba Skarbowa kupiła
dwa budynki biurowe
w Warszawie
Izba Skarbowa kupiła dwa budynki biurowe zlokalizowane przy ulicy
Erazma Ciołka na warszawskiej Woli od
Satoria Group S.A. W transakcji stronom
doradzała firma Walter Herz.
Zakup nieruchomości biurowych o łącznej
powierzchni blisko 6 tys. m2 pod nową
siedzibę UKS w Warszawie, to jedna z największych transakcji z udziałem Organów Podatkowych na rynku biurowym.
Biurowce, które stanowiły przedmiot
transakcji usytuowane są w rejonie, który
od dawna jest świetnie rozpoznawalnym
adresem na instytucjonalnej mapie miasta,
jako lokalizacja skupiająca szczególnie dużą
liczbę jednostek administracji państwowej.
Osiem budynków biurowych spółki

Satoria Group rozmieszczonych wzdłuż
ulicy Erazma Ciołka, niedaleko ulicy
Górczewskiej, oferuje łącznie ponad 20 tys.
m2 powierzchni. Ulokowały się w nich
liczne instytucje oraz urzędy, a wśród nich
m.in. Izba Celna, Izba Skarbowa, Prokuratura i Urząd Pracy.
Biurowiec C12A zaoferuje
bardzo dobre proporcje pomiędzy
dogodnym położeniem, wysokim
standardem biur i optymalną stawką
czynszu. Powierzchnia typowego piętra wyniesie około 1500 m2, a układ
kondygnacji pozwala na łatwy podział
powierzchni zarówno pod gabinety,
jak i open space. Dodatkowym atutem
lokalizacji będzie również zmodernizowana linia tramwajowa przy ulicy Obozowej
oraz planowana stacja SKM.
Grupa Kapitałowa Satoria zarządza
7 własnymi hotelami klasy biznes
i klasy turystycznej działającymi
pod markami Best Western, START hotel
i RT Hotels w Warszawie oraz Krakowie.
W portfelu posiada także centrum
konferencyjne nad Zalewem Zegrzyńskim
oraz hostel i sanatorium w Augustowie.
Grupa ma również udziały w wyspecjalizowanych podmiotach, których głównym
obszarem działalności i kompetencji jest
świadczenie usług hotelarsko-konferencyjnych, zarządzanie obiektami hotelowymi i wynajem powierzchni biurowych.
Obecnie Satoria dywersyfikuje portfel
swoich inwestycji, zamierza rozwijać
portfolio projektów biurowych.

Nowe tereny włączone
do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
S.A.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów do KSSE włączono grunty o łącznej
powierzchni ponad 269 ha, położone
na terenach województw śląskiego i opolskiego oraz wyłączono grunty o powierzchni ponad 3,45 ha. W wyniku zmian
powierzchnia strefy będzie wynosić ponad
2614 ha. W oparciu o przyjęte prognozy
szacuje się, że na nowo włączonych do katowickiej strefy terenach w perspektywie
najbliższych lat może powstać ok. 13,4 tys.
nowych miejsc pracy, przy nakładach
inwestycyjnych wynoszących ok. 5,3 mld
złotych.
Zgodnie z założeniami w KSSE, dzięki jej
poszerzeniu, może pojawić się nawet
100 nowych projektów inwestycyjnych.
Maksymalna łączna wielkość pomocy
publicznej, jaka może zostać udzielona inwestorom realizującym projekty na nowych
obszarach wynosi ok. 1,9 mld zł.
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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LUBLIN – SUKCESY
I PERSPEKTYWY
Obchodzący w tym roku 700 lecie lokacji Lublin postrzegany jest obecnie
jako kluczowa lokalizacja biznesowa w Polsce Wschodniej, prężny ośrodek
akademicki, doskonała lokalizacja dla inwestycji sektora usług i przemysłu
spotkań oraz jeden z sześciu największych ekosystemów informatycznych
w kraju. Miasto od innych ośrodków w tej części kraju wyróżnia bardzo
wysoki poziom nakładów inwestycyjnych, zarówno w sektorze prywatnym
jak i publicznym.
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LUBLIN W RANKINGACH

SUKCESY MINIONEGO ROKU

Lublin od dawna doskonale wypada
w krajowych i międzynarodowych rankingach efektywności i jakości życia. Już
w 2011 r. w zestawieniu Price Waterhouse
Coopers miasto znalazło się w pierwszej
trójce najlepszych do życia miejsc w Polsce. Lublin jest także czwartą pod względem jakości życia polską metropolią wg
opracowania „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2015/2016” fDi Magazine/
Financial Times, oceniającego 468 europejskich miast i regionów pod kątem
potencjału ekonomicznego, atrakcyjności dla biznesu, kapitału ludzkiego,
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz jakości życia. Amerykański The Economist w swoim raporcie
Polska – Złoty Wiek określa Lublin siłą napędową Polski Wschodniej.

Rankingi potwierdzają fakty. Ubiegły
rok przyniósł miastu kolejne inwestycje
infrastrukturalne, zarówno te zmieniające układ komunikacyjny, jak i rozwiązania podnoszące jakość życia. Zakończył się
spektakularny proces objęcia miasta zewnętrzną obwodnicą. Rozpoczyna się
realizacja domknięcia wewnętrznej obwodnicy. Metamorfozę przeszedł system
transportu miejskiego - poza wdrożeniem
systemu inteligentnego sterowania ruchem, modyfikacji uległa siatka połączeń,
diametralnie ilościowo i jakościowo zmienił się także tabor, w którym istotną
rolę odgrywają pojazdy elektryczne.
Podwoiła się liczba stacji Systemu Roweru Miejskiego oraz dostępnych w jego ramach jednośladów. Kolejne sukcesy
odnotował Port Lotniczy, który w listo-

W mieście w ciągu
najbliższych dwóch
lat o 100 tys. m2
powiększy się metraż
wysokiej klasy powierzchni biurowej,
podnoszącej konkurencyjność Lublina
jako lokalizacji dla
sektor usług

padzie obsłużył milionowego pasażera,
notując największą dynamikę przyrostu
pasażerów spośród krajowych lotnisk
i jedną z największych w Europie. Liczba
pasażerów wzrosła o 42% w stosunku
do 2015 r., m.in. dzięki uruchomieniu
bazy przez węgierskiego przewoźnika Wizzair. Na lubelskim lotnisku powstał
także terminal przeładunkowy cargo,
a port został wyposażony w system ILS
Cat. 2, znacząco zwiększający bezpieczeństwo operacji lotniczych. W mieście
uruchomiono jeden z pierwszych w kraju systemów car sharingu. Funkcjonowanie rozpoczęły także dwie radykalnie
zmieniające obraz miasta instytucje
przemysłu spotkań – Lubelskie Centrum
Konferencyjne oraz Centrum Spotkania Kultur. Obydwie inwestycje podniosły
liczbę dostępnych miejsc konferencyjnych o kolejne 2,7 tys.

Outsourcing&More | styczeń – luty 2017

INWESTYCJE

Ubiegły rok przyniósł miastu szereg Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka,
kolejnych nagród i wyróżnień. Lublin do- znajdując potwierdzenie w rankingach
miasta. Wizualną transformację przechoceniany jest za sposób, w jaki programu- i nagrodach:
dzi reprezentacyjny Plac Litewski, który
je i wdraża strategię i innowacje:
po remoncie znacząco poszerzy strefę
• 3 miejsce w kategorii włodarzy
miast liczących powyżej 100 tysięcy wyłączoną z ruchu samochodowego.
• Lublin został znakomicie oceniony
mieszkańców, których w Polsce jest
w rankingu „Europejskie miasta i reKolejne projekty rewitalizacyjne obej39 – w rankingu Perły Samorządu
giony przyszłości 2016/17” publikomą także tereny wokół Starego Miasta.
2016 firmy doradczej Deloitte.
wanym corocznie przez należący do
Przed nowymi wyzwaniami stoi także
grupy Financial Times – fDi Magazi• Tytuł Samorządowego Menadżera
Port Lotniczy. Rosnąca liczba połąne. Miasto znalazło się na 3 miejscu
Regionu 2016 w województwie
czeń i pasażerów wymusza rozbudowę
spośród 481 ocenianych ośrodków
lubelskim w rankingu Pulsu Biznesu. terminalu o kolejne skrzydło. W mie‑
pod względem najlepszych strategii
Ranking powstaje na podstawie
ście w ciągu najbliższych dwóch lat
pozyskiwania inwestorów zagraniczgłosów samorządowców.
o 100 tys. m2 powiększy się metraż
nych.
• Srebrny Laur na Srebrny Jubileusz
wysokiej klasy powierzchni biurowej,
Związku Miast Polskich – honorowa
• Lublin został wyróżniony tytułem
podnoszącej konkurencyjność Lublina
nagroda Kapituły za wybitne roz„Inteligentne Miasto Roku od 100 do
jako lokalizacji dla sektora nowoczesnych
wiązania czy osiągnięcia w rozwoju
500 tysięcy mieszkańców” na coroczusług. Trwa budowa czterech nowych
miasta i zarządzania nim
nym prestiżowym spotkaniu firm
obiektów hotelowych, które znacznie
w minionym 25-leciu.
z sektora informatycznego
zwiększą liczbę miejsc noclegowych.

i telekomunikacyjnego – „Smart
City Forum”. Wyróżnienie przyznane
zostało miastu za inwestycje w inteligentny system sterowania ruchem
oraz inne rozwiązania w transporcie
zbiorowym.

i Obsługi Inwestorów
Urzędu Miasta Lublin
Plac Litewski 1,
20-080 Lublin
telefon: +48 81 466
2500
fax: +48 81 466 2501
e-mail: inwestorzy@
lublin.eu
invest.lublin.eu

LUBLIN W PERSPEKTYWIE

Z kwartału na kwartał wyraźnej poprawie ulega układ komunikacyjny Lublina –
trwają przygotowania do kilku ważnych
inwestycji, które wpłyną pozytywnie
na ruch komunikacji zbiorowej w mieście, podwyższą jej jakość oraz ułatwią
• Na odbywającym się we Wrocławiu
Kongresie Regionów, Lublin zdobył
przemieszczanie się pomiędzy poszczegłówną nagrodę w konkursie
gólnymi dzielnicami. Realizowana jest
Newsweeka „Metamorfoza mojekompleksowa przebudowa stadiogo Regionu. Przed i po” za projekt
nu lekkoatletycznego, wpisująca się
„Podwórka na temat czyli czarujemy
w rewitalizację przyległego do Doliny
przestrzeń dzielnicy Dziesiąta”.
Bystrzycy fragmentu miasta, stanowiąceBardzo wysoko oceniany jest także go naturalne zaplecze rekreacyjno-sporsposób zarządzania miastem przez towe. Zmienia się także ścisłe centrum
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Wydział Strategii

W sferze wydatków i dochodów, po
raz pierwszy w historii, budżet miasta
przekroczy 2 mld zł, z czego ponad
400 mln zł zostanie przeznaczone
na inwestycje. Środki te, skonsolidowane z funduszami dostępnymi w ramach
kolejnej unijnej perspektywy finansowej,
pozwalają na kontynuację rozpoczętej
przed sześciu laty ofensywy inwestycyjnej. Sfinalizowane i rozpoczęte działania zmieniają radykalnie obraz miasta,
lokując Lublin, w niedalekiej perspektywie, w gronie najbardziej dynamicznych
miast europejskich średniej wielkości. •

The Economist
w swoim raporcie
Polska – Złoty Wiek
określa Lublin siłą
napędową Polski
Wschodniej.
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Podsumowanie roku 2016:
Bydgoszcz gospodarczą
lokomotywą województwa
kujawsko-pomorskiego
Bydgoszcz jest największym ośrodkiem gospodarczym i akademickim w województwie kujawsko-pomorskim,
o najniższej w regionie stopie bezrobocia na poziomie 4.9%. Dominującą pozycję Bydgoszczy potwierdza
zdobycie pierwszego miejsca w niezależnym raporcie Banku Światowego „Doing Business in Poland 2015”
oraz nagród „Eurobuild Awards – Miasto przyjazne inwestorom” i „Emerging City of the Year 2016”.
BYDGOSZCZ – GOSPODARKA OPARTA
NA PRZEMYŚLE

Dominującą gałęzią gosp odark i
w Bydgoszczy, od wielu lat jest przemysł, w którym zatrudnionych jest
prawie 50% pracujących osób. Wizytówką miasta jest niewątpliwie PESA
Bydgoszcz SA – lider produkcji taboru kolejowego, który dostarcza pojazdy
szynowe na rynki polskie, europejskie
i światowe. PESA, to rzeczywista „lokomotywa gospodarcza regionu” – cała grupa zatrudnia ok. 4500 pracowników,
blisko współpracuje z ok. 1830 partnerami (w tym ok. 530 z województwa kujawsko-pomorskiego), którzy
zatrudniają łącznie ok. 80 tys. osób.
Bydgoszcz to także dynamicznie rozwijający się ośrodek branży narzędziowej, przetwórstwa tworzyw sztucznych
i chemicznej. W regionie działa ok.
850 podmiotów operujących w tym
sektorze, m.in. Shapers Polska Sp. z o.o.,
Keeeper Polska Sp. z o.o., a także firma Hanplast, która jest jednym z największych dostawców IKEA w Europie.
Największa w Polsce organizacja, zrzeszająca przedsiębiorstwa z tej branży – Bydgoski Klaster Przemysłowy,
decyzją Ministra Rozwoju w 2016 roku,
otrzymała status Krajowego Klastra Kluczowego, tj. klastra o istotnym znaczeniu dla gospodarki Polski oraz wysokiej
konkurencyjności międzynarodowej.
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w latach 2013–2016 Bydgoszcz zanotowała wzrost zatrudnienia w zagraBydgoszcz, dzięki swojej doskonałej nicznych centrach usług o 70 – 80%,
lokalizacji oraz rozpoczętym i planowa- co plasuje ją w czołówce polskich miast
nym inwestycjom drogowym (moderni- odznaczających się dynamicznym rozzacja dróg krajowych S5 i S10), staje się wojem sektora nowoczesnych usług
znaczącym ośrodkiem logistyczno-ma- biznesowych.
gazynowym na mapie Polski. W 2016 r.
dwóch nowych inwestorów w mieście, Największym pracodawcą w tym
Panattoni Europe i Waimea Holding S.A. sektorze jest Atos IT Services, któ, rozpoczęło budowę obiektów o łącznej ry oferuje zaawansowane rozwiązapowierzchni ponad 150 000 m2. Budo- nia z zakresu usług konsultingowych,
wa kolejnych 70 000 m2 planowana jest integracji systemów operacyjnych,
w najbliższym czasie. W pierwszym outsourcingu procesów biznesowych,
kwartale 2017 r. działalność operacyjną Cloud, Big Data oraz Cyber-Security.
rozpoczną dwa nowe centra dystrybu- Brytyjska Mobica Ltd. jest dostawcą
cyjne obsługujące sieci Carrefour i Ka- oprogramowania na urządzenia mobilufland, w których zatrudnienie znajdzie ne, szczególnie aplikacje dedykowane
ponad 500 osób.
dla sektora finansowego i bankowego.
Kolejnym reprezentantem branży BPO
BYDGOSZCZ – EMERGING CITY OF THE
w mieście jest SDL Poland, jedyny
YEAR 2016
w Polsce i największy na świecie odWedług raportu „Sektor nowoczesnych dział spółki działającej w 37 państwach.
usług biznesowych w Polsce 2016” W styczniu 2016 r. Bydgoszcz zyskała
przygotowanego przez Związek Lide- nową globalną markę, za sprawą
rów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), połączenia się firmy Alcatel-Lucent
Bydgoszcz znajduje się w pierwszej z fińską Nokia Corporation – jedną
dziesiątce głównych ośrodków BPO/
SSC w Polsce. Dane Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wskazują, że zatrudnienie w mieście w tym
sektorze, wynosi ponad 9 tys. osób,
w tym ponad 7 tys. osób specjalizuje się w IT. Według raportu ABSL,
BYDGOSZCZ – NOWE CENTRUM
LOGISTYCZNE POLSKI
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z największych firm na świecie. Nowe
centra obsługi klienta w kilkunastu językach otworzyły działające w Bydgoszczy
iQor i Oponeo, biura w mieście 2016 r.
utworzyły także nowe firmy Cybercom
Poland, Quad/Graphics Europe czy
Macrologic.
NOWE INWESTYCJE BIUROWE

Dynamiczny rozwój sektora BPO/
SSC stwarza konieczność budowy
nowoc zesnej powierzchni biuro wej. Odpowiadając na potrzeby inwestorów, w mieście realizowane są
kolejne inwestycje: w grudniu 2015 roku do użytku oddano IDEA Przestrzeń
Biznesu w BPPT, a w 2016 r. – budynek
ETA w Biznes Parku Kraszewskiego 1 oraz biurowiec w Optimum Park.
W minionym roku rozpoczęto także realizację kolejnych projektów, w tym: nowoczesnego biurowca klasy A – Immobile
K3 Office na Placu Kościeleckich i Arkada
Business Park przy ul. Fordońskiej 2.
W mijającym roku otworzyły się też perspektywy na budowę kolejnych biurowców, m. in. inwestycja w ramach Biznes
Park Kraszewskiego 1 (budynek Teta)
czy Scanpark Business Centre przy
ul. Towarowej.

BYDGOSKA AGENCJA ROZWOJU
REGIONALNEGO

Bydgoska
Agencja
Rozwoju
Regionalnego Sp. z o.o. udziela szeroko
rozumianego wsparcia inwestoromi przedsiębiorcom. W roku 2016
Agencja obsługiwała ponad 100 projektów inwestycyjnych oraz bezpłatnie
przeszkoliła ponad 2000 osób w ramach
projektu „Szkoła Biznesu”. W partnerstwie
z Wyższą Szkołą Gospodarki, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, Project
Management Institute – Poland Chapter
oraz bydgoskimi firmami Atos IT Services, Centrum Klienta Grupy PZU, T Komp
Tomasz Kruszewski i SDL Poland
kont ynuowała realiz ację projektów szkoleniowych w ramach programu „Bydgoszcz szuka talentów”. BARR
aktywnie wspierała firmy w procesie
rekrutacji pracowników, uczestniczyła w największych bydgoskich targach
OFFerty 2016, zorganizowała jesienią
I edycję akcji „Sobota z pracodawcą”
a także Regionalne Dni Kariery, które
odbyły się na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Agencja poszerzała również grono swoich lokalnych
partnerów, wychodząc poza ścisły
krąg przedsiębiorców i inwestorów.

Przykładowo, owocem współpracy z siedmioma bydgoskimi szkołami zawodowymi był projekt zrealizowany w ramach
RPO województwa kujawsko-pomorskiego, pod nazwą „Zawodowy rozbieg.
Staże i praktyki jako profesjonalna forma wsparcia kształcenia zawodowego”.
Dzięki niemu 172 uczniów mogło odbyć
płatne staże w kilkudziesięciu firmach
z Bydgoszczy i okolic, poszerzając swoją wiedzę, nabywając nowe praktyczne
umiejętności oraz poznając specyfikę
przedsiębiorstw, w których być może
wkrótce znajdą zatrudnienie. Projekt ten
był doskonałym przykładem współpracy
sektorów edukacji i biznesu, w której instytucja otoczenia biznesu, jaką jest BARR,
pełni rolę inicjatora i koordynatora działań wspierających lokalny rynek pracy.
Zwieńczeniem udanego roku było
spotkanie mikołajkowe dla 100 dzieci
z bydgoskich placówek opiekuńczowychowawczych, które Agencja zorganizowała 10.12.2016 r. w Teatrze Polskim
im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy wraz firmami Carrefour Polska Sp.
z o.o., Waimea Holding S.A., ID Logistics
Polska S.A. oraz Kaufland Polska Markety
Sp. z o.o. Sp. k. •

BYDGOSKA
AGENCJA
ROZWOJU
REGIONALNEGO

Bydgoska Agencja
Rozwoju
Regionalnego Sp.
z o.o.
ul. Uni Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
Tel. +48 52 585 88 23
barr@barr.pl
www.barr.pl

Dane Bydgoskiej
Agencji Rozwoju
Regionalnego,
wskazują, że zatrudnienie w mieście
w tym sektorze,
wynosi ponad 9 tys.
osób, w tym ponad
7 tys. osób
specjalizuje się w IT.
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Najważniejsze inwestycje
roku 2016, czyli co się
buduje w Rzeszowie
Miniony rok był rokiem przełomowym dla miasta Rzeszowa w kontekście rozwoju sektora
nowoczesnych usług dla biznesu. Największy rzeszowski deweloper, a zarazem sponsor tytularny
ekstraligowej kobiecej drużyny siatkarskiej – spółka Developres oddała do użytku pierwszy
w regionie zaawansowany technologicznie wielkopowierzchniowy budynek biurowy klasy A
„SkyRes Warszawska”.

W Rzeszowie, jak grzyby po deszczu,
powstają nowe nieruchomości mieszkaniowe. Prym w rozwoju budownictwa
mieszkaniowego wiodą lokalni dewelo‑
perzy, którzy w zeszłym roku oddali do użytku ponad 1700 nowych mieszkań. Rzeszów jest miastem, które
dzięki konsekwentnie wdrażanej polityce zrównoważonego rozwoju systematycznie powiększa liczbę swoich
mieszkańców, co z kolei przekłada się
na wysoki popyt na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Biuro Obsługi
Inwestora Urzędu
Miasta Rzeszowa
ul. 3-Maja 7
35-030 Rzeszów
tel. 17 875 47 43
tel. 17 875 47 65
e-mail:boi@
erzeszow.pl
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Tym samym potencjalni inwestorzy
uzyskali możliwość najmu w Rzeszowie
nowoczesnej powierzchni biurowej, nie
odbiegającej standardem od najnowocześniejszych obiektów biurowych
w Europie. Na dzień dzisiejszy w biurowcu SkyRes Warszawska swoją siedzibę
mają m. in. Centrum Usług dla Biznesu na Europę Środkową firmy Deloitte,
rzeszowski oddział PwC, Polska Agencja Kosmiczna, Vorwerk, Forystek & Forystek oraz Developres Sp. z o.o. Pierwszy
kwartał 2017 r. ma zaowocować kolejnymi umowami najmu.

Niewątpliwie jedną z ważniejszych inwestycji oddanych do użytku w zeszłym
roku jest nowoczesne Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego, zlokalizowane
w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego „RzeszówJasionka”. Koszt budowy obiektu wyniósł prawie 155 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 123 mln zł.
CWK to ogromny budynek, składający
się z 2 części: wystawienniczej z całkowitą powierzchnią wystawową ponad
16 tys. m2, oraz kongresowej – z dużą
salą konferencyjną mogącą pomieścić
blisko 1000 osób, dwoma salami konferencyjnymi na odpowiednio 220 i 190 osób
oraz 13 mniejszymi salami. Od grudnia zeszłego roku sponsorem tytularnym obiektu jest mająca swoją siedzibę główną
w Rzeszowie firma G2A.com. W Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym od momentu jego oficjalnego otwarcia
odbyło się już wiele międzynarodowych

kongresów i konferencji biznesowych oraz imprez wystawienniczych,
m. in. Kongres 590, Kongres Business
Without Limits, Forum Innowacji Sektora Kosmicznego, Międzynarodowe Zawody
Łazików Marsjańskich, Międzynarodowe
Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA 2016 i wiele innych interesujących wydarzeń.
W zeszłym roku oddano również do
użytku najnowocześniejszą w regionie halę sportową przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2. Hala przy ul.
Hetmańskiej to największy obiekt tego typu w stolicy Podkarpacia. W jej
skład wchodzą trzy pełnowymiarowe
boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Ma 65 m długości i 45 m szerokości. Wraz z widownią na 350 osób
ma łączną powierzchnię ponad 4 tys. m2.
W kontekście inwestycji realizowanych
przez Rzeszów należy nadmienić, iż
międzynarodowa agencja Fitch Ratings
w 2016 roku zmieniła perspektywę
ratingową miasta Rzeszowa ze „Stabilnej” na „Pozytywną” oraz potwierdziła międzynarodowe długoterminowe
ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB”.
Krajowy rating długoterminowy został
ustalony na poziomie „AA-(pol)”. Ratingi Rzeszowa odzwierciedlają dobre
zarządzanie strategiczne i finansowe
w mieście oraz rozwijającą się gospodarkę Rzeszowa. Powyższe czynniki,
w połączeniu z dobrymi wynikami opeOutsourcing&More | styczeń – luty 2017
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racyjnymi, zapewniają miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych. Ratingi biorą również
pod uwagę umiarkowane zadłużenie miasta Rzeszowa. Na decyzję Fitch Ratings o podwyższeniu perspektywy Rzeszowa
w płynęły takie czynniki, jak:

• pozyskiwanie przez miasto wysokich dotacji unijnych
i z budżetu państwa na infrastrukturę,
• aktywne działania władz miasta Rzeszowa na rzecz tworzenia dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
i pozyskiwania inwestorów,
• dynamiczny wzrost gospodarki lokalnej w ostatnich
latach powyżej wzrostu gospodarki kraju,
• wysokie dodatnie saldo migracji,
• wysoki wskaźnik urodzeń,
• duża liczba studentów przyjeżdżających do miasta,
• działania w zakresie zwiększania efektywności świadczenia usług publicznych,
• wysoki przyrost PKB na mieszkańca podregionu rzeszowskiego.
Wskaźniki dla samego Rzeszowa, jako najsilniejszego ośrodka gospodarczego w podregionie są zdaniem Fitch wyższe od
średniej krajowej.
Zatwierdzony przez Radę Miasta Rzeszowa podczas grudniowej sesji budżet miasta na rok 2017 wyniósł 1,33 mld zł,
z czego na same inwestycje zaplanowano aż 380 mln zł. Najwięcej wydatków pochłoną duże projekty drogowe, na czele
z budową trasy łączącej ul. IX Dywizji Piechoty z węzłem drogi ekspresowej S19 „Rzeszów-Południe” w Kielanówce, dalszą
budową „Wisłokostrady” - ważnego drogowego połączenia,
łączącego aleję T. Rejtana z ul. Ciepłowniczą oraz rozbudową
alei Sikorskiego i ul. Jana Pawła II. Kontynuowane będą również
prace, związane z budową kolejnego odcinka drogi szybkiego ruchu S19. Firma Eurovia przedłuża wybudowany wcześniej
odcinek ekspresówki o 6,3 km, od węzła „Rzeszów Świlcza"
do węzła drogowego „Rzeszów Południe”.
Władze miasta zaplanowały na bieżący rok rozpoczęcie budowy nowoczesnego Centrum Sztuki Współczesnej w Rzeszowie,
jak również zakup kilkunastu ekologicznych autobusów zasilanych wyłącznie energią elektryczną. Poza tym, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców najdynamiczniej
rozrastających się osiedli mieszkaniowych Rzeszowa, powstawać będą kolejne żłobki i przedszkola. •
RZESZÓW– PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACYJNY 1:30 000
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Co się zmieni
w Kielcach w 2017?
W drugiej połowie grudnia 2016 r. został przyjęty budżet Miasta Kielce
na 2017 rok. Duża jego część, bo blisko 300 milionów zł, zostanie przeznaczona
na inwestycje. W większości są to środki na wkład własny w projektach unijnych,
których całkowita wartość opiewa na niebagatelną kwotę ponad 500 mln zł.

po lewej:
Panorama
kieleckiego Rynku

Kluczowe przedsięwzięcia to te związane z transportem publicznym i komunikacją miejską, które w zdecydowany
sposób wpłyną na komfort życia mieszkańców i jakość funkcjonowania przedsiębiorców. Do najważniejszych z nich
z pewnością należy modernizacja dworca autobusowego, na którą w ciągu kolejnych dwóch lat miasto przeznaczy kwotę
ponad 40 mln. Przebudowa rozpocznie
się w połowie 2017 roku, w ciągu kilku lat
powstanie nowoczesne i wielofunkcyjne centrum przesiadkowe, pozwalające
po prawej:
Węzeł
na wygodne przemieszczanie się z autokomunikacyjny
busów rejsowych do miejskich i na dwoKostomłoty
rzec kolejowy. Opracowana koncepcja,
oprócz tego, że posiada nowe rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne, utrzymuje klimat obiektu oraz design lat
poniżej:
siedemdziesiątych. Co ważne dla miesz- Wizualizacja
kańców Kielc, zachowany zostanie Dworca PKS

50

charakterystyczny wygląd obiektu i je- Natomiast w ramach pierwszego progo niekonwencjonalnej bryły w kształcie jektu dotyczącego rozwoju komunikaspodka UFO.
cji publicznej już w 2017 roku zostanie
wdrożony inteligentny system transW 2017 roku rozpocznie się realizacja portowy, który znacznie wpłynie na
dwóch dużych projektów komunika- bezpieczeństwo uczestników ruchu,
cyjnych o szacunkowej wartości zwiększenie efektywności transportu
295 mln zł finansowanych z Progra- oraz ochronę środowiska.
mu Operacyjnego Polska Wschodnia.
Są to: „Rozwój komunikacji publicznej Istotną inwestycją z punktu widzenia saw Kielcach”. Oba te projekty składają mego miasta, jak i przedsiębiorców jest
się z wielu etapów i zadań rozłożo- realizacja przedłużenia ulicy Olszewskienych na lata 2017–2020. W ramach dru- go w kierunku ulicy Zagnańskiej. Ta wygiego projektu, już w pierwszym czekiwana inwestycja umożliwi dojazd
kwartale 2017 r., planuje się zakup 25 au- do nowych terenów inwestycyjnych
tobusów o napędzie spełniających normę Kielc, administrowanych przez Kielecki
Euro 6 oraz montaż 30 tablic informacyj- Park Technologiczny. Od nowego roku
nych wyposażonych w system głosowy KPT będzie oferował dodatkowe 11,5 ha
przeznaczony np. dla osób niewidomych. uzbrojonych terenów z możliwością
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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po lewej:
Kielecki Park
Technologiczny –
budynki Skye
oraz Orange

Idea Kielce (www.
idea.kielce.eu) to
platforma internetowa na której można
znaleźć bardzo
wiele informacji
w podziale na
tematyczne serwisy
jak np. konsultacje
społeczne, geoportal
czy zagłosować na
projekty budżetu
obywatelskiego.
Docelowo jednak
znajdą się tutaj
e-usługi czwartego
i piątego stopnia
świadczone przez
Urząd Miasta, które
pozwolą większość
spraw załatwić bez
konieczności odwiedzania magistratu
osobiście.

wybudowania infrastruktury dopasowa- wystartować z pracami jeszcze w 2017 r.
nej do oczekiwań nowego inwestora.
Przewidywane do realizacji odcinki dróg
rowerowych łączyłyby się z przebiegiem
Kielce przystępuje także do ważnego trasy rowerowej Green Velo, stanowiprojektu pod kątem zasobów ludzkich, łyby również wyprowadzenie ruchu rotj. budowy Centrum Kształcenia Prak- werowego w kierunku gmin sąsiednich
tycznego. Będzie to nowoczesna insty- oraz innych obiektów miejskich (szkotucja edukacyjna, która ma przed sobą ły, dworce, punkty handlowe, itp.).
ambitny cel przygotowania kadr dla lo- W ramach projektu powstanie min. 12 km
kalnej gospodarki w perspektywie naj- ścieżek, co oznacza wzrost o 30% w stobliższych kilku – kilkunastu lat. CKP sunku do obecnego stanu. Ruchu rowema uzupełniać ofertę szkół zawodo- rowego w Kielach promować nie trzeba,
wych i techników. Jego przewaga pole- bo w słoneczne dni kielczanie chętnie
ga na tym, iż może – w znacznie bardziej wyjeżdżają na ścieżki. Jest to także wielastyczny sposób – tworzyć programy zytówka miasta, którego ważną część
szkoleniowe i wymieniać infrastrukturę gospodarki stanowi turystyka.
potrzebną do nabywania i aktualizowania kwalifikacji zawodowych. Projekt „Rozbudowa infrastruktury edukacyjodpowiada na potrzeby świętokrzyskich nej na terenach administrowanych
firm, w szczególności branży metalo- przez Geopark Kielce” to projekt opiewawo-odlewniczej oraz informatycznej. jący na kwotę blisko 14 mln zł. W ramach
Zapotrzebowanie na te kadry w woje- tej inwestycji zostaną zagospodarowawództwie świętokrzyskim jest szczegól- ne cenne pod względem geologicznym
nie widoczne.
tereny rezerwatów Wietrznia i Kadzielnia. Region świętokrzyski jest znany
W nadchodzącym roku planowana jako „muzeum pod gołym niebem” ze
jest również kompleksowa termomoder- względu na obecność licznych ślanizacja budynków użyteczności publicz- dów fauny i flory z minionych epok
nej. Łączna kwota tej inwestycji to ponad oraz ogromną różnorodność geolo10 mln zł. Na podobną wartość szacuje giczną. W rezerwacie Wietrznia, gdzie
się również projekt pn. „Budowa i mo- mieści się Centrum Geoedukacji, zostadernizacja ścieżek rowerowych w gminie nie wybudowany nowoczesny plac zaKielce jako element różnicowania trans- baw – Geologiczny Ogród Doświadczeń.
portu w mieście”. Opracowanie doku- Znaczącej zmianie ulegnie również wymentacji projektowej ma się zakończyć posażenie Centrum, w zakresie nowow przyszłym roku i być może uda się czesnej edukacji geologicznej. Kielczanie
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017

z niecierpliwością czekają także na powstający przy wzgórzu Karczówka ogród
botaniczny. Będzie on stanowił doskonałe miejsce do edukacji dla najmłodszych
oraz odprężenia dla nieco starszych
mieszkańców Kielc.
Bardzo istotnym rozwiązaniem z punktu widzenia mieszkańca, przedsiębiorcy
czy inwestora będzie rozbudowa platformy internetowej Idea Kielce (www.
idea.kielce.eu). Już teraz można tu znaleźć bardzo wiele informacji w podziale
na tematyczne serwisy, jak np. konsultacje społeczne, geoportal czy zagłosować
na projekty budżetu obywatelskiego.
Docelowo jednak znajdą się tutaj e-usługi czwartego i piątego stopnia świadczone przez Urząd Miasta, które pozwolą
większość spraw załatwić bez konieczności odwiedzania magistratu osobiście.
Kielce odczuwają także coraz wyraźniej
niedostatek nowoczesnej powierzchni biurowych. W tym roku Centrum
Obsługi Inwestora Miasta Kielce otrzymało kilka zapytań o powierzchnie ponad 2000 m2. Niestety, istniejące obiekty
już się zapełniły i nie ma na rynku wolnej powierzchni biurowej w standardzie
odpowiadającym firmom outsourcingowym. Władze miasta doskonale rozumieją ten problem – w najbliższych latach
w Kielcach powinny powstać 2 lub 3 nowe biurowce, które zapełnią lukę na rynku nieruchomości. •

Urząd Miasta Kielce
ul. Strycharska 6,
25-659 Kielce
tel. +48 41 36 76 571,
41 36 76 557
mail: coi@um.kielce.
pl
www.invest.kielce.pl
www.mapa.invest.
kielce.pl
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NOWE OPOLE
Powiększenie miasta i nowe inwestycje.
poniżej: Remont
mostu na ulicy
Niemodlińskiej.

Priorytetem dla rozwoju miasta jest rozbudowa jego infrastruktury. Rozpoczęty
został remont mostu na ulicy Niemodlińskiej. Wkrótce ruszy budowa kolejnej
przeprawy przez Odrę – Trasy Średnicowej. Dzięki temu będzie można jeszcze
wygodniej poruszać się po mieście.
powyżej: Teren objęty
statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.

poniżej:
Remontowane
i budowane są nowe
obiekty sportowe.

z bezpośrednim zjazdem na teren specjalnej strefy ekonomicznej. Jedynie
8 km drogą krajową nr 46 do autostrady
A4 i taka sama odległość do ścisłego centrum Opola sprawia, iż komunikacyjnie
jest to wymarzone miejsce dla inwestycji przemysłowych. Już funkcjonuje tam
centrum dystrybucyjne firmy Clatronic,
a wkrótce powstaną tam nowe zakłady
produkcyjne.

Co ważne, rozwojowi infrastruktury
przeznaczonej dla samochodów towarzyszy rozwój alternatywnych środków komunikacji. Powstają nowe
przeprawy i drogi rowerowe, rozwijany
jest system komunikacji zbiorowej.

Co ważne, powstają zróżnicowane miejsca pracy. Coraz więcej firm z branży
nowoczesnych usług dla biznesu wybiera Opole. Do grona firm korzystających
z niemieckojęzycznych zasobów kadroNOWE FIRMY W OPOLU W 2016 R.
wych takich firm jak Capgemini, opta data, ista dołączyła w 2016 r. firma PwC.
Branża
Firma
Kraj pochodzenia Rozwijana jest również infrastruktu- Również firmy z branży ITO dostrzegają
ra sportowa służąca mieszkańcom. potencjał akademicki miasta i zatrudniabudowlana
Skamol
Dania
Remontowane i budowane są nowe ją absolwentów Politechniki Opolskiej
elektroniczna
Hongbo
Chiny
obiekty sportowe.
i Uniwersytetu Opolskiego. Są to m.in.
spożywcza
Opolska Zagroda
Polska
Atos, Asseco, Axiome, Jcommerc czy
spożywcza
Ladrob
Polska
Już teraz w Opolu w podstrefie WSSE Future Procesing.
BSS
PwC
USA
INVEST-PARK przy ul. Północnej powstaBSS (ITO)
BCF
Polska
ją równocześnie fabryka izolacji termiczIfm (centrum R&D) BSS
Niemcy
nych duńskiej firmy Skamol, fabryka lamp
BSS (ITO)
Atos
Francja
LED chińskiej firmy Hongbo, centrum
badawcze polskiej firmy Ladrob, zakład
przetwórstwa spożywczego firmy Zagroda Opolska. Niemiecka firma ifm prowadzi rekrutację do centrum badawczo
-rozwojowego, a na 14 ha działce powstaje park przemysłowy z halami produkcyjnymi na wynajem.

Urząd Miasta Opola
Biuro Obsługi
Inwestorów
tel: 77 54 11 379
tel/fax: 77 45 11 861
gospodarka@
um.opole.pl
www.investinopole.pl
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Od 1 stycznia 2017 r. granice Opola zostały powiększone i znalazło się w nich
m.in. 109 ha objętych statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Teren ten zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 46 i 94 połączonych nowo wybudowanym rondem

Świeżo otwarte Muzeum Polskiej Piosenki już stało się hitem turystycznym
Opola. To oryginalne na skalę światową
przedsięwzięcie jest skarbnicą wiedzy
na temat polskiej muzyki rozrywkowej. •
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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Korzystny klimat
dla inwestycji
w Poznaniu
2016 rok zapisze się w historii Poznania jako okres stabilnego,
zrównoważonego wzrostu. Miasto przyciągnęło inwestorów
z różnych sektorów gospodarki. Najbardziej zauważalnym wydarzeniem było otwarcie nowej fabryki Volkswagena. Tym samym,
to właśnie Poznań może być dumny z największej pod względem wartości (800 mln EUR) inwestycji zagranicznej w Polsce.

W minionym roku
w Poznaniu przybyło
ok. 36 tys. m2
powierzchni
biurowej. Całkowita
podaż na koniec
2016 r. stanowiła
zatem ponad 420
tys. m2, z czego dużą
część stanowią lokale
biurowe klasy A.
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Niemiecki koncern to jeden z tych inwestorów, który od lat
z sukcesem realizuje swoje plany w stolicy Wielkopolski i zdecydował się na rozwinięcie działalności. Fabryka Volkswagena w nowej lokalizacji, oddalonej o pół godziny drogi od
zakładu w Poznaniu, planuje docelowe zatrudnienie ok. 3 tys.
osób. Firma postanowiła w całości przenieść do Polski produk- inwestorów z sektora IT, którzy w 2016 r. zdecydowali się na
cję modelu dostawczego, VW Craftera. Volkswagen Poznań Poznań, są: Seargin, Capgemini, Alphanumeric Systems Europe
produkuje już modele Caddy i Transporter T6.
Sp. z o.o. Na pograniczu IT i R&D umiejscowić należy Centrum
Innowacji PCSS-Huawei. Poznańskie Centrum SuperkomputeNa dalszy rozwój w Poznaniu postawił także światowy gigant rowo-Sieciowe oraz chiński koncern będą wspólnie pracować
branży farmaceutycznej. GSK obecne jest tutaj od 2005 r. Efek- nad nowoczesnymi systemami przetwarzania i składowania datywność usług oferowanych przez centrum sprawiła, że zarząd nych w chmurze. Innowacyjnym inwestorem z sektora R&D jest
firmy zdecydował o powierzeniu jego pracownikom większej również Selvita, pochodząca z Krakowa największa firma bioliczby projektów. Oznacza to w najbliższym czasie wzrost za- technologiczna w Europie Środkowo-Wschodniej.
trudnienia o ok. 200 osób. Docelowo zatrudnienie ma sięgać
poziomu 700 osób.
Rozwijają się także branże produkcyjna i logistyczna. Rozbudowany został kompleks logistyczny Bertelsmann Media w Ple– Decyzje o rozwijaniu działalności w Poznaniu przez firmy ta- wiskach (z 14 tys. do 28 tys. m2). Imponująco przedstawia się
kie jak Volkswagen Poznań czy GSK to najlepsze potwierdzenie druga faza inwestycji Goodman Poznan Airport Logistics Cenświetnych warunków inwestycyjnych w naszym mieście – pod- tre (17 tys. m2), magazynu zlokalizowanego w sąsiedztwie
sumowuje te wydarzenia Dyrektor Biura Obsługi Inwesto- Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Rozbudowało się Imperial
rów Urzędu Miasta Poznania, Marcin Przyłębski.
Tobacco działające w Jankowicach k. Poznania. Wybudowany został obiekt produkcyjno-magazynowy dla duńskieDynamicznie rozwija się spółka Cognifide, również działa- go producenta mebli Trio Line oraz Segro Logistics Park Poznań
jąca w branży IT. W ciągu dwóch lat jej zatrudnienie zwięk- w Komornikach, czyli centrum dystrybucyjne Tesco (30 tys. m2).
szyło się trzykrotnie, tj. do 220 osób, a po sukcesie we
wdrożeniu nowej platformy dla południowoafrykańskie- NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIUROWA
go banku, włodarze firmy zapowiadają rekrutację kolejnych W minionym roku w Poznaniu przybyło ok. 36 tys. m2 pokilkudziesięciu osób rocznie w najbliższych latach. Przykład wierzchni biurowej. Całkowita podaż na koniec 2016 r. stanoCognifide dowodzi, że outsourcing usług IT dotyczy zaawanso- wiła zatem ponad 420 tys. m2, z czego dużą część stanowią
wanych i skomplikowanych zadań, z czym świetnie radzą sobie lokale biurowe klasy A.
poznańscy programiści.
Najciekawszą propozycję dla najemców stanowi oddany
NOWE FIRMY W POZNANIU
w ostatnim kwartale 2016 r. biurowiec Maraton, wybudowany
Miasto pozyskało w ubiegłym roku łącznie 10 inwesto- przez Skanska, a zaprojektowany przez CDF Architekci. Inwerów z priorytetowego sektora usług nowoczesnych. Do stycja zlokalizowana jest przy ulicy Królowej Jadwigi. Jeszcze
Poznania zawitały znane zagraniczne firmy, m.in. Paymentwall, przed zakończeniem ostatnich prac lokale w biurowcu znalazły
Rockwool czy Autovision GmbH, spółka córka Volkswagena, swoich najemców (m.in. Bridgestone, Sii, Century Link, Duni).
tworząc tutaj swoje centra kompetencyjne.
Pracownicy tych firm korzystać będą ze świetnej lokalizacji noW stolicy Wielkopolski bardzo wyraźny staje się trend przy- wego budynku (w bezpośredniej okolicy znajdują się dworzec
ciągania firm ze wspomnianej już branży IT. Wśród nowych PKP, Stary Browar, tereny rekreacyjne nad Wartą) oraz wiele
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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udogodnień właściwych dla budynków klasy A. Maraton posiada jedną
z najwyższych ocen w systemie LEED –
Leadership in Energy and Environmental Design, zapewniając użytkownikom
optymalne warunki do pracy i maksymalny komfort. Poza powierzchnią
biurową (25 tys. m2) zaplanowano tutaj
także 3200 m2 powierzchni handlowo-usługowej, 300 miejsc parkingowych
dla samochodów oraz 138 miejsc
rowerowych.
Szukając powierzchni do wynajęcia
w Poznaniu warto zwrócić uwagę
na kompleksy biurowe, które w 2016 r.
były w trakcie realizacji, a swoje drzwi
dla nowych użytkowników otworzą
już w 2017 r. Architek tonicznie
awangardowy, 13-piętrowy biurowiec
Bałtyk Tower, Delta III czy Za Bramką
wniosą wysoką jakość na poznański rynek real estate.
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE PRZEZ
MIASTO

to średnie obłożenie hoteli według STR
(międzynarodowej firmy monitorującej
obłożenie hoteli) wyniosło 81,1% wobec
72,8% z roku 2016. Hotelarzy z pewnością najbardziej cieszy przyrost wskaźnika RevPar, określającego przychód
za każdy pokój, który wzrósł aż o 64,3%.
Wynik ten był najlepszym spośród
wszystkich polskich miast we wrześniu.
– Kapitał, który został wypracowany
przez ostatnie kilka lat sprawa, że wyniki branży dynamicznie rosną. Poznań
coraz mocniej zaczyna być widoczny
na turystycznej mapie naszego kraju i wiele miast z zazdrością patrzy na nasze miasto – przekonuje Mariusz Wiśniewski,
zastępca prezydenta Poznania.

„– Decyzje o rozwijaniu
działalności w Poznaniu
przez firmy takie jak Volkswagen Poznań czy GSK,
to najlepsze potwierdzenie
świetnych warunków inwestycyjnych w naszym mieście – podsumowuje
te wydarzenia Dyrektor
Biura Obsługi Inwestorów
Urzędu Miasta Poznania,
Marcin Przyłębski.”

Ponad 40 mln zł – za taką kwotę sprzedano najbardziej atrakcyjną nieruchomość,
którą miało do zaoferowania Miasto
Poznań w ubiegłym roku. Położony
w ścisłym centrum miasta, tuż przy
Starym Rynku, dawny szpital przy zbiegu ulic Szkolnej i Podgórnej dzięki nowemu właścicielowi stanie się największym
w Polsce centrum opieki dla seniorów.
Inwestorem jest firma MEDI-system,
z powodzeniem realizująca tego ty- ukończenie remontu skrzyżowania ulic
pu działalność w Europie Zachodniej.
Dąbrowskiego i Żeromskiego, wraz z modernizacją torów i pętli tramwajowej.
Drugą ważną nieruchomością sprzeda‑
ną przez Miasto w ubiegłym roku była W Poznaniu systematycznie przybydziałka przy ul. Matyi, położona w sąsie- wa także ścieżek rowerowych. Obecdztwie dawnego dworca PKS. Zaku- nie jest ich już 153 km. W ubiegłym
pu dokonała firma Skanska, która zain- roku pasy ruchu dla rowerów pojawiły
westowała wcześniej w nieruchomość się w centrum miasta, umożliwiając
dawnego dworca. Deweloper planuje osobom wybierającym ten środek transna pozyskanym terenie wybudowanie portu bezpieczny przejazd przez najkompleksu biurowo-mieszkaniowo- ważniejsze ulice w mieście. W minionym
usługowego o powierzchni 100 tys. m2. roku do użytku oddano łącznie 17 km
infrastruktury rowerowej lub przystosoINFRASTRUKTURA I TRANSPORT
wanej dla rowerzystów.
To elementy mające kluczowe znaczenie dla jakości życia w mieście. POZNAŃ PRZYCIĄGA TURYSTÓW
Dzięki zrealizowanym w 2016 r. inwe- 2016 r. był rekordowym dla poznaństycjom infrastrukturalnym osoby do- skiej turystyki. Według danych GUS,
jeżdżające do pracy właściwie każdym tylko do końca lipca (dane za cały rok
środkiem transportu odczują poprawę. nie są dostępne w momencie oddaOddano do użytku trzypoziomowe ron- nia tekstu do druku) obiekty noclegowe
do Kaponiera, obsługujące ruch pieszy, udzieliły blisko 910 tys. noclegów, co stasamochodowy i tramwajowy. Przebu- nowi wzrost o 6% w stosunku do analodowana została jedna z ważniejszych gicznego okresu w roku ubiegłym.
dróg wylotowych z miasta – ulica Krzywoustego. Na większy komfort podró- Bardzo duże zainteresowanie Poznaniem
żujących pozytywnie wpłynęło także zaobserwowano we wrześniu, kiedy
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017

W Poznaniu
systematycznie
przybywa także
ścieżek rowerowych.
Obecnie jest ich już
153 km.

DZIAŁALNOŚĆ BIURA OBSŁUGI
INWESTORÓW

Poznań systematycznie stara się
o pozyskanie kolejnych inwestorów.
Branże uznawane za priorytetowe
dla Miasta to sektor nowoczesnych usług,
badań i rozwoju oraz produkcji zaawansowanej technologicznie. W tym celu przedstawiciele Miasta uczestniczą
w konferencjach, targach i innych imprezach branżowych oraz spotykają się
z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi Poznaniem.
Do działań Biura Obsługi Inwestorów należy także popularyzacja sektora usług
nowoczesnych. W tym celu przeprowadzane są corocznie m.in. dwie szeroko zakrojone akcje: Stay in Poznań
oraz Tydzień BPO/SSC.

Obecnie w Poznaniu
działa blisko
ponad 130 obiektów
noclegowych,
z czego 76 stanowią
hotele. Łączna liczba
miejsc noclegowych
wynosi blisko 11 tys.

Pierwsza z nich jest skierowana do studentów programu Erasmus. We współpracy z największymi centrami usług
Miasto wskazuje im możliwości zatrudnienia nie wymagające znajomości języka polskiego, co ma jednocześnie zachęcić
młodych ludzi do pozostania w Poznaniu na dłużej. Drugi program skierowany
jest do uczniów szkół średnich i przebiega dwuetapowo. Pierwsza faza to lekcje
prowadzone przez przedstawicieli branży BPO/SSC dla uczniów partnerskich
szkół. Następnie uczniowie ci odwiedzają
centra usług w ramach zorganizowanych
specjalnie dla nich „dni otwartych”.
Biuro Obsługi
W najbliższ ych latach w stolicy
Wielkopolski możemy spodziewać się
kolejnych ciekawych projektów inwestycyjnych, przedstawianych zarówno przez deweloperów, jak i lokalny
samorząd. Zachęcamy do wnikliwego obserwowania tego, co dzieje się
w Poznaniu. •

Inwestorów
Miasto Poznań
pI. Kolegiacki 17,
61-841 Poznań,
Polska
tel. +48 61 878 54 28,
fax +48 61 878 55 00
inwestor@
um.poznan.pl
www.poznan.pl
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Szczecin – dobre miejsce
dla biznesu
Szczecin to najbogatszy i najbardziej uprzemysłowiony region województwa zachodnio-pomorskiego.
Miasto leży na skrzyżowaniu szlaków wszystkich rodzajów transportu. Stanowi ważny, międzynarodowy węzeł
na trasie transeuropejskiego korytarza północ-południe, od Skandynawii przez szlak odrzański, Czechy, Austrię
do portów morza Śródziemnego. Przecina też bałtycką trasę łączącą Rosję i Finlandię z Europą Zachodnią.

– Obok doskonałej lokalizacji Szczecin
charakteryzuje się niezwykłymi warunkami naturalnymi, dużą liczbą atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz
sporym potencjałem wykształconych
pracowników. Dzięki temu jest przyjazny
do życia i zarazem stanowi dynamicznie
rozwijającą się metropolię – zapewnia Piotr
Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin.
Dodaje, że – utrzymujący się od 2008 r.
na poziomie BBB+ rating miasta, ogłoszony
przez FitchRatings, odzwierciedla ostrożne
zarządzanie finansami, racjonalizację wydatków operacyjnych, dobre wskaźniki
zadłużenia i umiarkowany poziom długu.
Szczecin trafił niedawno do grona tzw.
wschodzących gwiazd biznesu, o czym
przekonuje najnowszy raport Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Colliers International i Advisory
Group TEST Human Resources „Nowe rynki sektora BSS. 12 Wschodzących Gwiazd
Biznesu”. Wszystkie „nowe gwiazdy biznesowe” uchodzą m.in. za ważne ośrodki akademickie a oferta kształcenia szkół
wyższych odpowiada wymaganiom
pracodawców z sektora BSS. Często jest
dedykowana konkretnym potrzebom
pracodawców w ramach wspólnych programów edukacyjnych biznesu i uczelni,
tak jak ma to miejsce na Uniwersytecie
Szczecińskim.
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Stawki czynszu za powierzchnię biurową
w istniejących obiektach (m2 / miesiąc):

KLASA A

11-14€
KLASA B/B+

7-11€
6

7

8

17,7%

współczynnik
pustostanów

Wolna
powierzchnia

0

9

10

11

12

Źródło:
Colliers International,
2016 r.

13

14

15

36 000 m2
powierzchnia
planowana

Z powodzeniem dziś działają tu takie
marki jak: METRO SERVICES PL, Colo‑
plast, Brighton, Dansk Supermarked,
Convergys, DGS Business Services, Tieto,
Asseco Data Systems, UniCredit Business
Integrated Solutions, Arvato Polska, czy
Powierzchnia Biurowa (m2): firma, która w ostatnim czasie pojawiła się w Szczecinie: Diebold Nixdorf.
I z pewnością przybędą kolejne.

Istniejąca podaż

50 000

Szczecin, uznany za aktywnie rozwijający
się ośrodek usług IT i nowoczesnych technologii, kusi inwestorów dobrym dostępem do inżynierów i programistów. Nic
dziwnego, bo miasto stawia na rozwój
centrów naukowo-badawczych, infrastruktury informatycznej oraz instytucji otoczenia biznesu. Co więcej, wśród
wschodzących gwiazd biznesu, stolica Zachodniego Pomorza wiedzie prym
w dostępie do kadr posługujących się językami obcymi: usługi są tu świadczone
aż w 16 językach! W rekordowym tempie
rozwija się tu również rynek biur: w ostatnich trzech latach do użytku oddano projekty liczące łącznie ok. 111 tys. m2.

100 000

150 000

200 000

Klastry branżowe, w szczególności
Klaster ICT Pomorze Zachodnie, ułat wiają f irmom zdobycie wiedz y
i kontaktów biznesowych. Innowacyjne przedsiębiorstwa wspiera również Technopark Pomerania i SERVICE
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy
i Innowacji dla Sektora Usług oraz Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Duży ruch biznesowy
w mieście zauważyli już przedsiębiorcy
z branży hotelarskiej wybierając Szczecin
na miejsce swoich inwestycji.
W mijającym roku odbyło się w Szczecinie wiele spotkań biznesowych. Jednym
z najważniejszych była konferencja podczas Dni Skandynawskich, 21 kwietnia,
poświęcona tematyce energetycznej,
kwestiom rozwoju inteligentnych miast
(smart cities) oraz współpracy akademickiej. W ramach konferencji odbyła się
także giełda kooperacyjna Scandinavian
Business Mix, podczas której możliwe było nawiązanie cennych kontaktów biznesowych z partnerami gospodarczymi jak
i instytucjonalnymi. Celem Dni Skandynawskich jest budowanie długotrwałego i cyklicznego forum spotkań,
ułatwiającego nawiązywanie kontaktów biznesowych, połączonych z prezentacją oferty gospodarczej. Intencją
organizatora jest intensyfikacja współpracy pomiędzy partnerami polskimi i partnerami z państw skandynawskich,
w różnych obszarach społecznych
i gospodarczych. Była to trzecia edycja wydarzenia.
20 października odbyła się konferencjaProinvestors zachęcającą do inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych
(SSE). Celem wydarzenia było obalenie
mitów dotyczących inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych powszechnych wśród małych i średnich
firm. Na terenie Zachodniopomorskiego działają cztery SSE: KostrzyńskoS ł u b i c k a , Po m o r s k a , S u w a l s k a
i Mielecka, a przedsiębiorcy otrzymują
zwolnienie z CIT wysokości 35% poniesionych inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy (dla średnich firm ta pomoc
wzrasta do 45%, a dla małych – do 55 %).
Dodatkowo urząd pracy dofinansowuje
szkolenie zatrudnianych osób, a władze
lokalne zwalniają inwestora z podatku od nieruchomości.
Wyznacznikiem wzrostu gospodarczego
i konkurencyjności regionów w dzisiejszej Europie jest postęp technologiczny.
Wymagania współczesnego rynku stawiają przed przedsiębiorstwami konieczność stałego podnoszenia jakości swoich
towarów i usług w oparciu o nowoczesne,
unikatowe rozwiązania. Wyznacznikiem
tego trendu jest współpraca ośrodków naukowych ze środowiskiem biznesowym. Podejmowanie wspólnych
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017

Urząd Miasta
Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. (+48 91) 4351164
fax (+48 91) 4351165

Dostępne zasoby:

www.szczecin.eu

407 000

19

41 800

9700

ludność

liczba
studentów

liczba szkół
wyższych
liczba
absolwentów

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2016 r.

inicjatyw pomiędzy nauką i biznesem
podnosi poziom rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności regionów,
co sprzyja budowie gospodarki opartej
na wiedzy. Mając na względzie rosnący
popyt na rynku światowym na nowe
technologie i innowacyjne rozwiązania oraz ukierunkowanie unijnej perspektywy finansowej 2014-2020 na wsparcie
projektów stricte powiązanych z innowacyjnością, we współpracy z zachodniopomorskimi uczelniami wyższymi rozpoczęto organizację cyklu giełd
kooperacyjnych (spotkań B2B). Ich celem
jest zbliżenie świata biznesu oraz nauki na rzecz podniesienia poziomu innowacyjności Pomorza Zachodniego.
Współpracujące uczelnie to: Akademia
Morska w Szczecinie, Akademia Sztuki
w Szczecinie, Politechnika Koszalińska,
Pomorski Uniwersy tet Medyczny
w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Spotkanie
biznesowe „Skok po innowacyjność:
biznes + nauka” odbyło się w Szczecinie
27 października 2016 r. w siedzibie Regio‑
nalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Celem było zaprezentowanie możliwości współpracy
pomiędzy biznesem a uczelniami wyższymi w zakresie badań i rozwoju oraz pozyskania funduszy na projekty innowacyjne
oraz indywidualne konsultacje przedsiębiorców z naukowcami. Odbyły się
92 spotkania, efektem których jest już
kilka umów, kolejne są w trakcie negocjacji. •

Liczba studentów wybranych kierunków przydatnych z punktu widzenia firm BSS:

5746

142

2204

3908

1677

2111

Biznes
i administracja

ICT

Ekonomia

Matematyka
i statystyka

Inżynieryjnotechniczne

Lingwistyczne

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
2016 r.
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Nowa „Łódź Fabryczna”
Mijający rok 2016 był dla Łodzi kolejnym, bardzo dynamicznym i pomyślnym
okresem rozwoju. Miasto zmienia się dosłownie na naszych oczach, a dzieje
się to za sprawą realizacji przyjętej strategii oraz znaczących inwestycji.

„W roku 2016 podaż

powierzchni sięgnęła
330 tys. m2, a poziom
pustostanów spadł
do ok. 7%.
W budowie jest obecnie ok. 115 tys. m2
nowej powierzchni
biurowej.”

KOLEJ NA INWESTORÓW

Biuro Obsługi
Inwestora
i Współpracy
z Zagranicą
ul. Piotrkowska 104a
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 59 39
fax: +48 42 638 59 40
e-mail:
boi@uml.lodz.pl
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Do najważniejszych z pewnością należy
zaliczyć otwarcie nowego dworca Łódź
Fabryczna. Nowoczesny trzypoziomowy
obiekt, będący kluczowym elementem
Nowego Centrum Łodzi, stał się częścią
multimodalnego węzła komunikacyjnego, który połączył kolej konwencjonalną
i aglomeracyjną, autobusową komunikację dalekobieżną, komunikację miejską
oraz prywatny transport samochodowy. Nowa stacja jest w stanie odprawić
20-krotnie więcej pasażerów niż wcześniej (nawet do 200 tys. dziennie).

nowe drogi. W lipcu została otwarta tzw. wschodnia obwodnica Łodzi,
czyli 40-kilometrowy odcinek autostrady A1 pomiędzy Strykowem, a Tuszynem.
W niedalekiej przyszłości Łódź będzie
pierwszym miastem w Polsce z pełną
obwodnicą stworzoną z autostrad i dróg
ekspresowych. Tak zwany ring utworzą:
autostrada A2 od północy, A1 od wschodu, S8 od południa, S14 od zachodu.

Dobrze skomunikowane centralne położenie, wykształcona kadra, łatwy dostęp
do powierzchni biurowej i międzynarodowe środowisko biznesowe to atuty,
Należy też pamiętać o szeroko pro- które przyciągają do miasta nowe inwewadzonych inwestycjach drogowych. stycje. Zostało to docenione w roku ub.
Zarówno w samym mieście, jak i wokół podczas VII edycji gali rozdania prestiżowciąż są przebudowywane lub powstają wych nagród Eurobuild Awards, podczas

której Łódź została wyróżniona statuetkami w dwóch kategoriach: „Miasto najbardziej przyjazne inwestorom”
– za efektywną strategię i dobry klimat
dla inwestycji oraz „Osobowość Roku”
– nagrodę zdobyła prezydent Łodzi –
Hanna Zdanowska.
Dlatego też Łódź coraz częściej wymieniano na arenie międzynarodowej
jako jeden z najlepszych partnerów biznesowych, co było widoczne w planach
rozwojowych wielu firm, m.in. Fujitsu,
które chciałoby w Łodzi zwiększyć
zatrudnienie o kilkaset osób, Infosys
(300), Ericsson (300), Nordea (300), ale
nie zapominajmy także o rozwoju firm
BSH (500), Hutchinson, Corning (200),
Decathlon (300) czy Asco Numatics
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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i kilku innych. W tym roku swoje 25-lecie
działalności obchodziły firmy – Primulator, LSI Software, Transition Technologies i Clariant. W mieście i okolicach
pojawili się nowi inwestorzy, tacy jak:
Tricentis (R&D) i STX Next (IT), Arvato
Polska oraz ET Logistyk.
Według wyliczeń Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą UMŁ,
w 2016 r. prywatni inwestorzy stworzyli i zadeklarowali stworzenie w Łodzi
6260 miejsc pracy.

„Według wyliczeń
Biura Obsługi
Inwestora
i Współpracy
z Zagranicą UMŁ,
w 2016 roku prywatni
inwestorzy stworzylii
i zadeklarowali
stworzenie w Łodzi
6260 miejsc pracy. ”

Do VIII edycji konkursu na najlepszy biznesplan „Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł
na Biznes” zgłoszono niemal 150 projektów z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych, kreatywnych
produktów oraz nowatorskich pomysłów biznesowych.

Od wielu lat znakomicie sprawdza się program karty rabatowej "Młodzi w Łodzi" oferującej szereg zniżek
i ulg dla studentów, do którego corocznie przystępują kolejne łódzkie firmy. Ponadto przeprowadzono szereg
Dzięki dużemu zainteresowaniu naje‑
bezpłatnych szkoleń "Twoja Kariemców i licznym transakcjom naj- współpracy z miastem, realizowany jest ra w Twoich Rękach". Potwierdzeniem
mu, w 2016 r. podaż powierzch- unikatowy program „Młodzi w Łodzi”, sprzyjającego klimatu biznesoweni sięgnęła 330 tys. m2, a poziom w ramach którego współpracuje aktyw- go w Łodzi są opinie przedsiębiorców,
pustostanów spadł do ok. 7%. W budo- nie już prawie 140 łódzkich firm oraz trzy których współpraca z miastem odbywie jest obecnie ok. 115 tys. m2 nowej największe łódzkie uczelnie publiczne: wa się za pośrednictwem Biura Obsłupowierzchni biurowej. Największym Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódz- gi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
zainteresowaniem wśród dewelope- ka oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. w Urzędzie Miasta Łodzi.
rów biurowych cieszą się tereny Nowego Centrum Łodzi. Do roku 2020 W 2016 r. realizowane były następujące W ramach projektu „Przyjedź. Zobacz.
deweloperzy planują oddać dodatkowe inicjatywy programu „Młodzi w Łodzi”: Zainwestuj”, współfinansowanego ze
ok. 150 tys. m2.
IX edycja programu stypendialnego, środków Europejskiego Funduszu
w którym udział zadeklarowało 19 firm Rozwoju Regionalnego, zrealizowano
Na rynku powierzchni magazynowych i instytucji, partnerów akcji. Ogromnym w 2016 r. szereg spotkań z przedsię‑
obserwowaliśmy wysoką aktywność zainteresowaniem cieszy się również biorcami lokalnymi oraz zewnętrznydeweloperów. Firma Panattoni odda- program płatnych staży wakacyjnych mi. W opinii tych, którzy w Łodzi była do użytku budynek o pow. 43 000 m2. „Praktykuj w Łodzi!”, z którego skorzy- li po raz pierwszy lub pamiętają ją sprzed
Brak w Łodzi dostępnej powierzchni ma- stało 349 studentów, terminując u 78 kilku lat, miasto naprawdę robi wrażenie
i pozwala odkryć swoje szanse na nowo. •
gazynowej klasy A powoduje rosnące najlepszych pracodawców.
zainteresowanie deweloperów kolejnymi projektami. W 2017 r. planowane jest
oddanie do użytku budynku o pow.
43 000 m2 dla firmy Decathlon. Istotny jest
także wzrost inwestycji deweloperskich
w stosunku do roku ubiegłego (wzrost
z ok. 50 do niemal 70 inwestycji).
Rośnie cena mieszkań, przy czym
nadal średnia wartość metra kwadratowego – 4900 zł, pozostaje na najniższym
poziomie pośród 7 największych miast
w Polsce.

Do roku 2020
deweloperzy planują
oddać dodatkowe
ok. 150 tys. m2 powierzchni biurowej.

ŁÓDZKI KAPITAŁ MŁODOŚCI

Jednym z największych atutów Łodzi
jest jej potencjał akademicki. 70 tys.
studentów, w tym ponad 6 tys. na kierunkach informatycznych, kształcących
się na 23 uczelniach wyższych i ponad
30 tys. absolwentów, z których większość posługuje się płynnie przynajmniej jednym językiem obcym,
zapewnia szeroki dostęp do wykształconej kadry. Na łódzkich uczelniach, we

Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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Częstochowa
– dla mieszkańców, dla inwestorów
Dziś najistotniejszym czynnikiem, który może przyciągnąć do miasta
nowych inwestorów są gruntownie wykształcone i gotowe do pracy kadry.

Budynek Wydziału
Zarządzania
Politechniki
Częstochowskiej.
Fot. Anna Mielczarek
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Rozpoczęte w 1999 r. zmiany edukacji,
które miały usprawnić nasz system dostosowując go do potrzeb rynku pracy,
były jednak źle przygotowane. System
dualny funkcjonuje u nas cały czas, będąc raczej zagadnieniem teoretycznym.
Tymczasem okazuje się, że marginalizowanie kwestii szkół zawodowych, niekorzystnie wpłynęło na wizerunek tej
gałęzi szkolnictwa i jest jednym z powodów deficytu pracowniczego w ostatnim czasie. W wysoko rozwiniętych
krajach polityka naukowa ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego,
oraz przeciwdziałanie inflacji, bezrobociu,

stagnacji gospodarczej. System dualny
nie dotyczy tylko kształcenia zawodowego, widząc jego zalety, jego wdrażanie rozpoczęły także wyższe uczelnie.
Model edukacji zawodowej nazywany
systemem dualnym zakłada połączenie
praktyki z nauką teoretyczną. Praktyka została określona, jako zatrudnienie
na podstawie umowy o pracę pomiędzy
pracodawcą a pracownikiem.
Częstochowa już w ubiegłych latach
podjęła próby reanimowania szkolnictwa zawodowego i zmiany jego
wizerunku wśród młodzieży, ale

„Umiejętnie wykorzystanie nauki dla biznesu i biznesu dla nauki,
przy wsparciu samorządu jest jednym
z gwarantów sukcesu
gospodarczego
miasta i regionu.”
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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przede wsz ystkim ich rodziców.
W III edycji projektu „Młodzi Kreatywni”,
oprócz kształtowania postaw przedsiębiorczych, starano się pokazać również
korzyści z wyboru odpowiedniego zawodu i możliwości odbywania praktyk
u przedsiębiorcy. W szkolnictwie zawodowym w Częstochowie dzieje się
coraz lepiej. Oprócz dużej liczby klas
o profilu ekonomicznym czy IT, powstały w technikach klasy kształcące
uczniów w „zapomnianych” zawodach
takich jak tapicer czy drukarz. Przy sprawnej koordynacji ze strony samorządu,
szkoły coraz częściej podpisują umowy
o współpracy z przedsiębiorcami i wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom.
W czerwcu, pierwsi absolwenci klasy
ekonomicznej jednego z miejskich
techników znaleźli pracę w centrum
rozliczeniowym.

rozwiązaniem dla miasta byłoby objęcie
kolejnych, przygotowanych już terenów statusem SSE.
Tymczasem bezrobocie w mieście jest
najniższe od lat, w październiku wynosiło tylko 6,3%. Pracę w mieście znajdują
także mieszkańcy powiatu, gdzie bezrobocie cały czas jeszcze przekracza 10% .

Miasto aktywnie promuje, już nie tylko swoje atrakcyjne tereny inwestycyjne
ale także możliwości. W czasach, kiedy
wiele miast posiada w swej ofercie atrakcyjne nieruchomości do zagospodarowania, istotne stają się inne atuty lokalizacji.
Przedsiębiorcy dużą uwagę przykładają
do klimatu, jaki tworzony jest przez samorząd. Istotne jest, aby to samorząd
właśnie wychodził naprzeciw potrzebom
środowiska biznesowego, upraszczając przejście przez procedury adminiRównież częstochowskie uczelnie po- stracyjne, tworząc ulgi podatkowe czy
dejmują współpracę z biznesem. Na Po- organizując konferencje, targi i inne
litechnice Częstochowskiej istnieją już wydarzenia gospodarcze. Tak dzieje się jeżdżą już hybrydowe autobusy i zakukierunki praktyczne, jak np.: energetyka w Częstochowie.
pione będą kolejne niskoemisyjne pojazdy. Zaprojektowane zostało centrum
i inż ynieria środowiskowa, t wo rzone we współpracy z giganta- To właśnie samorząd, jako marka przesiadkowe i lada chwila ruszy sysmi branży, takimi jak Fortum, Tauron „Invest in Częstochowa”, jest inicjatorem tem rowerów miejskich. Trzeba również
oraz miejskimi wodociągami, i oczysz- wielu wydarzeń integrujących świat zaznaczyć, że promocja proekologiczczalnią ścieków „Warta” a także inny- nauki, szkolnictwa zawodowego i biz- nych środków transportu jest w mieście
mi firmami z tego sektora. Ten model nesu. Oprócz wydarzeń własnych, sa- bardzo widoczna – powstają nawet
sprawdził się i z pewnością będą po- morządowcy z Częstochowy starają się drogi rowerowe łączące Częstochowę
wstawały kolejne kierunki praktyczne. otwierać na nowe rynki, biorąc udział z ościennymi gminami usytuowanyWydział Zarządzania Politechniki, po kon- w licznych i ważnych spotkaniach gospo- mi na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej,
sultacjach z jednym z największych czę- darczych w kraju i w Europie. Przykładem samoobsługowe stacje naprawcze
stochowskich pracodawców firmą imprezy, której sponsorem, jako jedy- dla rowerów, etc. Również sam Urząd jest
– ZF TRW – utworzył nową specjalność: na polska marka, było właśnie „Invest in coraz bardziej „smart” i przyjazny dla inteksięgowość w centrach usług wspól- Częstochowa”, jest konferencja Nordic resanta – większość spraw można załatwić
nych. Studenci pracujący na kupionym SMART CITIES, która odbyła się na po- już przez internet. Nie ulega wątpliwoprzez miasto w ramach programu „Aka- czątku listopada 2016 r. w Sztokholmie. ści, że nasze pokolenie, jest świadkiem
demicka Częstochowa” SAP-ie, będą mo- Wybór tej lokalizacji okazał się słuszny, swoistej transformacji, jaka w skali glogli już w trakcie studiów znaleźć pracę ponieważ miasta południowej Polski nie balnej dokonuje się w zakresie funkcjow centrum rozliczeniowym. Akademia są częstym partnerem biznesowym skan- nowania współczesnych aglomeracji.
Jana Długosza wyszła z bardzo ciekawą dynawskich firm i gmin. Ponadto kierunek Przemiany zachodzące w miastach doofertą językową, która w ramach współ- zrównoważonego rozwoju, ekologiczne tykają różnych aspektów życia. Zmiany
pracy pomiędzy uczelniami, może być podejście do zarządzania gminą będzie dotykają wielu, istotnych dla mieszkańdostępna dla studentów obu uczelni. jednym z wyznaczników bycia „smart”. ców aspektów życia. Głównie dotyPo konsultacjach z przedsiębiorcami Biorąc pod uwagę kierunek rozwo- czy to transportu i ekologii ale równie
właśnie okazało się, że niedostateczna ju światowej gospodarki, to właśnie istotne są zmiany zachodzące w dzieznajomość wymaganego języka jest dążenie do bycia inteligentną gminą, dzinie energetyki czy budownictwa.
często powodem, dla którego nie mogą w najbliższych latach będzie wyznacza- Bardzo ważne jest wypracowywanie
zatrudnić kandydata.
ło trendy i świadczyło o atrakcyjności da- nowych metod i sposobów komunikacji z mieszkańcami, ponieważ należy
nej jednostki.
Umiejętne wykorzystanie nauki dla
pamiętać o tym, że w tym wszystkim
biznesu i biznesu dla nauki, przy Częstochowa podejmuje już wiele dzia- to właśnie mieszkaniec jest najważwsparciu samorządu, jest jednym z gwa- łań w tym zakresie. Przede wszystkim niejszy. Wszelkie innowacje i zmiany
rantów sukcesu gospodarczego mia- dotyczą one zrównoważonego zarządza- – to właśnie jemu mają ułatwić i uprzysta i regionu.
nia energią, dzięki któremu oszczędno- jemnić życie. W tym miejscu dochodzimy
ści z tytułu zakupu energii elektrycznej do konkluzji, że wszystko zmierza do byRuch na częstochowskich terenach Spe- w 2017 r. szacowane są na ponad 8 mi- cia atrakcyjnym dla mieszkańca. Miacjalnych Stref Ekonomicznych nie maleje. lionów, w stosunku do cen taryfowych. sto atrakcyjne, przyciągające nowych
Nowe obiekty budują kolejne firmy i skła- Przeprowadzane są ankiety transpor- studentów i mieszkańców jest też atrakdane są nowe listy intencyjne. Idealnym towe wśród mieszkańców, a po mieście cyjne dla inwestorów. •
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INWESTYCJE

Inwestycje 2016 roku
w województwie pomorskim
2016 to kolejny rok obfitujący w inwestycje w województwie pomorskim.
W Trójmieście odnotowano łącznie 11 inwestycji (9 nowych i 2 reinwestycje),
które przełożą się na stworzenie ponad 1000 nowych miejsc pracy.
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Rok 2016 był kolejnym dobrym rokiem jeśli chodzi o przyciąganie inwestycji zagranicznych. Zamknięcie
następnych 11 projektów wyraźnie
umacnia pozycję Trójmiasta na polskim
rynku, jako miejsca dobrego do realizacji nowych inwestycji, ale również
rozwoju już istniejących. Analogicznie
do lat poprzednich dominowały projekty z sektora nowoczesnych usług
dla biznesu reprezentowane przede
wszystkim przez kraje nordyckie
i USA. Trójmiasto jest obecnie jednym
z najdynamiczniej rozwijających się
rynków w Polsce. Funkcjonuje tu ponad 100 centrów nowoczesnych usług
biznesowych, które zatrudniają już ponad 21 000 pracowników. Zdecydowana większość centrów specjalizuje się
w usługach IT (centra ITO) oraz procesach
finansowych.

projekty inwestycyjne. Manpower Group
Solutions RPO uruchomił jedno z czterech
regionalnych Centrów Kompetencyjnych
odpowiadających za obsługę projektów w regionie EMEA. Z kolei firma DNV
GL, lider w zakresie przemysłu morskiego, naftowego, energii odnawialnej
oraz infrastruktury przemysłowej, otworzyła swoje Centrum Usług Wspólnych,
a firma Wipro z Indii postanowiła rozwinąć
swoją działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu nowych technologii zatrudniając kolejne 200 osób. Ciekawy jest
także projekt firmy Intel, która zdecydowała się na budowę jednego z trzech światowych centrów HR w Gdańsku zatrudniając
już ponad 100 osób – wymienia Marcin
Grzegory, Zastępca Dyrektora w Invest
In Pomerania.
W 2016 r. udało się również sfinali‑
zować inwestycję produkcyjną firmy
Chunxing, która otworzyła w Gdańsku
swoją prototypownię odlewów aluminiowych dla sektora telekomunikacyjnego. To kolejna inwestycja typu greenfield
firmy z Chin na Pomorzu w ostatnich
latach, która dowodzi że Pomorze
powinno opierać swoją strategię rozwoju na elektronice jako jednym z wiodących sektorów. W regionie funkcjonuje
kilka bardzo dużych firm jak Flex, Jabil
czy Lacroix Electronics, które mają również swoich podwykonawców, będących
potencjalnymi inwestorami.

W Trójmieście
funkcjonuje
ponad 100 centrów
nowoczesnych
usług biznesowych,
które zatrudniają
już ponad 21 000
pracowników.

– Analizując obsługiwane przez nas projekty stwierdzić możemy, że Trójmiasto bardzo często trafia na krótkie listy
inwestorów rozważających projekty usługowe i IT w Polsce. Nasz region cieszy się
dużą popularnością wśród firm z tych sektorów. – mówi Anton Koval Project Manager w Invest in Pomerania. Otwarcie
swoich centrów w zeszłym roku ogłosiły
trzy firmy z sektora IT: Quad Graphics,
z kapitałem amerykańskim, będąca jedną z największych firm poligraficznych
w Europie, Infotjenester z Norwegii, tworząca oprogramowanie dla działów HR
i Eurofins Digital Testing z Belgii, zajmu- – Trójmiasto, a wraz z nim województwo
jąca się testowaniem oprogramowania. pomorskie, zdecydowanie dojrzało
jako rynek dla inwestorów. Dzięki
Z kolei w sektorze BPO/SSC aż siedem czemu może rywalizować o największe
podmiotów postanowiło rozpocząć no- inwestycje w Polsce, jak i w Europie
we projekty lub rozwinąć w znaczącym Środkowo-Wschodniej. W najbliższej
stopniu już istniejące. – W regionie zain- przyszłości będziemy obserwować
westowały pochodzące ze Szwecji firmy kolejne wejścia firm i już w pierwszej
Eltel i DGC oraz mająca swoje korzenie połowie roku zaskoczymy informacjaw kraju kwitnącej wiśni, firma Fujifilm. Po- mi o nowych inwestorach, którzy potencjał Trójmiasta został także doceniony jawią się w regionie – podsumowuje
przez korporacje mające już tutaj swoje sie- Marcin Piątkowski, Dyrektor Invest in
dziby, które postanowiły rozszerzyć swoje Pomerania. •
investinpomerania.pl
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017

65

KARIERA I ROZWÓJ

Aktualności HR
Zmiany personalne
w Alphabet Polska
Wraz z początkiem
nowego roku
do zespołu Alphabet
Polska Fleet
Management dołączył Aymeric
Poilpot, obejmując
stanowisko Dyrektora Finansowego
oraz Magdalena
Reid, która od
grudnia pełni obowiązki Kierownika Działu Remarketingu.
Aymeric Poilpot związany jest z Grupą BMW od piętnastu lat,
w czasie których zajmował stanowiska kierownicze i dyrektorskie w spółkach BMW Finance we Francji oraz BMW Bank
w Niemczech. Od 1 stycznia br. Aymeric Poilpot dołączył do zespołu Alphabet Polska jako Chief Financial Officer, zastępując
na tym stanowisku Christiana Hoeltla, który po pięciu latach
w Polsce powrócił do Manachium, aby przyjąć nowe obowiązki w centrali Grupy.
W związku z dynamicznym rozwojem firmy, zespół Alphabet
Polska powiększył się także o nową szefową działu sprzedaży
samochodów pokontraktowych. Stanowisko to objęła
Magdalena Reid, której dwunastoletnie doświadczenie w branży
Car Fleet Management posłuży teraz do kierowania samodzielnym
działem, wyodrębnionym z dotychczasowego zespołu Remarketingu i Ubezpieczeń. Na czele działu odpowiedzialnego za Ubezpieczenia i Likwidację Szkód pozostaje jego dotychczasowy
Kierownik, Rafał Romaldowski, którego obowiązki obejmują
obecnie również działalność agencji ubezpieczeniowej Alphabet
Insurance Services Polska.

Emil Domeracki awansował na stanowisko dyrektorskie w Colliers
International
Colliers International informuje o awansie Emila Domerackiego
na stanowisko Associate Director w Dziale Doradztwa Inwestycyjnego.
Emil Domeracki dołączył do Colliers International w 2008 r.
Specjalizuje się w transakcjach kupna/sprzedaży gruntów
inwestycyjnych. Współpracuje z właścicielami gruntów, inwestorami oraz deweloperami poszukującymi działek pod projekty
komercyjne i mieszkaniowe. Emil jest odpowiedzialny za poszukiwanie gruntów,
wsparcie inwestorów w negocjacjach
zakupowych,
koordynację analizy due diligence,
przygotowanie
analizy rynku,
analizy finansowej
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oraz analizy wykonalności.
W ostatnich dwunastu miesiącach Emil
uczestniczył w transakcjach sprzedaży
gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 700 000 m2, pozwalającej na wybudowanie ponad 1,5 mln m2 nowoczesnej
powierzchni mieszkaniowej, biurowohandlowej, magazynowej i hotelowej.

Kolejny zarządca
Colliers International
z tytułem MRICS

jako project manager zarządzał pracami wykończeniowymi powierzchni
biurowych w Q22 w Warszawie – inwestycji
Echo Investment, oraz w Eurocentrum
w Warszawie – inwestycji Capital Park.
Prowadził projekty dla takich klientów,
jak Linklaters i Sage Polska.

Magdalena Reńska
dołączyła do zespołu
Skanska

W zwiąku z wejściem
Prestiżowa organiSkanska Property
zacja RICS (Royal
Poland na rynek
Institution of
trójmiejski i dynaChartered
micznym rozwojem
Surveyors)
w Łodzi i Poznaniu,
zrzeszająca m.in.
spółka rozszerza
ekspertów rynswój zespół ds.
ku nieruchomoleasingu.
ści przyjęła w swoje
Do firmy dołączyła
szeregi kolejnego zaMagdalena Reńska,
rządcę międzynarodowej firmy doradczej
która wraz z początkiem roku objęła
Colliers International. Tytuł MRICS (Mem- stanowisko regionalnego dyrektora ds.
ber of RICS) uzyskała Sylwia Pytko-Burska, wynajmu i będzie odpowiedzialna za wystarszy zarządca nieruchomości
najem projektów biurowych w regionie
z Działu Zarządzania Nieruchomościami.
północnym.

Nowy Project Manager
w Savills

Zmiany w zarządzie
Work Service

Krzysztof Kuciński dołączy do
Działu Zarządzania Projektami Savills
na stanowisku Project Manager. W nowej
roli będzie nadzorował projekty i prace
wykończeniowe od strony technicznej, formalnej oraz kosztowej dla klientów Savills,
poszerzając możliwości i kompetencje
działu.

W dniu 30 grudnia 2016 r. Adam
Pawłowicz złożył rezygnację z funkcji
Wiceprezesa Work Service S.A.
Od nowego roku jego dotychczasowe
obowiązki, nadzoru nad polską częścią
Grupy Kapitałowej, przejmie
Piotr Gajek.

Karol Patynowski został
Dyrektorem ds. Rynków
Regionalnych w JLL

Krzysztof ma ponad 9-letnie doświadczenie
w obsłudze projektów z sektora nieruchomości biurowych, przemysłowych, jak
również rolnych dla klientów krajowych
i zagranicznych. Zanim dołączył do Savills,
pracował w firmie Tetris Polska, gdzie

Karol Patynowski posiada prawie 10 lat
doświadczenia na rynku nieruchomości
komercyjnych w obszarze doradztwa
na rzecz firm poszukujących powierzchni
biurowej. Odpowiada za prowadzenie
projektów dla klientów korporacyjnych
spółki i świadczy usługi związane
z przygotowaniem i wdrożeniem strategii
najmu oraz negocjacjami warunków
komercyjnych.
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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Anna Młyniec na stano- Nowym dyrektorem
ds. zarządzania inwestycjami
wisku Dyrektora MięHB Reavis został George Leslie
dzynarodowego w JLL
Firma deweloperska HB Reavis mianowała George’a Lesliego nowym dyrektorem
odpowiedzialnym za rozwój działalności
Grupy w obszarze zarządzania inwestycjami na rynkach międzynarodowych.

Hays Poland z nowym Dyrektorem
Zarządzającym

Anna Młyniec, Dyrektor Działu
Wynajmu Powierzchni Biurowych
i Reprezentacji Najemcy w JLL, awansowała na stanowisko Dyrektora
Międzynarodowego (International
Director), najwyższą pozycję w firmie.
Anna Młyniec jest drugą kobietą, po Agacie
Sekule, w Europie Środkowo-Wschodniej
z tytułem International Director, jak
również jedną z 50 kobiet na świecie
zajmujących tak wysokie stanowisko w JLL.

CBRE rozwija zakres
usług dla najemców
CBRE integruje działy świadczące
usługi dla najemców, tworząc dedykowaną,
wyspecjalizowaną
strukturę Advisory
& Transaction
Services. Na jej czele
stanie Łukasz
Kałędkiewicz,
Senior Dyrektor,
który dotychczas
kierował Działem
Wynajmu
Powierzchni
Biurowej.

Mieczysław Woźniak
członkiem Zarządu
Leaseurope
Polska ma swojego przedstawiciela
w nowym Zarządzie
Leaseurope, federacji reprezentującej
europejski rynek
leasingu. Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu został
właśnie wybrany na kolejną, 2- letnią
kadencję.
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017

Wraz z początkiem
grudnia 2016 r.
na fotelu Dyrektora Zarządzającego Hays Poland
zasiądzie Charles
Carnall. Jest
to jego powrót
do struktur Hays,
gdzie do roku 2011 obejmował stanowisko zarządcze w brytyjskim
oddziale firmy. Charles Carnall posiada ponad 20 lat doświadczenia w branży doradztwa personalnego. Przez ponad 16 lat związany był z brytyjskim oddziałem Hays. Swoją karierę rozpoczął
od roli konsultanta, eksperta w zakresie rekrutacji do pracy stałej
oraz tymczasowej. Na stanowisku Dyrektora Operacyjnego zarządzał największą na rynku brytyjskim dywizją Hays, dedykowaną
rekrutacjom na stanowiska księgowo-finansowe. W ostatnich
latach zarządzał natomiast własną agencją rekrutacyjną.

Kamil Pakosz dołączył do Savills
Kamil Pakosz dołączył do Działu
Reprezentacji
Najemców Savills
na stanowisku
menagera ds.
rozwoju biznesu we
Wrocławiu. Kamil
będzie odpowiedzialny za budowanie
relacji z klientami,
promocję Polski, jako rynku docelowego dla Bezpośrednich
Inwestycji Zagranicznych oraz rozwój Savills w polskich miastach
regionalnych.

Kamil Szymański objął
stanowisko Associate
Director w Dziale
Powierzchni
Magazynowych
i Przemysłowych Savills
Kamil Szymański w nowej roli będzie
odpowiedzialny za realizację transakcji najmu dla najemców z branży logistycznej
oraz kluczowych klientów na terenie
całego kraju. Kamil posiada 12-letnie
doświadczenie w branży TSL i nieruchomości magazynowych, zdobyte w takich
firmach jak DHL, TNT oraz JLL.

Anna Bartoszewicz-Wnuk dyrektorem
Workplace Advisory
w JLL
Firma JLL ogłosiła nominację Anny
Bartoszewicz-Wnuk na stanowisko
Dyrektora ds. Workplace Advisory (Dział
Doradztwa ds. Miejsca Pracy). Poprzednio zajmowała stanowisko Dyrektora
Działu Badań Rynku i Doradztwa.

Piotr Sukiennik nowym
Dyrektorem
Generalnym FM
Logistic
na Europę Centralną
Piotr Sukiennik, zarządzający od ponad
5 lat polskim oddziałem FM Logistic,
awansował w międzynarodowych strukturach firmy na stanowisko Dyrektora
Generalnego na Europę Centralną.
Od teraz, poza Polską, odpowiadać będzie
także za rozwój FM Logistic w Czechach,
Słowacji, na Węgrzech oraz krajach
Bałtyckich. W związku z dynamicznym
rozwojem, Grupa FM podjęła decyzję
o utworzeniu regionu, którym zarządzać
będzie Piotr Sukiennik, dotychczasowy
Dyrektor Generalny FM Logistic w Polsce.

Z 7. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy"
firmy Antal:
– oczekiwany wzrost wynagrodzenia to średnio 23% więcej niż obecne
zarobki,
– 64% nie szuka pracy aktywnie, ale
nie ignoruje propozycji zawodowych,
otrzymywanych przez headhunterów,
znajomych lub portale networkingowe (np.
Goldenline),
– 30% specjalistów i menedżerów aktywnie
dąży do zmiany pracy (np. przeglądając

i odpowiadając na ogłoszenia
rekrutacyjne),
– 74% specjalistów i menedżerów posiada profil na GoldenLine lub LinkedIn
i na bieżąco aktualizuje informacje
o zmianach w karierze na przynajmniej
jednym z nich,
– 6% specjalistów i menedżerów nie
szuka pracy aktywnie, ignoruje wszelkie
zaproszenia do udziału w rekrutacji.

Mateusz Polkowski
objął funkcję
Dyrektora
Działu Badań
Ryku i Doradztwa
w JLL, kierującego siedmioosobowym zespołem
analityków
– ekspertów
z obszaru rynku
nieruchomości
komercyjnych.
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Kogo kosztuje cisza?
– czyli ponadkulturowe
skutki milczenia
Ile wart byłby dla ciebie pomysł, sugestia, punkt widzenia pracownika, który
uratowałby projekt, produkt, a może cały biznes? Każdy szef bywa w ekstazie,
kiedy jego pracownicy przychodzą z rozwiązaniami. To poczucie, kiedy wiesz,
że nie jesteś sam, świadomość, że zatrudniasz właściwych, odpowiedzialnych,
kompetentnych pracowników, powodują radość, satysfakcję, dają spełnienie.
Wracasz do domu zadowolony i nie możesz doczekać się kolejnych
wspólnych przedsięwzięć.

Monika Reszko
Ekspert ds.
komunikacji i relacji
wewnętrznych,
psycholog,
executive coach.
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Brzmi nierealnie? Każdego dnia walczysz
z presją czasu, poczuciem osamotnienia,
powstrzymujesz się od kolejnych upomnień podwładnych, nie wiesz już jak
angażować, wzbudzić u swoich pracowników zaangażowanie i kreatywność?
Złościsz się i zaczynasz wierzyć, że nic się
nie da zrobić? Jeśli tak, możesz już dalej nie czytać. Dalsza treść jest bowiem
dla tych, którzy wiedzą, że w pierwszej
kolejności trzeba znaleźć przyczynę, potem zastosować odpowiednie rozwiązania, które sprawią, że praca stanie się
wyzwaniem z najwyższych pięter piramidy Maslova, gdzie szefowie i pracownicy
osiągają poziom spełnienia i samorealizacji jak nigdy wcześniej. Tym, którzy
stan taki osiągnęli, lekturę kolejnych akapitów polecam dla utrwalenia rezultatów.

Zajmowanie stanowiska, udział w dyskusji, dzielenie się swoimi pomysłami, to postawy oczekiwane przez każdego dojrzałego przełożonego. To, czy pracownik
będzie aktywnie brał udział w życiu firmy
zależy z jednej strony od jego doświadczeń, emocji, przekonań i schematów,
z drugiej zaś od klimatu organizacyjnego i stylu zarządzania przełożonego.
Cisza może dotyczyć całej organizacji,
ale także pojedynczych zespołów. Zatem więc, jeśli idea jednego z twoich
milczących pracowników mogłaby uratować projekt, a może cały biznes – to czy
chciałbyś ją poznać?

O CO WŁAŚCIWIE CHODZI?

GDZIE JEST ŹRÓDŁO MILCZENIA

Współczesne organizacje wydają się
być świadome wartości współpracy.
Niezależnie od preferencji zatrudnionych pracy w zespole czy indywidualnej,
dzielenie się informacjami, integrowanie wielu perspektyw, wymiana doświadczeń czy konfrontowanie różnic
– zdecydowanie zwiększają szanse
na sukces i realizację zakładanych celów.
Do tego niezbędnym warunkiem jest
wypowiadanie swojego zdania. I tu dochodzimy do sedna: cisza w organizacji – wielopoziomowy konstrukt, który
dotyka nie tylko jednostki, ale rzutując
na pracę zespołów, ogranicza rozwój

całej organizacji. Cisza jest wtedy, kiedy
pracownik wybiera milczenie, zamiast
ujawnienia swoich myśli.

Przede wszystkim zdać sobie trzeba
sprawę z czynników, które sprawiają,
że pracownicy zabiorą głos lub wybiorą milczenie. Po pierwsze, pracownicy
muszą być świadomi celów, założeń,
istniejących wyzwań, problemów, ale
i możliwości. Innymi słowy, nie wystarczy wsadzić ludzi do pociągu. Jeśli mają
być zadowoleni z podróży, powiedz im
dokąd pociąg jedzie i ile potrwa podróż.
Po drugie, jaki jest realny wpływ pracowników na proces decyzyjny? Czy znając
kierunek podróży mogą zgłosić swój
wniosek o zmianę środka transportu,
menu lub miejsca do siedzenia? Czy

dbając o cel podróży mogą wpłynąć na to,
jak tam dotrzecie i czy w tych działaniach
mogą samodzielnie wykazać się swoimi kompetencjami?
Kolejną kwestią, która warunkuje decyzję
o (nie)wypowiadaniu swojego zdania są
emocje, jakich doświadczają pracownicy
w kontekście poprzednich dwóch czynników. Lepsza jest zła wiadomość niż brak
informacji, który powoduje niepewność,
dysonans, poczucie poniżenia, złość i gniew,
które, jeśli nie zostaną wyrażone, wpływają na każdą interakcję. No i tak doszliśmy
do ostatniego czynnika – relacji – ludzkiej
potrzeby otaczania i bycia otoczonym zainteresowaniem, troską i uznaniem.
Autonomia, relacje z innymi, oraz możliwość rozwijania i wykazywania się
swoimi kompetencjami to, według
profesora Edwarda Deci, uniwersalne
potrzeby psychologiczne każdego człowieka. Trudno z nimi dyskutować i upierać się, że moi pracownicy są inni, leniwi,
albo, co gorsza, nie mają żadnych ambicji.
Z takimi opiniami na temat pracowników spotykam się często. Niedocenianie
znaczenia wewnętrznych potrzeb każdej
jednostki jest podstawowym czynnikiem
powodującym założenia, że ludzie milczą,
bo i tak nie mają wiele do powiedzenia, nie
angażują się, nie zależy im. W wyniku takich przekonań, dostajemy całą gamę milczących zachowań, które oddalają nas od
sukcesu.
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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JAK LUDZIE MILCZĄ?

Cisza w organizacji ma różne oblicza.
Wc ześniej pr z y toc zone mot y w y
działania i wewnętrzne potrzeby, jeśli niezaspokojone, objawią niepożądane zachowania, których każdy szanujący
się menedżer wolałby uniknąć. Badacze
Craig C. Pinder i Karen P. Harlos z University of Winnipeg zdefiniowali kilka rodzajów milczenia. Można je dopasować
do wcześniej wspomnianych potrzeb
i możliwości ich zaspokajania. Na początek przede wszystkim proponuję założenie, że ludzie jednak mają swoje opinie,
przemyślenia sugestie, a kreatywność
jest zjawiskiem powszechnym. Skąd
zatem wiedzieć, która z potrzeb nie
została zaspokojona i co właściwie jest
przyczyną milczenia? Oto krótka charakterystyka ciszy organizacyjnej:

• Ugodowa cisza, to intencyjne powstrzymywanie się od wygłaszania
opinii i sugestii, związane z poczuciem rezygnacji i małych możliwości
wpływania na rzeczywistość. Ludzie
będą więc milczeć, jeśli nie mają
poczucia, że mogą się zaangażować.

• Milczenie obronne, to działanie
z poziomu lęku, potrzeby samoobrony, w celu uniknięcia kary. Być może
wydaje ci się, że stwarzasz odpowiednie okoliczności do inicjatywy,
wykazywania się pomysłami. Jeśli
jednak za wykazanie się inicjatywą
grożą negatywne konsekwencje,
pracownik milczy, bo ujawnienie
własnych poglądów może narazić
go na utratę wizerunku, statusu
a czasem nawet stanowiska.
• Cisza prospołeczna, czyli nic tak nie
jednoczy jak wspólny wróg. Pracownicy nie wypowiadają się głośno
mając na celu ochronę interesów
grupy. Często przekonani są także,
że zachowanie milczenia jest najlepszym sposobem na zachowanie
relacji.
• Milczenie, w wolnym tłumaczeniu, dewiacyjne (deviant silence)
– najciemniejsza strona ciszy, kiedy
pracownicy milcząco przyglądają się
tobie lub innym, gdy podejmujecie
błędną decyzję. Z tym rodzajem milczenia, jak wskazali badacze Aminah
Ahmad i Zoharah Omar wiążą się
takie zachowania jak agresja, sabotaż
i inne zachowania destrukcyjne.
Być może obserwujesz w swojej organizacji, czy zespole, któreś z powyższych
rodzajów milczenia. Niezależnie, czy
dotyczy ono potrzeby autonomii, relacji,
czy wykazywania się własnymi kompetencjami, warto mieć na uwadze,
że każdy z rodzajów milczenia może
przerodzić się w ciszę powszechną,
która z racji przyzwyczajenia, naturalnej
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tendencji do rozwijania i powielania
zachowań obronnych, stać się może elementem charakterystycznym
klimatu twojej organizacji i/lub zespołu. Niemiecka badaczka Elisabeth
Noelle-Neumann nazwała to zjawisko spiralą milczenia. Dowiodła ona,
że nawet jeśli określone osoby zauważają
problemy, to nie zdecydują się na reagowanie, jeśli kultura i normy przestrzegane przez daną zbiorowość nie promują
takich zachowań.
Zachowywanie milczenia, szczególnie
w trudnych dla organizacji sytuacjach,
niczego nie rozwiązuje. Sprawia natomiast, że problemy niejako „schodzą
pod powierzchnię” i stają się pozornie
mniej widoczne. Takie działanie może
powodować jednak szereg negatywnych skutków nie tylko dla „milczących”
pracowników.
CZY TO MNIE DOTYCZY?

Podsumowując, zident y f ikowane
przyczyny milczenia to elementy
o charakterze społecznym – konformizm,
rozproszenie odpowiedzialności oraz
czynniki organizacyjne – przywództwo,
styl zarządzania, klimat organizacyjny.
Badania wskazują, że pracownicy zabierają głos, jeśli zachowania bezpośredniego przełożonego temu sprzyjają. Jeśli nie
dostarczasz informacji rośnie niepewność
i poczucie zagrożenia. Bez poczucia wpływu na rzeczywistość spadnie zaangażowanie, a postawa obronna umocni się.
W stosunku do pracy, współpracowników

i firmy, przy tak silnym natężeniu negatywnych emocji rośnie liczba konfliktów, odcina się dostęp do kreatywności,
a produktywność jest minimalna. Milczenie obniża satysfakcję z pracy. Sprzyja też decyzji o opuszczeniu organizacji.
W konsekwencji wszystkie te czynniki niezaprzeczalnie wpłyną na koszty
organizacji i jej rozwój.
W perspektywie młodych pokoleń pra- Cisza w organizacji
cowników sprawa wydaje się być łatwiej- – wielopoziomowy
konstrukt, który
sza. Badania pokazują, że młodzi ludzie
dotyka nie tylko
charakteryzują się większą otwartością jednostki, ale rzutui łatwością w wygłaszaniu swoich opi- jąc na pracę zespołów,
nii. Fakt, jeśli jednak za wypowiedzia- ogranicza rozwój
całej organizacji.
ną opinią nie pójdą szacunek, uznanie
i współpraca, ci ludzie po prostu odejdą.
Być może przerwie się spirala ciszy, nakręci jednak spirala rozstań i obustronnych pretensji. Ludzie i tak mówią. Nie
bój się asertywnych, świadomych swojej wartości pracowników. Tylko zrób
tak, żeby mówili do ciebie, nie o tobie.
Słuchaj, żeby zrozumieć, nie żeby odpowiedzieć. Stara prawda mówi, że ludzie przychodzą do firmy, ale odchodzą
od szefa. Buduj więc zaufanie, głównie do samego siebie, reszta będzie
już prosta. Świadomy siebie łatwiej
rozpoznasz potrzeby swoich pracowników i zbudujesz satysfakcjonujące
środowisko pracy. A do lektury o tym,
jak jeszcze przełamywać milczenie, identyfikować postawy pracowników i ich
promocyjne lub prewencyjne podejście
do zadań, zapraszam już w kolejnym
numerze. •
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Zwolnienia grupowe
bez związków zawodowych
– procedura
Prawne aspekty przeprowadzania zwolnień grupowych zostały uregulowane w ustawie z dnia
13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych).
Niniejszy artykuł przedstawia procedurę stosowaną u pracodawców, u których nie działają
zakładowe organizacje związkowe.

Przepisy ustawy stosuje się do pracodawców zatrudniających co najmniej
20 pracowników. Zwolnienia grupowe
zachodzą w razie konieczności rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli w okresie
nieprzekraczającym 30 dni obejmują one
co najmniej:

uzyskania innego zatrudnienia przez
zwolnionych pracowników. W celu
przeprowadzenia konsultacji, pracodawca jest zobowiązany zawiadomić
przedstawicieli na piśmie o przyczynach
zamierzonego grupowego zwolnienia,
liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą,
grupach zawodowych pracowników ob1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrud- jętych zamiarem grupowego zwolnienia,
nia mniej niż 100 pracowników,
okresie, w ciągu którego nastąpi takie
2. 10% pracowników, gdy pracodawca
zwolnienie, proponowanych kryteriach
Michał Przybysz,
zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej doboru pracowników do grupoweaplikant radcowski
niż 300 pracowników,
go zwolnienia, kolejności dokonywaw Kancelarii
nia zwolnień pracowników, propozycjach
3.
30
pracowników,
gdy
pracodawca
Prawnej „Chudzik i
zatrudnia co najmniej 300 lub więcej
rozstrzygnięcia spraw pracowniczych
Wspólnicy Radcowie
pracowników.
Prawni” sp.p.
związanych z zamierzonym grupowym
www.chudzik.pl
Rozwiązanie stosunków pracy mo- zwolnieniem.
że nastąpić w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub Jeśli pracodawca planuje wypłacać
na mocy porozumienia stron inicjowa- pracownikom świadczenia pieniężne,
nego przez pracodawcę (ten sposób dodatkowo musi przedstawić sposób
uwzględnia się w liczebności zwolnień, ustalania ich wysokości. Te informacje
jeśli dotyczy minimum 5 pracowników). należy przekazać przedstawicielom
w terminie umożliwiającym im zgłoPO PIERWSZE: KONSULTACJA
szenie w ramach konsultacji propoPracodawca ma obowiązek skonsultować zycji dotyczących powyższych spraw.
zamiar przeprowadzenia zwolnień grupo- Pracodawca ma także obowiązek w trakwych z przedstawicielami pracowników, cie konsultacji przekazać przedstawiwyłonionymi w trybie przyjętym u dane- cielom pracowników inne informacje,
go pracodawcy. Konsultacja ta dotyczy jeżeli mogą one mieć wpływ na przebieg
w szczególności możliwości uniknię- konsultacji oraz treść porozumienia.
cia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pracowniczych PO DRUGIE: REGULAMIN ZWOLNIEŃ
związanych z tym zwolnieniem, w tym GRUPOWYCH
zwłaszcza możliwości przekwalifikowania Zasady postępowania w sprawach
lub przeszkolenia zawodowego, a także dotyczących pracowników objętych

70

Outsourcing&More | styczeń – luty 2017

KARIERA I ROZWÓJ

„Pracodawca ma obowiązek
skonsultować zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych
z przedstawicielami pracowników,
wyłonionymi w trybie przyjętym
u danego pracodawcy. ”

Michał Przybysz,
aplikant radcowski
w Kancelarii
Prawnej „Chudzik i
Wspólnicy Radcowie
Prawni” sp.p.
www.chudzik.pl
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zamiarem grupowego zwolnienia pracodawca ustala w tzw. regulaminie zwolnień
grupowych. Regulamin jest wydawany
po konsultacji z przedstawicielami pracowników, ale – co istotne – wyniki konsultacji nie są wiążące dla pracodawcy.
Oznacza to, żepracodawca może, ale
nie musi umieszczać w regulaminie postanowienia wnioskowanego w ramach
konsultacji przez przedstawicieli pracowników. Natomiast jeśli pracownicy
nie wybiorą własnych przedstawicieli,
pracodawca wydaje regulamin bez konsultacji jego treści z załogą.

rynku pracy realizowanych w formie
programu. Program może być realizowany przez powiatowy urząd pracy,
agencję zatrudnienia lub instytucję
szkoleniową. Może być on finansowany
przez pracodawcę w całości lub w części – przy współudziale odpowiednich
jednostek administracji publicznej lub
organizacji i osób prawnych. Pracodawcy, w ramach takiego programu, mogą
na wniosek pracownika finansować
świadczenie szkoleniowe.

PO TRZECIE: POINFORMOWANIE
URZĘDU PRACY

Dopiero po w ydaniu regulaminu
zwolnień grupowych i przekazaniu
PUP w ymaganych prawem informacji, pracodawca może złoż yć
pracownikom oświadczenia o wypowiedzeniu umów o pracę lub zawrzeć
z nimi porozumienia rozwiązujące
stosunek pracy. Długość terminów wypowiedzenia wynika z regulacji Kodeksu pracy, ale ustawodawca wymaga,
aby skutek rozwiązujący obu czynności prawnych (tj. tak wypowiedzenia,
jak i porozumienia rozwiązującego)
nastąpił nie wcześniej niż po upływie
30 dni od dnia zawiadomienia PUP.
W przypadku wypowiedzenia umowy
o pracę zawartej na czas nieokreślony
należy pamiętać o wskazaniu przyczyny wypowiedzenia. Warto nadmienić,
że w przypadku zwolnień grupowych
osłabieniu ulega ochrona stosunku pracy pracowników.

PO CZWARTE: DOKONAĆ CZYNNOŚCI
ROZWIĄZUJĄCYCH STOSUNKI PRACY

Pracodawca musi pamiętać także o obowiązku przekazania na piśmie właściwemu powiatowemu urzędowi pracy (PUP)
tych samych informacji, które są przekazywane przedstawicielom pracowników,
z wyłączeniem informacji dotyczących
sposobu ustalania wysokości świadczeń pieniężnych przysługujących
pracownikom. Ponadto, po wydaniu regulaminu zwolnień grupowych, musi on
zawiadomić PUP na piśmie o przyjętych
ustaleniach dotyczących grupowego
zwolnienia, w tym o liczbie zatrudnionych
i zwalnianych pracowników oraz o przyczynach ich zwolnienia, okresie, w ciągu którego ma być dokonane zwolnienie,
a także o przeprowadzonej konsultacji zamierzonego grupowego zwolnienia z przedstawicielami pracowników.
Kopię takiego zawiadomienia, pracodawca przekazuje przedstawicielom
pracowników, którzy mogą przedstawić W związku z rozwiązaniem stosunku
urzędowi swoją opinię w sprawie grupo- pracy w ramach grupowego zwolnienia,
pracownikom należy wypłacić odprawę
wego zwolnienia.
pieniężną. Przysługuje ona w wysokoWarto pamiętać, że zwolnienia grupowe, ści uzależnionej od okresu zatrudnieobejmujące co najmniej 50 praco‑ nia pracownika u danego pracodawcy.
wników w okresie 3 miesięcy, wypełniają definicję tzw. zwolnienia W ustawie o zwolnieniach grupowych
monitorowanego w rozumieniu ustawy b r a k j e s t p r z e p is ów o k r e ś l aj ą ‑
z dnia 20 k wietnia 2004 roku cych odpowiedzialność pracodawcy
o promocji zatrudnienia i instytucjach za niezastosowanie się do jej przepisów.
rynku pracy. W przypadku takiego zwol- Zgodnie z art. 12 ustawy w zakresie nią
nienia pracodawca jest zobowiązany nieuregulowanym, a także przy rozpauzgodnić z PUP zakres i formy pomocy trywaniu sporów związanych z narudla zwalnianych pracowników, w szcze- szeniem przepisów ustawy stosuje się
gólności w zakresie: pośrednictwa pracy, przepisy Kodeksu pracy. Dlatego w raporadnictwa zawodowego czy szko- zie rozwiązywania przez pracodawcę
leń. Ponadto jest on zobowiązany stosunków pracy z naruszeniem przepodjąć działania polegające na zapew- pisów ustawy, zastosowanie znajdą
nieniu pracownikom przewidzianym przepisy dotyczące roszczeń pracowdo zwolnienia lub będącym w trakcie niczych związanych z niezgodnym
wypowiedzenia lub w okresie 6 miesię- z prawem wypowiedzeniem umowy
cy po rozwiązaniu stosunku pracy usług o pracę. •
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GLOBAL BUSINESS
SERVICES PROGRAMME
DEVELOPING WORLD-CLASS
EMPLOYEES IN GLOBAL
BUSINESS SERVICES
This new and unique certified program allows you to
engage and retain your best talent through lifelong
career development.
You can create a more dynamic and flexible workforce
and help your company, your employees and your
customers achieve their potential.
The Certificate in Global Business Services is available
now, with a Diploma and Advanced Diploma launching
later this year.
Contact our representative for more information:
Piotr Glowacki, Business Development Manager CEE
piotr.glowacki@cimaglobal.com
www.cimaglobal.com/gbs

The Hackett Group and the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) have jointly established the Certified Global Business Services Professionals programme. Together,
they are addressing the need to provide clear, consistent and structured professional certification, talent development and lifelong learning for the global business services (GBS) and
shared services sector. The unique and pioneering programme combines the strengths of CIMA’s global professional development accreditation capabilities with The Hackett Group’s
GBS best practices intellectual property that defines how to achieve world-class performance. Rooted in the proven best practices that underpin the professional skills and knowledge
needed to achieve and maintain world-class performance standards, the programme offers recognition and accreditation in the form of global designations for world-class multi-discipline
GBS organizations, complemented by current research and lifelong learning.
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Umowa o pracę, kontrakt
czy outsourcing – na jakich
warunkach zatrudniać kadrę IT?
Specjaliści IT to aktualnie najbardziej poszukiwana grupa pracowników na rynku, która ze względu
na swoją pozycję dyktuje warunki współpracy pracodawcom. Oprócz wysokości wynagrodzenia
oraz możliwości rozwoju coraz więcej uwagi informatycy przywiązują do formy zatrudnienia.
Na jakich warunkach firmy mogą współpracować ze specjalistami IT i które z rozwiązań będą
optymalne również dla pracodawców?
Rynek pracy w branży IT oferuje wiele
form współpracy zarówno pracownikom,
jak i pracodawcom. Każda z tych grup
ma swoje interesy, każda zwraca uwagę
na inne aspekty, które narzuca im
dana forma współpracy. W przypadku
specjalistów IT bezsprzecznie mamy
do czynienia z rynkiem pracownika,
zatem pozyskanie wysokiej klasy eksperta wymaga od pracodawców dużej elastyczności i to na wielu polach
– wynagrodzenia, możliwości rozwoju,
dodatkowych benefitów i właśnie możliwości wyboru formy współpracy. Coraz częściej doświadczeni specjaliści chcą
pracować jako kontraktorzy, zatrudnieni tylko na czas konkretnego projektu,
mieć możliwość wyboru pracodawcy,
a nawet pracy jednocześnie nad kilkoma zleceniami od różnych firm, co daje
im możliwość zarobienia dodatkowych
pieniędzy. Znajomość dostępnych
na rynku form współpracy pozwoli na wyjście naprzeciw oczekiwaniom
pracowników specjalizujących się w IT,
a także na optymalizację kosztów.
STAŁE ZATRUDNIENIE

Umowa o pracę jest najbardziej popularną formą zatrudnienia. Nie
sprawdza się jednak w przypadku większości specjalistów IT, zwłaszcza tych
z kilkuletnim doświadczeniem. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że firmy oferujące kandydatom
umowę o pracę, mogą mieć problem
z pozyskaniem bardzo doświadczonych
specjalistów IT, ponieważ preferują oni samozatrudnienie bądź inne formy współpracy, które zapewniają im niezależność.
Poza tym, wynagrodzenia dla specjalistów IT pracujących na umowie o pracę,
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ze względu na wysokie koszty zatrudnienia po stronie pracodawcy, mogą być
niższe nawet o 25-30% niż osób, które
mają własną działalność. Umowę o pracę warto zaoferować młodym osobom,
studentom ostatnich lat bądź absolwentom kierunków informatycznych, którzy
stawiają pierwsze kroki na rynku pracy.
Zwykle na początku zależy im na takiej
formie współpracy, pozwalającej skupić
się na własnym rozwoju. Wszelkie aspekty związane z prowadzeniem własnej
działalności mogą zakłócić zdobywanie
praktycznego doświadczenia w pierwszym miejscu pracy.
SPECJALISTA OD PROJEKTU

Jedną z najbardziej elastycznych form
współpracy ze specjalistami IT jest zatrudnianie kontraktorów na czas trwania określonego projektu w ramach
tzw. body leasingu. Największą zaletą
body leasingu jest jego elastyczność,
która najlepiej sprawdza się w przypadku pracy projektowej, ale jest stosowana także przy stałej współpracy.
Czas trwania projektu może wynosić od
kilku dni nawet do kilku lat. Dla kandydatów jest to ciekawa forma współpracy,
ponieważ nie muszą oni współpracować
z pracodawcą na stałe i mogą wybierać
zlecenia, w które się angażują. Natomiast
firma, znając stawkę kandydata, może
zaplanować budżet na cały projekt lub
odwrotnie, do budżetu dobrać odpowiedniego specjalistę.

mawiać z przedstawicielami kilku firm
by porównać warunki współpracy, sposób rekrutacji a także warunki oferowane pracującym kontraktorom. Do zadań
takiej firmy należy m.in. dopasowanie
i zrekrutowanie odpowiedniej osoby, załatwienie wszelkich formalności
administracyjnych i rozliczeń, a co
najważniejsze, zapewnienie natychmiastowego zastępstwa w przypadku
choroby lub urlopu kontraktora.
Dla partnera specjalizującego się w oddelegowywaniu pracowników na kontrakty znalezienie zastępstwa nie
stanowi problemu, ponieważ dysponuje własną bazą freelancerów. W sytuacji zakończenia projektu, kontraktor
kończy współpracę z danym pracodawcą, a firma nie ponosi kosztów związanych z zatrudnieniem osoby, dla której
może nie mieć już więcej zadań do wykonania. Natomiast na czas trwania projektu ma do dyspozycji wysokiej klasy
specjalistę z różnorodnym doświadczeniem projektowym, które byłoby trudne
do zdobycia u jednego pracodawcy.
OUTSOURCING KADRY IT

Kolejną formą współpracy jest outsourcing kompetencji IT do zewnętrznej firmy,
wyspecjalizowanej w danym obszarze.
Jest to rozwiązanie stosowane zarówno w małych, jak i w dużych przedsiębiorstwach. W zależności od profilu firmy
i wielkości działu IT, na zewnątrz możemy wydzielić jeden lub kilka obszarów kompetencyjnych np. helpdesk, testy,
Dużym ułatwieniem dla firm korzy- development dotyczący technologii,
stających z tej formy zatrudnienia jest w której się nie specjalizujemy.
wsparcie partnera, wyspecjalizowanego
w pozyskiwaniu i oddelegowywaniu W małej firmie może się to sprowapracowników na kontrakty. Warto poroz- dzać do wynajęcia zewnętrznej firmy
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oferującej usługi wsparcia IT (helpdesk).
W praktyce jest to obsługa IT uzależniona od potrzeb użytkowników, polegająca na kilkudniowej obecności w firmie
oddelegowanego specjalisty. Natomiast
w przypadku dużej firmy może to być
sztab kilkudziesięciu osób oddelegowanych tylko na jej potrzeby. Współpraca w ramach świadczonych usług
przeważnie ma charakter stały, a dostawca rozliczany jest z efektów wykonywanych prac, jej jakości i niezawodności.

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
DLA PRACOWNIKA

Specjaliści IT mają duże wymagania wobec swoich przyszłych pracodawców i cenią sobie swobodę.
Najważniejsze, aby podchodzić do nich
indywidualnie, wysłuchać potrzeb i jeżeli firma ma taką możliwość, zaakceptować
preferowaną przez informatyków formę
zatrudnienia. Pracodawcy, którzy mogą
zaoferować elastyczne formy współpracy, są lepiej oceniani przez potencjalnych
kandydatów.

PRAKTYKI PRACODAWCÓW

Jeszcze kilka lat temu pracodawcy zdecydowanie preferowali zatrudnianie
na etat wszystkich pracowników, włącznie z działami IT. Obecnie ta sytuacja wygląda inaczej. Zdecydowana większość
firm w działach IT zatrudnia na etacie
osoby na stanowiskach menedżerskich
oraz administratorów. Z innych form
zatrudnienia natomiast, najczęściej
korzystają developerzy i testerzy, ze
względu na ich specyfikę pracy. Firmy korzystają z body leasingui outsourcingu pracowników IT, ponieważ
umożliwia to skupienie się na swojej podstawowej działalności. Wybranie odpowiedniego partnera do współpracy jest
kluczowe by faktycznie współpracować
z najlepszymi specjalistami wykonującymi usługi wysokiej jakości za atrakcyjną
stawkę. Model współpracy należy dobierać indywidualnie i dopasowywać do aktualnych potrzeb przedsiębiorstw.
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Preferowana przez kandydata forma zatrudnienia bardzo często zależy od jego obecnej sytuacji zawodowej bądź
prywatnej. Zazwyczaj specjaliści IT
mają wybór pomiędzy pracą na stałe,
w ramach umowy o pracę, a samozatrudnieniem w przypadku freelancerów.
Na stałe zatrudnienie decydują się osoby, którym zależy na długiej i stabilnej
współpracy. Nie są one zainteresowane ciągłym poszukiwaniem nowych
projektów. Takie osoby zazwyczaj nawiązują współpracę z pracodawcą na minimum 2-3 lata. Na samozatrudnienie
decydują się osoby, które lubią pracować projektowo i cenią sobie swobodę
w doborze zleceń i wykonywaniu pracy.
Umożliwia to również uczestnictwo w kilku projektach jednocześnie i pracę
nawet dla kilku firm. Niewątpliwie, taki charakter pracy to szansa na zdobycie wielu, różnorodnych doświadczeń.

„Obecnie jedną
z najbardziej
elastycznych form
współpracy ze
specjalistami IT jest
zatrudnianie
kontraktorów
na czas trwania
określonego
projektu w ramach
tzw. body leasingu.”
Osoby pracujące jako freelancerzy wykonują konkretne zadanie lub projekt
w ustalonym z pracodawcą czasie. Angażują się w projekt, ale nie są przywiązane
do firmy.
Szukając najlepszego modelu zatrudniania kadry IT, warto porównać różne
formy współpracy, poznać ich plusy i minusy. Pozwoli to na świadome podjęcie
decyzji odnośnie oferowanych specjalistom IT form współpracy. Może to podnieść atrakcyjność firmy jako pracodawcy
i zoptymalizowaćkoszty jej działalności. •

Małgorzata
Zalewska

Marek
Mrozowski

Kierownik Działu
Sprzedaży IT
IT LeasingTeam
Sp. z o.o.

Kierownik Działu
Rekrutacji IT
IT LeasingTeam
Sp. z o.o.
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Jak z sukcesem zarządzać
różnorodnością?
5 lat Capita Polska

Rozmawiamy z Elżbietą Zielińską, Dyrektorem HR w Capita Polska

Outsourcing&More: Ile osób zatrudniają Centra Operacyjne Capita?
Elżbieta Zielińska: Capita na świecie
zatrudnia ponad 75 000 pracowników,
natomiast w Polsce, w dwóch naszych
centrach w Krakowie oraz Łodzi pracuje łącznie ponad 800 osób – i co warto
podkreślić – wciąż się rozwijamy.
O&M: Jaki jest profil biznesowy pracownika Capita, czyli jakich ludzi poszukujecie do pracy?
EZ: Do naszej firmy przede wszystkim
poszukujemy osób, które nie boją się
wyzwań, są elastyczne, samodzielne
i nastawione na rozwój. Czyli takich,
którym bliskie są nasze wartości: Open,
Ingenious, Collaborative and Effective.
Ponieważ firma ma brytyjskie korzenie
i realizuje międzynarodowe projekty,
ważna jest też znajmość języka angielskiego na zaawansowanym poziomie.
Nasze usługi świadczymy w takich dziedzinach jak: księgowość, HR, szkolenia,
prawo, nieruchomości czy ubezpieczenia, nawet w tak wąskim segmencie, jak
ubezpieczenia zwierząt domowych.
Dlatego, ku zaskoczeniu wielu, do naszego teamu szukamy weterynarzy!
O&M: Na co mogą liczyć osoby zatrudnione w Capita?
EZ: Przede wszystkim na różnorodność. Jeśli są to osoby, które dopiero
rozpoczynają swoją karierę zawodową, mogą liczyć na to, że będą mieć
możliwość pracy w różnych obszarach
i przy różnych projektach, krótko i długoterminowych. Zapewniamy środowisko, które umożliwia rozwijanie
wielu kompetencji i talentów. Ponadto,
Elżbieta Zielińska
Dyrektor HR, u nas znajdą work-life balance, przyjazną
Capita Polska atmosferę i liczne benefity.
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O&M: Branża BSS, to obecnie mocne wyzwania związane m.in. z zatrudnieniem w wielopokoleniowym
środowisku pracy. Jak sobie radzicie łącząc potrzeby pokolenia Baby
Boomers, X, Millenialsów i najmłodszego pokolenia Z?
EZ: Tak jak wcześniej wspominałam,
jedną z naszych wartości jest różnorodność. Capita łączy ludzi wielu pokoleń,
narodowości czy kultur. Średnia wieku w naszej firmie to 30 lat, tak więc
większością są Millenialsi, ale z otwartymi ramionami przyjmujemy też bardzo młodych ludzi, wciąż studiujących
lub zaraz po studiach, a także osoby
z bogatym doświadczeniem zawodowym. Ci ostatni zajmują często stanowiska eksperckie, liderów czy managerów,
bo są skarbnicą wiedzy, którą lubią i chcą
się dzielić. Jest tu przestrzeń, w której
bez względu na wiek każdy znajdzie coś
dla siebie.

gdzie pojawiają się aktualne otwarte
pozycje. Oczywiście można też w każdym momencie wysłać CV do naszego działu rekrutacji na adres: rekrutacja@
capita.com. Gdy tylko profil kandydata
będzie zgodny z opisem stanowiska,
na które rekrutujemy – natychmiast się
skontaktujemy. Serdecznie zapraszamy!

O&M: Jaka była Pani ścieżka kariery
w Capita?
EZ: Można powiedzieć, że uczestniczyłam w narodzinach Capita Polska, gdyż
jestem od samego początku. Wówczas
objęłam stanowisko HR Managera, tworząc struktury działu i politykę personalną firmy. W zeszłym roku obchodziliśmy
już 5. urodziny i prawdę mówiąc, nie
wiem kiedy to minęło. Tu tyle się dzieje,
a różnorodność projektów motywuje
do zdobywania kolejnych. Od roku 2011
sukcesywnie budowaliśmy centrum
i jego pozycję w sektorze BPO.
Z firmy zatrudniającej 20 pracowników
O&M: Jeśli ktoś chciałby podjąć pracę staliśmy się strategiczną lokalizacją globalnych struktur Capita, mając obecnie
w Capita, to do kogo ma się zgłosić?
EZ: Warto śledzić naszą zakładkę karie- na pokładzie ponad 800 osób. I nie mogę
rową: http://www.capita.com/careers, się doczekać, co będzie dalej! •
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O stanowisku
Branch Manager
rozmawiamy z Anną
Kwiatkowską z Gi Group
Mówi się, że „biznes robi się na ulicy”. Dlaczego zatem firmy wynajmują setki metrów kwadratowych powierzchni
biurowych, zatrudniając wielu pracowników backoffice’u, skoro klient znajduje się „w mieście”? Oczywiście, nie jest
żadnym novum, że pracownicy sił wsparcia sprzedaży nie istnieliby bez samych Działów Sprzedaży czy business
development i odwrotnie – handlowcy i managerowie nie mogliby sprawnie rozwijać biznesu gdyby nie pomoc
kolegów z departamentów wsparcia biznesu. Ta prosta prawda jest punktem wyjścia dla przedstawienia
szczególnie ważnego stanowiska w wielu firmach, łączącego oba światy – świat miasta ze światem biura.
Stanowiska, w które wpisane są działania operacyjne i administracyjne, aktywności analityczne i strategicznoplanistyczne, ale także czysta sprzedaż.
Outsourcing&More: Branch Manager
– człowiek orkiestra, stanowisko spotykane w wielu branżach. Jak w kilku zdaniach opisać to wielozadaniowe
stanowisko pracy?
Anna Kwiatkowska: Kierownik oddziału to stanowisko spotykane najczęściej w sektorach branży finansowej
(bankowość i ubezpieczenia), telekomunikacyjnej, rekrutacyjnej czy też
medycznej (farmaceutycznej) oraz bardzo często w branży dóbr szybkozbywalnych. Na stanowisku BM’a, jak
popularnie określa się kierownika oddziału, zwykle jest się podwładnym Dyrektora
Regionalnego, General Managera lub
Managing Directora (dyrektor zarządzający). Jednak, w zależności od struktury firmy, może to być równie dobrze
Country Manager (np. dyrektor na Polskę), Dyrektor Sprzedaży czy też Dyrektor Operacyjny. Branch Manager jest
odpowiedzialny za pracę całego zespołu, najczęściej w jego teamie jest zatrudnionych ok. 10 osób, ale zdarzają się też
zespoły 30-40-osobowe: asystenci, researcherzy, przedstawiciele handlowi/
agenci/konsultanci/team leaderzy, czy
też specjaliści/kierownicy ds. sprzedaży.

Anna Kwiatkowska,
Area Branch
Manager
Gi Group
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BM to osoba odpowiedzialna za funkcjo-nowanie oddziału, ale i rozwój biznesu.
Głównymi zadaniami kierownika oddziału jest tworzenie sieci sprzedaży bezpośredniej oraz kontrola wzrostu sprzedaży,
pozyskiwanie klientów indywidualnych
i instytucjonalnych (w zależności od branży), identyfikacja, a także ocena i rozwój

nowych możliwości sprzedażowych
dla produktu czy usługi. BM opracowuje plany sprzedaży i kontroluje je;
monitoruje i analizuje dane rynkowe
dotyczące segmentu, konsumentów,
działań konkurencji i wyników własnego produktu/usługi. Ponadto, tworzy
i jest odpowiedzialny za bazę danych
danego obszaru, aktywną współpracę
z innymi działami firmy, nabór i selekcję pracowników oddziału. Ma też swój
udział w zarządzaniu w szerszej perspektywie – planuje budżet, opracowuje
strategię i organizację biura handlowego,
a także zarządza i motywuje swój zespół
z zakresu sprzedaży danych produktów/
usług, jednocześnie raportując do swoich przełożonych.
O&M: Biorąc pod uwagę tak szeroki, holistyczny zakres obowiązków,
z pewnością poszukiwanie odpowiedniego kandydata nie należy
do najprostszych. Jakich kompetencji powinniśmy oczekiwać od Kierownika Oddziału?
AK: Pracodawcy najczęściej poszukują
osób z minimum 5-10-letnim stażem,
z ugruntowanym doświadczeniem
na stanowiskach kierowniczych potwierdzonym sukcesami oraz łatwością
zdobywania zaufania klientów – zwłaszcza na najwyższym szczeblu. Równie
ważne jest doświadczenie w kierowaniu zespołem, znajomość nowoczesnych
narzędzi motywowania i oceny pracowników, wykształcenie wyższe (zazwyczaj
ekonomiczne, lecz dobrze widziane jest

wykształcenie kierunkowe dla danej
branży, np. medyczne czy farmaceutyczne w przypadku firm farmaceutycznych,
czy też zarządzanie zasobami ludzkimi w branży rekrutacyjnej). Kierownik
oddziału powinien mieć wewnętrzną potrzebę rozwoju, dlatego dobrze widziane
są dodatkowe studia podyplomowe czy
też MBA, a także bardzo dobra znajomość danej branży.
Firmy z kapitałem zagranicznym często uznają za pożądane doświadczenie w pracy w międzynarodowym
środowisku.
Oczywistym kontinuum zakresu obowiązków jest rekrutacja osoby nastawionej na wyniki, z dynamizmem w działaniu,
znajomością języka/ków. Z racji częstych
kontaktów z klientami bardzo ważne
są dobre umiejętności prezentacyjne
i negocjacyjne oraz wysoka komunikatywność, jak również zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji.
Branch Manager to manager planista,
organizator, sprzedawca, przodownik
zmiany z osobowością lidera.
O&M: Jak wygląda ścieżka kariery BM’a? Od czego zacząć, aby móc
w przyszłości aplikować na takie
stanowisko?
AK: Karierę warto rozpocząć od zbierania doświadczeń jako przedstawiciel
handlowy/agent/konsultant ds. sprzedaży, asystent w laboratorium, specjalista ds. badań klinicznych, specjalista ds.
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promocji/marketingu, customer support, czy też researcher bądź specjalista ds. produktu (w zależnościod
branży, w której chcemy się rozwijać). W pracy BM’a bardzo ważne jest
holist yczne spojrzenie na biznes
i umiejętność wykorzystania potencjału pojawiających się możliwości,
jakie dają konkretne sytuacje. Doświadczenie naby wane w trakcie
pracy na wielu stanowiskach daje
kandydatowi szerokie spektrum wiedzy i przygotowuje do pełnienia funkcji kierowniczej.
Następnym krokiem może być objęcie stanowiska account managera (kierownika ds. kluczowych klientów),
kierownika ds. sprzedaży czy też brand
managera (kierownika ds. marki) bądź
product managera (kierownika ds.
produktu). Kolejnym etapem jest pozycja kierownika ds. rozwoju business
development managera (kierownika ds. rozwoju)/ market development
managera (kierownika ds. rozwoju rynku). Często jednak ta ścieżka nie jest
ani konieczna ani wymagana.
Kierownik oddziału może awansować
na stanowisko kierownika/dyrektora regionalnego, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie większej
liczby oddziałów oraz za sprzedaż
usług/produktów firmy w większym
regionie. Dla dyrektora mniejszej
placówki awansem może być stanowisko dyrektora dużego oddziału.
Alternatywą dla BM’ów jest kontynuowanie kariery w obszarze ryzyka operacyjnego bądź analiz.
O&M: A jak kształtują się wynagrodzenia Branch Mangerów?
AK: Płaca zasadnicza to średnio ok.
8-13 tys. zł. w górę, co łącznie z premiami i innymi dodatkami może osiągać pułap nawet 25 tys. zł. miesięcznie.
W przypadku mniejszego doświadczenia/stażu w firmie jest to odpowiednio mniej, np. 6-10 tys. zł. plus premie
(premie są oczywiście uzależnione od
wyników).
Dużym plusem są narzędzia pracy i dodatki zwyczajowo oferowane kierownikom oddziałów: samochód służbowy,
laptop, telefon komórkowy. Dodatkowo, bardzo często jest to bogaty pakiet
socjalny – prywatna opieka medyczna,
ubezpieczenie, dofinansowanie zajęć
sportowych oraz np. wycieczki zagraniczne w ramach premii uznaniowej. •
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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Skuteczna rekrutacja IT
– niezbędny element
sukcesu w biznesie
Solidny i spójny model rekrutacji zapewnia osobom odpowiedzialnym za nią w IT (CEO, CTO, HR)
niezbędne dane umożliwiające skuteczniejsze pozyskiwanie kandydatów, ich selekcję
i zatrudnianie. Dzięki temu można wciąż iść do przodu, z czasem działając coraz lepiej i szybciej.
Szczególnie w branży IT, gdzie czas to pieniądz, należy wiedzieć, jakiego narzędzia użyć,
aby zastąpić pracę wykonywaną przez tysiące rekruterów i przyspieszyć rozwój biznesu.

POMIAR ZWROTU Z INWESTYCJI
W PROCESACH REKRUTACYJNYCH

Podobnie jak marketingowcy, osoby
odpowiedzialni za rekrutację powinni stosować podejście iteracyjne do strategii pozyskiwania kandydatów i śledzić
zwrot z inwestycji w poszczególnych
kampaniach. To absolutna konieczJednym z najlepność, chociaż firmy rzadko korzystają
szych sposobów
z
gromadzonych danych w celu określezbierania istotnych
danych dotyczących nia rzeczywistego zwrotu z inwestyprocesu rekrutacji cji w pozyskiwanie kandydatów. Zamiast
jest zmiana sposobu
tego po prostu publikują oferty lub wyprowadzenia
rozmów najmują agencję zatrudnienia, oceniając
kwalifikacyjnych. kampanię, jako udaną lub nieudaną, tylko na podstawie całkowitej liczby kandydatów. Fakt, im więcej, tym lepiej, ale
najlepsze źródła to takie, które zapewniają najlepszych jakościowo kandydatów.
W celu lepszej oceny zwrotu z inwestycji w działania rekrutacyjne warto prześledzić ścieżkę poszczególnych
kandydatów – od złożenia aplikacji do
przedstawienia propozycji zatrudnienia (lub odrzucenia kandydata) – a następnie obliczyć wspomniany wcześniej zwrot
na podstawie tego, jak daleko w procesie
rekrutacji zaszli kandydaci z różnych źródeł. To pozwoli określić faktyczne koszty
pozyskania kandydatów i lepiej zorientować się w tym, które metody pozyskiwania są najskuteczniejsze.

Piotr Lemieszek
Head of Growth
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• Łączna liczba nowych kandydatów
z danego źródła,
• Jakość kandydatów z danego źródła
(do którego etapu rekrutacji dotarli?),
• Koszt jednego kandydata (koszty
pozyskania z danego źródła),
• Jakość zatrudnienia według źródła,
• Łączna liczba nowych kandydatów
pozyskanych przez dany dział,
• Łączna liczba nowych kandydatów
pozyskanych przez danego rekrutera.
USTRUKTURYZOWANY PROCES
REKRUTACJI

Jednym z najlepszych sposobów zbierania istotnych danych dotyczących
procesu rekrutacji jest zmiana sposobu
prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
Dzięki ustrukturyzowanemu procesowi
rekrutacji wszyscy prowadzący rozmowy
działają spójnie, dostarczając precyzyjne
i szczegółowe informacje na temat kandydatów, potrzebne do podjęcia właściwej decyzji. W takim modelu łatwiej jest
też określić obszary, w których istnieje
możliwość udoskonalenia procesu.
KONKRETNY CEL KAŻDEJ Z ROZMÓW

W sytuacji, gdy każda rozmowa skupia się na uzyskaniu kilku konkretnych informacji, prowadzący wiedzą dokładnie,
jakie pytania zadawać, i czego oczekiwać
po odpowiedziach kandydatów. Jeżeli każda z odbytych rozmów zakłada także anaPrzykładowe wskaźniki pomocne przy lizę innego zbioru cech czy umiejętności,
usprawnianiu procesu zarządzania ta- po zakończeniu procesu można zbudować całościowy obraz danego kandydata.
lentami:

TEN SAM PROCES DLA WSZYSTKICH
KANDYDATÓW

Każdy z kandydatów powinien otrzymać takie same pytania i podlegać
ocenie według takich samych kryteriów.
Dzięki temu, gdy przyjdzie czas na
obiektywną ocenę mocnych i słabych
stron poszczególnych kandydatów,
pracodawca dysponować będzie porównywalnymi danymi. Kolejna zaleta
tego podejścia to możliwość przeanalizowania procesu selekcji kandydatów
i oceny jego efektywności.
KONTROLA WSKAŹNIKÓW SELEKCJI
NA KAŻDYM ETAPIE

Ustrukturyzowany proces rekrutacji umożliwia rekrutującemu pomiar wyników kandydatów na poszczególnych
etapach. Dzięki monitorowaniu odsetka kandydatów pomyślnie przechodzących poszczególne etapy, dany zespół
rekrutacyjny może określić etapy, na
których odpada najwięcej kandydatów –
i przyczyny tej sytuacji. W ten sposób o wiele łatwiej jest też regulować
liczbę kandydatów odrzuconych i tych,
którzy przechodzą do kolejnego etapu.
SZUKANIE MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA

Jedną z zalet ustrukturyzowanego procesu rekrutacji jest możliwość sprawdzenia,
którzy pracownicy skutecznie wyłapują
najlepszych kandydatów, a którzy mogliby robić to lepiej. Każdy pracownik
firmy powinien potrafić przeprowadzić
Outsourcing&More | styczeń – luty 2017
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dobrą rozmowę kwalifikacyjną, ale
u niewielu z nas takie zdolności
są wrodzone. Przeglądając dane
z rekrutacji, można zauważyć, że
niektórzy pracownicy zawsze
mówią „tak” lub zawsze mówią „nie”
– to znak, że przydałoby im się dodatkowe szkolenie. Warto poświęcić
czas, aby nauczyć wszystkich, jak zadawać właściwe pytania i prawidłowo oceniać kandydatów.
WIĘKSZE ZADOWOLENIE
KANDYDATÓW

zainteresowania, hobby, pasje, cele
w życiu? Warto dobrze poznać kandydatów, których chcesz zatrudnić – przekonasz się, jak wiele można się o nich
dowiedzieć, i jak bardzo to może pomóc
w przyciągnięciu ich do zespołu. Tak samo ważny jest feedback, a w szczególności informacja o odrzuceniu z procesu.
Pracodawcy korzystający z FILTTR mogą
oszczędzać swój czas i dbać o pozytywny
wizerunek korzystając z automatycznej
informacji zwrotnej, którą wysyła system
do kandydata po jednym kliknięciu, gdy
decyzja o odrzuceniu została podjęta.

GOTOWI, DO BIEGU...

Nic tak bardzo nie podkopuje zaufania
kandydata do firmy, jak negatywne
wrażenia z rozmowy kwalifikacyjnej.
Spóźnienie osoby rekrutującej, zadawanie niepoważnych pytań, powtarzanie
pytań z poprzednich rozmów – to
wsz ystko sprawia wrażenie dezorganiz acji i zmniejsz a sz ansę
na przyjęcie przez kandydata danej oferty.
Natomiast rozmowy prowadzone zgodnie z planem, obfitujące w przemyślane
i wnikliwe pytania, wzmacniają wrażenie, że warto pracować w danej firmie.

Proces rekrutacji powinien być też
skutecznym narzędziem marketingowym i wizerunkowym. Należy
dążyć do tego, aby każdy z kandydatów, z którymi przeprowadzono rozmowę, był entuzjastycznie
nastawiony do zespołu i firmy.
Najlepsi rekruterzy dbają o to, aby
każdy kontakt z kandydatami angażował ich osobiście. Jakie są ich
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PRZYKŁADOWA STRUKTURA PROCESU REKRUTACJI

ANALIZA
APLIKACJI
Selekcja CV – weryfikacja
kompetencji
i doświadczenia

KONTAKT
TELEFONICZNY

60%

PROPOZYCJA
ZATRUDNIENIA

SPOTKANIE
REKRUTACYJNE

Selekcja wstępna
– rozmowa telefoniczna

20%

Dopasowanie do
organizacji

7%

Rozmowa
z potencjalnymi
współpracownikami,
przełożonym
Analiza kompetencji
twardych i miękkich

PULA TALENTÓW

W FILTTR pracują eksperci, którzy w ramach darmowych konsultacji dzielą się
swoją wiedzą odnośnie procesów HR,
jednocześnie pomagając w tworzeniu np.
scenariuszy rozmów rekrutacyjnych.
WYSTAW KANDYDATA NA PRÓBĘ

Najlepsi kandydaci chcą współpracować z inteligentnymi ludźmi i doceniają wyzwania. Czasami warto pominąć
podchwytliwe pytania i oklepane łamigłówki – zamiast tego warto jest poprosić
o opinię na temat konkretnego dylematu,
przed którym stoi firma lub zapytać o pomysły związane z rzeczywistymi trudnościami, z którymi będą musieli sobie radzić
podczas pracy. Jeśli rekrutacja prowadzona jest na stanowisko developera Java,
wówczas można skorzystać z testu kompetencji na podstawie zadania programistycznego polegającego na stworzeniu
lub modyfikacji kodu. Takie testy można znaleźć na platformie FILTTR, która posiada ich szeroką bazę, z których
każdy pracodawca może korzystać bez
limitu.

uczciwe, bezpośrednie i zrozumiałe informowanie o odrzuceniu kandydata.
Jeżeli firma zdecyduje, że dana osoba nie
jest odpowiednia na oferowane stanowisko – warto poinformować ją o tym, podając, jeżeli to możliwe, powody swojej
decyzji.
CZAS TO PIENIĄDZ

W branży IT już od dłuższego czasu
warunki dyktują kandydaci. Pracodawcy, którzy świadomie przedłużają
procesy rekrutacyjne, np. umawiając
spotkania tydzień czy dwa po otrzymaniu aplikacji od kandydata, narażają
się na jego utratę, w związku z tym,
że w międzyczasie inny pracodawca
zaoferował mu pracę. Rekrutacja powinna być przeprowadzona szybko i konkretnie. Dobrym przykładem jest
firma Savecart. Proces rekrutacji zakładający analizę aplikacji, kontakt telefoniczny, spotkanie rekrutacyjne i propozycję
zatrudnienia zajął jedynie dwa tygodnie.
Dzięki temu najlepsi, zgłaszający się
kandydaci nie zostali wykluczeni z powodu czasu. •

FEEDBACK NA WAGĘ ZŁOTA

Poszukiwanie pracy jest bardzo stresu- SaveCart o FILLTR: SaveCart to firma technologiczna, która dostarcza nowatorskie oprogramowające, a kandydaci zapamiętują firmy, nie bezpośrednio wspierające biznes branży e-commerce. Jesteśmy świadomi tego, że znalezienie doktóre traktują ich z szacunkiem.
świadczonego i zaangażowanego programisty PHP nie jest łatwym zadaniem. Dlatego postanowiliśmy

skorzystać z platformy FILTTR i jednocześnie dopasować się do dynamicznych warunków panujących
To oznacza między innymi szybkie odpo- na rynku pracy, wykazując się elastycznością w stosunku do kandydata. Wzięliśmy także pod uwagę fakt,
wiadanie na maile, dalszy kontakt że inni pracodawcy także walczą o tego specjalistę. W związku z tym, nie tylko zaoferowaliśmy mu ciekapo przeprowadzonej rozmowie oraz wy projekt, ale także pokazaliśmy nasze zaangażowanie – komentuje Jakub Mlącki, CTO w SaveCart.
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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
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Ogłoszenia rekrutacyjne
REKRUTUJĄCY:

NUMER REFERENCYJNY: 22683
KONTAKT: AGNIESZKA KULIKOWSKA

Shared Services Director
(Wynagrodzenie 360 000 PLN/rok)
O naszym kliencie:
Our client is an international company operating across many markets worldwide. We are currently seeking to recruit an experienced
and hands-on Shared Services Director who support them in establishing and subsequently managing a new finance center
in Warsaw that will service the Europe region. The chosen candidate will be the global accounting process owner and will also manage
two other smaller shared services teams in Asia and the Americas.

Opis stanowiska:
•
•
•
•
•
•
•
•

Provide project leadership for the design and implementation of Global Accounting Services
Responsible for creation, management and development of the Global Accounting Services
Set up Global Accounting Services strategy, goals, policies, procedures and governance structure
Coordinate the accounting services in alignment with the new ERP systems deployment and upgrades
Monitor and lead service levels for each region and drive execution of action plans when required
Set-up and monitor KPI’s and quality control processes
Maintain a strong focus on execution and deliver short term results and successes while moving towards the long term vision
Close collaboration with Regional Corporate Finance Heads, Global Corporate Finance Head and the CFO

Profil kandydata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Provide efficient and compliant accounting documents developing and communicating relevant procedures
Manage transactions and reporting to ensure smooth internal and external controls
Approval of related accounting services projects/program scope and planning
Support the growth of the center and lead and manage a team of 50+
University Degree in Finance & Accounting or related area, MBA preferred
10+ years in accounting or finance management leadership role
Several years' experience gained in Shared Services Centre or equivalent
Experience of operating within IFRS and exposure to external auditors
Understanding of the various corporate finance operations, controls, and procedures required
Facilitation of multi-level relationships
Familiarity with continuous improvement programs and implementation strategies
Solid experience in project & innovation management with a high degree of result orientation
Proven track record in managing multiple priorities
Fluency in English language is a must, preferably also other European languages
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REKRUTUJĄCY:

KONTAKT: ANNA FEDEROWICZ
ANNA.FEDEROWICZ@GRAFTON.PL

Fund Accounting Manager
(Wynagrodzenie: 14 000 – 17 000 PLN/m brutto)
Zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•

Migracja procesu do Polski
Koordynowanie innowacji i procesów stabilizacyjnych
Dbanie o wydajność procesów i organizacja pracy działu
Zapewnienie zgodności procesów z instrukcjami
Standaryzacja zadań działu
Kontakt z zagranicznym oddziałem
Monitorowanie KPI oraz KRI
Prowadzenie zebrań, dostarczanie informacji zwrotnej, oceny półroczne, ACE, wdrażanie nowych pracowników i ich rozwój

Wymagania:
• Doświadczenie w obszarze Securities Services
• Min. 2 lata doświadczenia managerskiego z różnymi zespołami i procesami

REKRUTUJĄCY:

KONTAKT: KAROLINA JARMOLIŃSKA
KAROLINA.JARMOLINSKA@GRAFTON.PL

Finance Supervisor
(Wynagrodzenie: 18 000 PLN/m brutto)
Zadania:
• Wycena kosztów związanych z projektami IT oraz wybór odpowiednich projektów do realizacji
• Miesięczna aktualizacja raportów dotyczących projektów IT (pomiar ryzyka vs budżet)
• Zarządzanie budżetem (odpowiednie rozdysponowanie po projektach i zespołach)

Wymagania:
• Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze finansów i kontrolingu
• Doświadczenie w wycenianiu usług spółki
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
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Biblioteka Managera
Efektywne zarządzanie
projektami
Autor:
Robert K. Wysocki
Wydawnictwo:
Onepress
Objętość: 832 s.
Rok: 2013
ISBN:
978-83-246-3906-9

Przejmij pełną i bezwarunkową
kontrolę nad projektem
Gotowy na zdroworozsądkowe
podejście do zarządzania projektami?
Na metodologię, którą można dopasowywać do realiów i uwarunkowań
konkretnego projektu?
Robert K. Wysocki wraca z nową,
udoskonaloną wersją swojego klasycznego podręcznika. Sprawnie i szybko nauczy Cię wykorzystywać wszystkie
dziewięć obszarów wiedzy zdefiniowanych w PMBOK®, definiować cykle i strategie zarządzania projektem, chronić
projekty i w razie potrzeby planować
skuteczne działania interwencyjne.

Dr Robert K. Wysocki ma więcej niż
czterdziestoletnie doświadczenie
jako konsultant i trener w zakresie
zarządzania projektami, menedżer
systemów informatycznych, konsultant
ds. zarządzania i systemów oraz szkoleniowiec. Napisał dwadzieścia książek
poświęconych zarządzaniu projektami,
analityce biznesowej oraz zarządzaniu systemami informatycznymi.

Liderzy jedzą na końcu
Autor:
Simon Sinek
Wydawnictwo:
Onepress
Objętość: 272 s.
Rok: 2014
ISBN:
978-83-246-9554-6

Biologia mówi jasno: w chwili
prawdy liderzy, którzy są
gotowi jeść ostatni, zostaną
wynagrodzeni głęboką lojalnością
ze strony podwładnych, skutkiem
czego podwładni będą dokładali wszelkich starań, aby realizować
wizję liderów i dbać o interes firmy
Dlaczego tak niewiele osób potrafi powiedzieć: „Kocham swoją pracę”?
To niesprawiedliwe, że spełnianie się
w pracy jest równie rzadkie, jak wygrana w lotto – tylko nieliczni szczęśliwcy
mają czują się doceniani przez swoją
firmę i mają poczucie przynależności.
Wyobraź sobie świat, w którym każdy
z radością zrywa się rano do pracy,
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czuje się w niej doceniany i obdarzany
zaufaniem, po czym spełniony
wraca do domu. To wcale nie jest
szalone idealizowanie. Współcześnie
w wielu odnoszących sukcesy korporacjach i organizacjach świetni liderzy
tworzą warunki, w których ludzie
naturalnie ze sobą współpracują
i osiągają niesamowite rezultaty.
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