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Drodzy Czytelnicy,
Globalny, europejski, ale także i polski rynek sektora nowoczesnych usług dla biznesu przechodzi nieustające zmiany.
Na co dzień jesteśmy czynnymi obserwatorami wyzwań, nowych obszarów zastosowania usług oraz rozwiązań, w których
to automatyka i robotyka wspiera firmy usługowe w realizacji codziennych zadań. Muszę przyznać, że każde kolejne wydanie Outsourcing&More Polska, to z jednej strony wyzwanie
w doborze treści, a z drugiej – czysta przyjemność zapoznawania się z tym, co na krajowym i międzynarodowym rynku mają
do zaoferowania firmy usługowe, outsourcingowe i organizacje
z ich bezpośredniego otoczenia biznesowego.
Zakończyliśmy pierwszy i rozpoczęliśmy drugi kwartał
2017 roku, okres wielu ciekawych wydarzeń, w tym m.in.
w Cannes, Berlinie, Łodzi czy Warszawie, których bardzo interesująca tematyka zgromadziła tysiące delegatów, chcących
zapoznać się z najnowszymi trendami i ofertą ze świata nieruchomości, kadr, edukacji czy też usług. Na kolejnych stronach,
bieżącego wydania Outsourcing&More Polska, znajdziecie
Państwo relacje z targów MIPIM (Francja), ITO&BPO Germany
Forum (Niemcy), Multicultural Skills in Business Conference
oraz Outsourcing Breakfast Lublin (oba wydarzenia zorganizowane w Polsce). Mieliśmy okazję brać udział w każdym z tych
wydarzeń i teraz chętnie podzielimy się naszymi spostrzeżeniami z ich przebiegu.
Maj to miesiąc, w którym ASPIRE – największe regionalne
stowarzyszenie branży nowoczesnych usług dla biznesu
– realizuje swoją doroczną konferencję w Krakowie. Z tej okazji
zaprosiliśmy Andrew Hallama – Sekretarza Generalnego ASPIRE
do wywiadu, który został wywiadem numeru. Hallam dzieli się
historią ASPIRE i planami na przyszłość, które stoją przed tym,
najważniejszym w Polsce, stowarzyszeniem zrzeszającym centra operacyjne GBC/BPO/SSC i ITO.
W części inwestycyjnej magazynu zapraszam do lektury
publikacji poświęconej Dubajowi – kierunkowi, który staje
otworem dla firm informatycznych. W części dedykowanej
biznesowi, eksperci z Kancelarii Chudzik i Wspólnicy, Unicall,
Grant Thornton, 4Results, Sandler, Kinnarps i Genesys dzielą się
doświadczeniem a także doradzają, jak poruszać się po świecie
usług dla biznesu. Trzecia część Outsourcing&More Polska to obszar poświęcony karierze i rozwojowi. Tu zapraszamy na kolejny felieton Moniki Reszko, a także publikacje z takich firm jak
Cushman&Wakefield i Mellon Poland.
Życzę Państwu miłej lektury i wielu ciekawych chwil
z Outsourcing&More Polska podczas konferencji i wydarzeń
biznesowych zaplanowanych na okres przedwakacyjny.
Dymitr Doktór
Redaktor Naczelny
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Aktualności branżowe
Unified Factory dodaje kanał messengera
do narzędzia automatyzującego komunikację
z klientami
Unified Factory wprowadza integrację z kanałem Facebook
Messenger by połączyć najważniejsze dla klienta kanały komunikacji w jednym narzędziu. Teraz prosty system pozwala integrować kanał głosowy, chat, e-mail i messenger, ciągle zachowując
wygodę użytkowania. Dzięki temu małe i średnie firmy mogą
korzystać z wielokanałowej obsługi klienta dostępnego dotąd
tylko dla korporacji.

DPD Polska kolejnym klientem ArchiDoc z rynku KEP

Cyberprzestępcy budują
„Armię Rzeczy”

ArchiDoc z Grupy OEX wdrożył
kompleksowe rozwiązanie usprawniające
przepływ dokumentów w firmie kurierskiej
DPD Polska. Usługa została dostosowana
do specyfiki procesów realizowanych
przez podmioty z branży transportu
i logistyki.
W ramach współpracy z DPD Polska ArchiDoc obsługuje m.in. listy przewozowe,
Fortinet® (NASDAQ: FTNT), przedstawił
wyniki swojego najnowszego globalnego
badania zagrożeń informatycznych. Badanie pokazuje, jak cyberprzestępcy budują
„armię rzeczy”, stanowiącą poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zwraca uwagę
na ciągle zmieniające się i coraz bardziej
wyrafinowane metody ataków.

Polskie R&D na tle Europy
Polska działalność badawczo-rozwojowa
plasuje się poniżej europejskiej średniej.
Pomóc mają unijne dofinansowania, które
do 2020 roku wyniosą prawie 10 mld euro.
Według prognoz Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, do tego czasu
wydatki na R&D w najlepszym wypadku
osiągną 1,9 proc. PKB.
Rozwiązanie Unified Factory bazuje na platformie Customer
Innowacyjność bezpośrednio przyczyService Automation wdrażanej dotychczas u klientów korponia się do rozwoju gospodarczego
Alphabet odnotowuje stabilny kraju, przewagi konkurencyjnej, czy
racyjnych, a od listopada także i w modelu SaaS. Klienci chcą
otrzymywać odpowiedzi jak najszybciej, a dla każdego z nich inny wzrost
atrakcyjności w oczach inwestorów.
kanał jest tym domyślnym. Dodanie messengera jest kolejnym
Alphabet International ogłosił swoje
Dlatego, działalność badawczo-rozwojoułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy chcą szybko i sprawnie
wyniki po 2016 r. Portfolio
wa to dla firm być albo nie być na rynku.
zarządzać komunikacją z klientami, bowiem tylko w Polsce komu- pojazdów obsługiwanych w ramach
Szczególne zainteresowanie obszarem
nikator osiąga blisko 40% zasięgi wśród krajowych internautów.
leasingu operacyjnego wzrosło w tym
R&D powinny wykazać sektory, w których
czasie o 7%, co stanowi wynik dwukrotnie
był on zaniedbywany, m.in. edukacji,
wyższy od średniej rynkowej, która
opieki zdrowotnej, czy produkcji.
CBRE rozwija zespół zajmujący się doradztwem wyniosła 3,5%. Oznacza to blisko 43 tys.
Z drugiej strony, największa konkurencja
w zakresie strategii środowiska pracy oraz
nowych samochodów osobowych i LCV
w tym zakresie, a co za tym idzie
zarządzania zmianą
oraz 644 420 pojazdów w sumie we flocie
wzmożona potrzeba dynamicznej
Firma doradcza CBRE zdecydowała się
Alphabet International.
działalności R&D, dotyczy sektora IT. Już
na dalszy rozwój zespołu zajmującego się
w 2014 roku notował on innowacyjność
doradztwem w zakresie Strategii Środowina poziomie 30 proc., podczas gdy
Polski rynek leasingu w I kw.
ska Pracy oraz Zarządzania Zmianą.
w branży automotive było to 12 proc.,
2017 r.
Dział Strategii Środowiska Pracy oraz
a w farmacji zaledwie 9 proc.
Zarządzania Zmianą doradzać będzie
Związek Polskiego Leasingu, reprezentują- Choć świadomość roli działalności banajemcom w stworzeniu funkcjonalnej
cy polski sektor przedsiębiorstw leasindawczo-rozwojowej istnieje, w polskich
przestrzeni biurowej dopasowanej do ich
gowych podał, że w pierwszych trzech
realiach nie przekłada się ona na poziom
potrzeb. Wyodrębniony dział jest częścią
miesiącach 2017 r. branża leasingoinwestycji. Jak wynika z badania Deloitte
struktury Advisory & Transaction Services, wa sfinansowała łączne inwestycje
„Poland Corporate R&D Report 2016” –
stworzonej przez CBRE w celu wspierania
o wartości 15 mld zł, przy dynamice
polskie firmy, które łącznie przeznaczają
najemców w strategicznych decyzjach
rynku na poziomie 12,7% (r/r). W omawia- na nią 3 proc. swoich dochodów, wciąż
biznesowych. Zarządzanie nowym działem nym okresie firmy leasingowe najczęściej
pozostają w tyle za średnią Centralnej
objęła Karina Kreja, związana z firmą CBRE finansowały pojazdy osobowe i dostawcze
Europy (46 proc.) i liczebnością wyprzedzaod 2009 roku. Od 3 lat Karina odpowiada
do 3,5 t (w strukturze rynku transakcje te
ją jedynie Węgry oraz Słowenię. Co więcej,
za opracowywanie i wdrażanie strategii
stanowią 44,6%), środki transportu ciężkie- status Centrum Badawczo-Rozwojowego,
środowiska pracy dla klientów z różnych
go (28,2%), maszyny i urządzenia liczone
dzięki któremu łatwiej jest o pozyskanie
branż, m.in.: nowych technologii IT, sektora łącznie z IT (25,7%), rzadziej nieruchomodofinansowań z różnego rodzaju funduszy,
finansowo-ubezpieczeniowego, prawnego.
ści (1% udział).
posiada w Polsce jedynie 40 podmiotów.
umowy z klientami i protokoły szkodowe
klienta. Usługa obejmuje digitalizację
i udostępnianie dokumentacji, e-archiwum
i archiwizację papierową. W projekcie jest
wykorzystywana autorska technologia
INDO, udostępniana klientowi w modelu
SaaS (software as a service).
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ENXOO otrzymał nagrodę
„Rising Star Partner 2017” podczas tegorocznego Salesforce
Partner Kick-Off

rozszerzone portfolio, które pozwala zapewnić doskonałą obsługę klienta organizacjom każdej wielkości, bez względu na to,
czy preferują rozwiązania chmurowe,
czy lokalne. Kluczowe elementy nowej
oferty to PureCloud Genesys, PureConnect
oraz PureEngage.

wizerunku marek są przyznawane
co roku nagrody dla najatrakcyjniejszych
pracodawców – Randstad Award.

Teleperformance Polska wyróżniona tytułem Gazeli Biznesu
2016

Architekci dyskutują o Design
& Build
Pod koniec marca w warszawskim biurowcu WTT odbyła się konferencja „Przestrzeń
Biurowa – od projektu do realizacji”.
Tematem przewodnim były zalety pracy
w systemie Design&Build dla inwestora
i architekta. Za przykład posłużyły
nowe biura: JLL, Stanley Black & Decker
oraz Sage. Dyskusję otworzyło wystąpienie
mgr inż. arch. Danuty Barańskiej, dyrektor
kreatywnej Tétris.
W wydarzeniu wzięło udział blisko
100 osób. Wśród nich projektanci
i architekci wnętrz, deweloperzy, office
managerowie, przedstawiciele działów
inwestycyjnych oraz firm consultingowych.
Swoje rozwiązania technologiczne
i aranżacyjne przedstawiły takie marki,
jak Kinnarps, ES-SYSTEM, Delabie,
Kontakt-Simon, Legrand, Trimo Polska,
Hella, Tarkett, Sonte, ARCHICAD. Goście
konferencji dopisali. Organizatorem
wydarzenia było Virtus Sudio.

Warta 1 bilion dolarów branża
Facility Management desperacko potrzebuje napływu świeżej
krwi
ESKOM IT sp. z o.o. z tytułem
Gazela Biznesu 2016
Globalna branża facility management
stoi przed wyzwaniem krytycznego niedoboru profesjonalistów, wynika z najnowszego wspólnego raportu IFMA i RICS.
Zgodnie z rekomendacjami obu organizacji
konieczne są natychmiastowe działania
w kierunku przyciągnięcia do branży
nowych talentów.
Według trzeciej już edycji raportu
„Podnoszenie poprzeczki” – która powstała
w oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej pośród ponad 2,5 tys. facility menedżerów na świecie – branża FM, w której
średnia wieku pracowników to
aktualnie 50.9 lat – musi dokonać zmiany
dotychczasowego wizerunku „Kopciuszka”
i przyciągnąć do siebie nowe talenty
o zróżnicowanej specjalizacji.
W raporcie zidentyfikowano również
potrzebę zwiększonej koncentracji
na strategicznym wpływie facility
management oraz wzmożonego wysiłku
na rzecz podkreślenia korzyści, jakich
mogą dostarczyć profesjonaliści branży
w miejscu pracy, korzystającym z niego
ludziom i organizacjom.

Genesys prezentuje poszerzone
portfolio rozwiązań do obsługi
klienta
Po przejęciu Interactive Intelligence pod
koniec 2016 roku, Genesys prezentuje

Teleperformance Polska została skalsyfikowana na wysokim 632 miejscu na prawie
4400 firm z całej Polski. O miejscu firmy
na liście rankingowej decydował wyrażony
w procentach przyrost obrotów, osiągnięty
w ciągu trzech badanych lat (2015 vs. 2013),
który w naszym przypadku wyniósł 180%!
Ranking Gazeli Biznesu to zestawienie,
które od 17 lat promuje najbardziej
dynamicznie rozwijające się małe i średnie
przedsiębiorstwa, które wyróżniły się
znacznie na tle swoich konkurentów.
W każdej edycji rankingu badane są wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata.
W bieżącej edycji wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest autorem
rankingu, weryfikowała wyniki finansowe
osiągnięte w okresie 2013 – 2015. Jednym
z kluczowych kryteriów był wzrost
przychodów ze sprzedaży z roku na rok.

Po raz pierwszy
na polskim rynku
samochodów
używanych pojawiła
się możliwość zwrotu
zakupionego pojazdu,
jeśli nie spełni on
oczekiwań nowego
właściciela. Taką
usługę wprowadził
LeasePlan Fleet
Management,
który otworzył
CarOutlet – drugi
punkt sprzedaży aut
poleasingowych.

W najnowszych
rankingach polskie
uniwersytety
dwukrotnie znalazły
się w czołowej
pięćdziesiątce
w przypadku
dwóch kierunków
studiów. Uniwersytet
Warszawski został
sklasyfikowany wśród
200 najlepszych
uniwersytetów
na 8 kierunkach
studiów.

Ponad 600 000 aktywnych
użytkowników CARTRACK

Głównym kryterium przyznawania
wyróżnień było tempo wzrostu
w latach 2013 - 2015, a w przygotowanym
przez Puls Biznesu rankingu ESKOM IT
zajął wysokie 19 miejsce w całym województwie mazowieckim. Gala wręczenia
statuetek laureatom odbyła się 14 marca
2017 roku w hotelu Hilton w Warszawie.

Najbardziej atrakcyjne branże
do pracy w Polsce w 2017 roku
Branża produkcyjna, branża surowców
i paliw oraz branża energetyczna – miejsca pracy w tych trzech sektorach uważają
za najbardziej atrakcyjne uczestnicy polskiej edycji światowego badania Randstad
Employer Brand Research 2017. Zwieńczeniem jednego z największych na świecie
projektów badawczych dotyczących

Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017

Firma Cartrack, międzynarodowy
dostawca usług monitoringu GPS, jeden
z globalnych liderów w zakresie rozwiązań do zarządzania flotami pojazdów oraz monitoringu i aktywnej ochrony
antykradzieżowej obsługuje już ponad
600 000 aktywnych Użytkowników na
całym świecie. Odzwierciedla to dynamiczny rozwój spółki notowany w ostatnich
latach, a w porównaniu z ubiegłym rokiem
oznacza wzrost o 20%. Cartrack zatrudnia
w sumie ponad 2000 pracowników, jest
obecny w 24 krajach, na 5 kontynentach,
a ostatnio z sukcesem rozpoczął
działalność w USA. W Polsce działa od
2009 roku osiągając status lidera rynku
monitoringu pojazdów.

Federacja Leaseurope,
na bazie wstępnych
danych podała,
że dynamika
europejskiego rynku
leasingu w 2016 r.
wyniosła 11,2 proc.
(r/r), przekraczając
9 proc. wzrost
osiągnięty w 2015 r.
Europejski rynek
leasingu odnotował
tym samym najlepszy
wynik od 2007
r. Jednocześnie
odnotowano wysoki,
5,6% wzrost dynamiki
aktywnego portfela
umów na koniec
2016 r.
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Nowości technologiczne
ALGOTECH: Automatyzacja – szybciej, lepiej,
bezbłędnie

SHARP WPROWADZA 70” MONITOR
DIGITAL SIGNAGE

Podczas międzynarodowych targów CCW2017, które odbyły się
w ostatnim tygodniu lutego w Berlinie najczęściej i najgłośniej
rozmawiano o automatyzacji procesów i angażowaniu do ich
realizacji sztucznej inteligencji oraz robotów. Firmy stoją obecnie
u progu transformacji operacyjnej swoich organizacji. Szybsze
dostarczanie odpowiedzi, nieprzerwany dostęp do obsługi
i informacji oraz eliminacja błędów będą w najbliższym czasie
stanowiły o być albo nie być zarówno dla małych jak wielkich
przedsiębiorstw.

NOWY STYL: Biurko Play&Work z regulacją
wysokości
Długotrwała praca na siedząco powoduje zmęczenie fizyczne
i psychiczne. Zmiana pozycji na stojącą, nawet na krótko,
przyczynia się do istotnego zwiększenia komfortu i efektywności wykonywania zadań. Biurka Play&Work umożliwiają
manualną lub elektryczną regulację wysokości, w zakresie

Firma Sharp ogłosiła rozpoczęcie sprzedaży 70-calowego monitora
z serii PN-Q. Seria PN-Q poszerza ofertę monitorów Sharp,
wychodząc naprzeciw popytowi na wysokiej jakości, a jednocześnie niedrogie urządzenia do zastosowań digital signage i sal
spotkań. Kolejne modele, o przekątnych ekranu 60, 80 i 90 cali,
będą dostępne w czerwcu. Seria PN-Q oferuje obraz o wyjątkowej
jakości dzięki zastosowaniu oryginalnej technologii Sharp UV2A
oraz najnowszej powłoki antyrefleksyjnej. Umożliwia także zdalne
sterowanie przez interfejs RS-232 lub sieć LAN.

SMARTFON NOWEJ GENERACJI – ASCOM
MYCO 2
Firma Ascom wprowadza na rynek smartfon nowej generacji
– Ascom Myco 2 – dedykowany głównie personelowi medycznemu.
W momencie wprowadzenia na rynek w 2015 roku, Ascom
Myco był pierwszym na świecie smartfonem zaprojektowanym
z myślą o służbie zdrowia.Ascom Myco 2 oferuje nowe możliwości
dzięki technologii NFC i IR (podczerwień). Umożliwia szybkie
aktualizowanie danych „tag-and-go” i udostępnianie ich pomiędzy
urządzeniami. Posiada również funkcjonalność „obecność
pielęgniarki”, która automatycznie rejestruje interakcje personelu
z pacjentami. Ascom Myco 2 działa na systemie operacyjnym
Android 5.1 Lollipop oraz jest dostępny w certyfikowanej
przez Google wersji z dostępem do aplikacji Google Play.
Ascom ma nadzieję, że nowa wersja smartfona medycznego
Myco 2 równie dobrze przyjmie się wśród polskiej służby zdrowia.
W Polsce dodatkowych informacji w tym zakresie udziela oficjalny
dystrybutor – firma KONTEL.

od 650 mm do, w zależności od opcji, nawet 1300 mm. Biurka
są też rozwiązaniem dla biur z wdrożoną zasadą desk sharing,
pozwalając bez trudu dostosowywać ustawienia biurka do zmieniających się użytkowników. System meblowy Play&Work został
zaprojektowany z myślą o nowoczesnych biurach. Rozwiązania konstrukcyjne, takie jak szafy zintegrowane z biurkami,
i dedykowany zestaw akcesoriów pozwalają na efektywne
zagospodarowanie przestrzeni i porządkują stanowiska pracy
indywidualnej. Niskie szafki z nakładką tapicerowaną pełniące
funkcję ławki idealnie nadają się do stref koncentracji. Niezobowiązujący design mebli, autorstwa projektantów z WertelOberfell
studio, został nagrodzony Red Dot Award 2016.
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CO-UNITY WPROWADZA OŚWIETLENIE
MARKI TOSHIBA NA POLSKI RYNEK
CO-Unity B.V. – oficjalny przedstawiciel producenta oświetlenia
Toshiba otwiera pierwsze biuro w Europie Środkowo-Wschodniej.
Firma zaoferuje produkty z linii oświetlenia konsumenckiego,
które trafią na sklepowe półki w kwietniu br. W ofercie znajdą
się także rozwiązania dla sektora publicznego i rolnego
oraz przemysłu. Oświetlenie LED jest jednym z najbardziej
dynamicznie rozwijających się obecnie rynków na świecie.
W 2020 roku ma osiągnąć wartość 64 miliardów euro.
Polska to drugi pod względem wielkości rynek detaliczny
w Europie Środkowo-Wschodniej. •
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017

Revolutionize
your Customer
Service
enxoo.com

Improve quality of service
and customer satisfaction

Manage all customer interactions
and view cooperation history

Use knowledge to close
cases faster

Provide mobile and self-service
access to your customers

Monitor your service SLAs

Provide Live Chat and
social media integration

@enxooteam

enxoo

BIZNES

Kalendarium
15 – 18.05.2017, Manchester (UK)

25.05.2017, (Polska)

17th Annual European Shared Services
& Outsourcing Week

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Telemarketer Roku 2017

SSON

With six key topics ranging from automation, team development,
creating a powerful GBS model and all the way up to creating
a continuous improvement culture - The powerful SS&O Week
Europe 2017 agenda not only is quality-driven and customised
to the attendees but also ensures networking opportunities
to allow interaction with experts across the whole Shared Services
& Outsourcing arena.
website:
ssoweek.com

18 – 19.05.2017, Gdańsk (Polska)

Prawo pracy 2017 – kluczowe zmiany
2016 oraz nowelizacje przepisów w 2017

Ogólnopolski konkurs na najlepszego Telemarketera Roku jest
inicjatywą Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Celem
konkursu jest promocja zawodu konsultanta telefonicznego
oraz zwiększenie prestiżu tej trudnej i niedocenianej pracy.
Promujemy również wszystkie działania wykorzystujące telefon,
wspierające biznes i prowadzone w call center. Chcemy propagować dobre praktyki rynkowe, aby podnosić standardy w branży
call i contact center.
Strona www:
telemarketerroku.pl

25.05.2017, Warszawa (Polska)
Złota Słuchawka

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Grupa Most Wanted

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną edycję
Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy, która odbędzie się
18-19 maja 2017 w Gdańsku. Tematem przewodnim tego
dwudniowego wydarzenia są zmiany w prawie pracy,
kontrowersyjne i trudne przypadki, z jakimi działy HR będą
musiały zmierzyć się w 2017 roku. Kongres skierowany jest
do specjalistów działów HR, pracowników działów kadr i płac,
księgowości oraz członków zarządów firm.
Strona www:
kongresprawapracy.pl/konferencje/prawo-pracy-20162017/
konferencja-opis/

Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk zarządzania
działalnością call i contact center,
najlepszych projektów realizowanych
w tego typu strukturach oraz firm i osób
budujących profesjonalizm tej branży.
Strona www:
zlotasluchawka.pl

25.05.2017, Rzeszów (Polska)

Prawo pracy 2017 – kluczowe zmiany
2016 oraz nowelizacje przepisów w 2017
Grupa Most Wanted

24.05.2017, Warszawa (Polska)

Budowanie Trwałej Przewagi Konkurencyjnej
Centrum Usług
4 Results

Zapraszamy na kolejną edycję
warsztatów dla menedżerów z wyższej
kadry zarządzającej oraz menedżerów ds.
optymalizacji procesów.
Strona www:
positiveproductivity.eu
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Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną edycję Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy, która odbędzie się
25-26 maja 2017 w Rzeszowie. Tematem przewodnim tego dwudniowego wydarzenia są zmiany w prawie pracy, kontrowersyjne
i trudne przypadki, z jakimi działy HR będą musiały zmierzyć się
w 2017 roku. Kongres skierowany jest do specjalistów działów HR,
pracowników działów kadr i płac, księgowości oraz członków
zarządów firm.
Strona www: kongresprawapracy.pl/konferencje/prawo-pracy-2017-rzeszow-2/o-konferencji-rzeszow/
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017
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20.06.2017, Wrocław (Polska)

10.06.2017, Gdańsk (Polska)

XI edycja HR na szpilkach

Siódma Edycja Beach
Volleyball Business Cup,
Świetna atmosfera,
fantastyczna impreza
i emocje sięgające zenitu.

Grupa Most Wanted

bvbcup

Jesteś kobietą biznesu? Chcesz rozwijać swoją wiedzę i zdobywać
nowe umiejętności w obszarze HR ? A przy tym wszystkim
pozostać sobą ? HR na szpilkach to wydarzenie właśnie dla Ciebie!
Strona www:
www.hrnaszpilkach.pl/hrns/

09.06.2017, Wrocław (Polska)

Beach Volleyball Business Cup to największe zawody biznesowe w siatkówkę plażową
w Polsce. To wydarzenie nie tylko zbliża,
jedna i integruje firmę przez emocje
i sportową rywalizację, ale także służy
nawiązywaniu i utrzymaniu kontaktów
biznesowych. Przez ostatnie sześć lat zagrały u nas między innymi: Lotos, Deloitte,
Thomson Reuters, State Street – łącznie
ponad 100 teamów z firm z całej Polski.
Turniej od kilku lat objęty jest Patronatem
Honorowym Prezesa Polskiego Związku
Piłki Siatkowej.
Strona www:
bvbcup.pl

PiastCode
Opole

Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów technologii
informatycznych do wzięcia udziału w PiastCode! Wydarzenie
to jest 24 godzinnym maratonem programistycznym skierowanym
do wszystkich pasjonatów programowania, a także tych, którzy
mają pomysł na biznes. Drużyny składające się z 3-4 osób,
dowolna technologia wytworzenia oprogramowania. Dla uczestników darmowy wstęp, jedzenie oraz atrakcyjne nagrody.
Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Strona www:
piastcode.pl
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017

13

BIZNES

Outsourcing Breakfast
– Dlaczego Lublin to dobry
kierunek rozwoju dla sektora BSS?
28 marca br. w Warszawskim Sound Garden Hotel odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
Outsourcing Breakfast. Przedstawiciele Pro Progressio, wraz z zaproszonymi gośćmi,
debatowali na temat potencjału inwestycyjnego Lublina w kontekście branży
nowoczesnych usług dla biznesu. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Władz Miasta,
środowiska akademickiego oraz lubelskiego biznesu.

Sektor BSS to dynamicznie rozwijający się rynek, który wciąż potrzebuje nowych lokalizacji, oferujących dobry potencjał kadrowy, nieruchomościowy i komunikacyjny. Lublin jest pierwszym
miastem w regionie, które wskazało kluczowe dla rozwoju gospodarczego branże, a wśród nich właśnie nowoczesne usługi dla biznesu. Dzięki dostępności wysoko wykwalifikowanych
kadr, bogatej ofercie powierzchni biurowych oraz relatywnie niskim kosztom prowadzenia działalności operacyjnej, od trzech
lat na lubelskim rynku wyraźnie wzrasta aktywność firm z sektora BSS. Przedstawiciele dwóch z nich: Zbigniew Komsta z Orange
Polska oraz Bartosz Łopiński z Billennium, podczas panelu dyskusyjnego opowiedzieli, dlaczego ich przedsiębiorstwa postawiły właśnie na Lublin.
Zanim to jednak nastąpiło, zebranych gości powitał Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju Miasta Lublin – Artur
Szymczyk. Następnie krótką prezentację wygłosił Michał
Grabowiecki, Specjalista ds. Obsługi Inwestorów. Reprezentant
Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów zasygnalizował mnogość
możliwości, jakie dla sektora BSS stwarza Lublin. W części panelowej, oprócz wymienionych wcześniej przedstawicieli biznesu,
udział wzięli także dr Mariusz Sagan z Urzędu Miasta Lublin,
oraz dr hab. Jarosław Krajka z Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej. Dzięki temu swoją reprezentację miały wszystkie
składowe tak zwanego „złotego trójkąta”: biznes, samorząd, środowisko akademickie.
Ciekawym wątkiem poruszanym podczas dyskusji była
współpraca pomiędzy uczelniami i firmami, mająca na celu
upraktycznianie kierunków studiów. Lubelski UMCS jest przykładem szkoły wyższej, która z powodzeniem realizuje różnego rodzaju programy, mające na celu łączenie tych dwóch
światów. Zebranych gości zainteresował również wątek ukraiński.
W Lublinie swoją siedzibę ma oddział Lwowskiego Klastra IT, a na lubelskich uczelniach studiuje wielu młodych ludzi zza naszej wschodniej granicy. Miasto w naturalny sposób
staje się ośrodkiem biznesowo-akademickiej współpracy
polsko-ukraińskiej.
Warto przyglądać się rozwojowi Lublina, jako destynacji biznesowej. Największe i najprężniej rozwijające się miasto w Polsce
Wschodniej jest jednocześnie niezwykle silnym ośrodkiem akademickim. Na 9 uczelniach studiuje tu około 67 tysięcy osób,
a to właśnie kapitał ludzki jest kluczowy w pozyskiwaniu nowych inwestycji. •
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po prawej:
Wydarzenie odbyło
się w nowoczesnym
budynku Sound
Garden Hotel.
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017
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po lewej:
Przedstawiciele
Urzędu Miasta
Lublin witają
zgromadzonych gości.

po prawej:
Wymiana kontaktów
jest jednym z ważniejszych elementów Outsourcing
Breakfast.
po lewej:
Moderatorem panelu
dyskusyjnego był
Wiktor Doktór,
Prezes Fundacji
Pro Progressio.

po prawej:
Zebranych gości
powitał Zastępca
Prezydenta ds.
Inwestycji i Rozwoju
Miasta Lublin – Artur
Szymczyk.

powyżej:
Prezentacja Michała
Grabowieckiego,
Specjalisty ds. Obsługi
Inwestorów.

Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017
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Outsourcing Breakfast
– Dlaczego Lublin to dobry
kierunek rozwoju dla sektora BSS
po lewej:
Od lewej Bartosz
Łopiński
(Billennium),
Zbigniew Komsta
(Orange), dr Mariusz
Sagan (Urząd Miasta
Lublin), dr hab.
Jarosław Krajka
(Instytutu Germanistyki Lingwistyki
Stosowanej.

poniżej:
Bartosz Łopiński
z Billenium, o tym
dlaczego Lublin jest
dobrym kierunkiem
dla rozwoju sektora
BSS.
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MIPIM 2017 – Elita branży Real
Estate na francuskim wybrzeżu

powyżej:
niebieskie dywany
MIPIM w Cannes.

Cannes, jak co roku na wiosnę, staje się europejską stolicą sektora nieruchomości. Tak samo było w tym roku. Na słoneczne
wybrzeże Riwiery Francuskiej zjechało ponad 24 000 delegatów konferencji MIPIM.

poniżej:
jeden z wielu
networkingów na
ulicach Cannes.

powyżej:
przystań jachtów
w Cannes.

Wydarzenie to należy do jednego z najważniejszych
w branży nieruchomości i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony deweloperów, agencji Real Estate, miast,
państw oraz międzynarodowych mediów.
Jak co roku, swój widoczny akcent miała także Polska,
która była silnie reprezentowana przez największe miasta,
w tym Warszawę, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Łódź
oraz Trójmiasto. Miasta prezentowały swoją ofertę inwestycyjną i zachęcały do zakupu gruntów, obiektów biurowych
i przemysłowych oraz dzieliły się informacjami związanymi z prowadzeniem działalności w obszarze swoich aglomeracji.
Większość z miast była silnie wspierana przez Prezydentów lub
Wiceprezydentów, którzy aktywnie uczestniczyli w rozmowach
z potencjalnymi inwestorami. Prezydenci brali także udział w panelach dyskusyjnych, m.in. zorganizowanych przez Poland Today.
Na stoiskach można było spotkać przedstawicieli najważniejszych deweloperów budujących budynki biurowe w Polsce,
a wśród nich m.in. ECHO Investment, Ghelamco, HB Reavis,
SKANSKA, czy Vastint. Jeden z prezentowanych na targach
projektów biurowych zdobył tegoroczną nagrodę MIPIM – był
to Warsaw Spire firmy Ghelamco. To ogromne wyróżnienie, gdyż
jest to pierwszy projekt realizowany w Polsce, który kiedykolwiek zdobył nagrodę na targach MIPIM.
Nowością na MIPIM w roku 2017 była prezentacja raportu „Poland
– your place to invest”, który był zaprezentowany na stoisku Warszawy przez przedstawicieli wszystkich uczestniczących
w targach polskich miast oraz Dyrektorów Zarządzających CBRE
i JLL – Daniela Bieniasa i Tomasza Trzósło. Raport w przejrzysty
sposób przedstawia najważniejsze informacje dotyczące nieruchomościowego klimatu inwestycyjnego w Polsce na rok 2017.

po lewej:
Riviera w Cannes.

poniżej:
uczestnicy MIPIM
wybierają najlepsze
projekty.

po prawej:
Dymitr Doktór,
Redaktor Naczelny
Outsourcing&More
w rozmowie
z władzami Rygi.

Targi MIPIM trwały cztery dni i był to okres wielu spotkań, negocjacji i zawierania umów opiewających na wiele miliardów EUR.
Zapraszamy na relację fotograficzną z tego wydarzenia.
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powyżej:
Katarzyna Zawodna,
(SKANSKA), podczas
panelu dyskusyjnego.

po prawej:
panel dyskusyjny
o inwestycjach
w Polsce.
po prawej:
Richard Stephens wita gości podczas
wieczornego cocktailu Poland Today.

poniżej:
Tomasz Trzósło,
Dyrektor Generalny
JLL w Polsce w panelu
dyskusyjnym.

powyżej:
Adam Pustelnik, Dyrektor Biura Obsługi
Inwestorów Miasta Łodzi omawia atrakcyjność
inwestycyjną swojego miasta.

poniżej i po prawej:
networking w polskiej strefie – cocktail
zorganizowany przez Poland Today.

powyżej:
Daniel Bienias
z CBRE mówi
o raporcie Invest
in Poland.

po lewej:
Jake Jephcott z Olivia
Business Center
w rozmowie z Anną
Młyniec z JLL
i Wiktorem Doktór
z Pro Progressio.

poniżej:
Prezentacja raportu Colliers International
o rynku inwestycyjnym w Łodzi.

powyżej:
rozmowy na tarasie
widokowym obok
polskiej strefy
wystawienniczej.

po prawej:
prezentacja raportu
RICS.
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po lewej:
kawa na stanowisku
ECHO Investment
smakowała wybornie.
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MIPIM 2017 – Elita branży Real
Estate na francuskim wybrzeżu

powyżej:
na stoisku CBRE jak zwykle zielono.
powyżej: HB Reavis
na MIPIM prezentowało swój najnowszy
projekt Varso I i II.

powyżej:
jeden z projektów
Dubaju.

poniżej:
niektóre makiety miast i projektów
architektonicznych wyglądały bardzo
futurystycznie.

po prawej:
makieta miasta
Łódź z obecnymi
i przyszłymi
projektami zabudowy
przestrzeni miejskiej.
po lewej:
stanowiska na
„wodzie” też można
było spotkać.
poniżej:
jacht Colliers
International.

po prawej:
międzynarodowa
prasa dostępna dla
odwiedzających.
po lewej:
stoisko
Cushman&Wakefield.
poniżej:
strefa spotkań
i odpoczynku.

powyżej:
nagroda specjalna w tym
roku przyznana projektowi
z Istambułu.

powyżej:
Ghelamco i Warsaw
Spire z nagrodą
MIPIM.

20

poniżej:
cocktail
networkingowy
po Gali MIPIM.

po prawej:
podziękowania dla
sponsorów i nagrody
dla wygranych.
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Wherever you are,
or need to be,
you can feel safe
to explore your
opportunities
with TMF Group.
Whether you want to globalise or streamline
existing operations, we can help you to
operate beyond your home markets and
concentrate on what’s most important to
your business.
With operations in more than 80 countries,
we provide a full range of complementary
business services. From HR and payroll
administration, accounting and tax compliance
and corporate secretarial, to international
structuring, structured finance (and SPVs)
and private wealth.

Contact us
TMF Poland SP z o.o.
Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warsaw
tmf-group.com/pl-pl/
poland@tmf-group.com

BIZNES

Eksperci od ITO i BPO
debatowali w Berlinie
6 kwietnia br. Niemieckie Stowarzyszenie Outsourcingu
(DOV-Deutscher Outsourcing Verband) zorganizowało
po raz czwarty konferencję ITO&BPO Germany Forum – jedno z największych i zarazem najważniejszych wydarzeń
sektora outsourcingu w regionie DACH (Niemcy, Austria,
Szwajcaria).

Group), Tom Bangemann (The Hackett Group), Ernst Vogtle
(Stefanini) oraz Ivalo Slavov (BulPros), podkreślili że dla niemieckiego klienta najpowszechniejsze jest korzystanie z usług
w modelu onshoringowym. Drugim krokiem jest korzystanie
ze wsparcia firm działających w modelu nearshoringowym,
a dopiero na końcu – w modelu offshoringowym. To co zostało podkreślone, to rosnące znaczenie nearshoringu. Tym samym
Forum co roku gromadzi coraz szersze grono uczestników. został wysłany wyraźny sygnał do krajów z regionu CEE, że
Z jednej strony są to niemieccy przedsiębiorcy zainteresowa- to w nich upatrywani są partnerzy biznesowi dla przedsiębiorni usługami outsourcingowymi, a z drugiej dostawcy usług ców z Niemiec.
z Europy i ze świata. W tym roku wśród uczestników można było spotkać liczną grupę delegatów z Armenii, Austrii, Bułgarii, Podczas kolejnych paneli i prezentacji uczestnicy Forum
Litwy, Macedonii, Mołdawii, Polski, Rumunii, Serbii, Węgier, ale mieli możliwość zapoznać się z hybrydowymi rozwiązaniatakże przedstawicieli z Portugalii i Wielkiej Brytanii.
mi łączącymi świat SSC z BPO, a także z praktycznymi przykładami projektów w modelach BPO, ITO oraz RPA. Temat
Polska, co roku, dokłada wszelkich starań, aby być bardziej wi- RPA (Robotic Process Automation) przewijał się w kilku wypodoczna na forum w Berlinie. W tegorocznej edycji udział wzię- wiedziach, co potwierdza jego aktualność dla świata outsourli przedstawiciele urzędów miast (Lublin, Łódź), firm (getsix, cingu i jego klientów.
j-labs, Duni, CBRE) oraz organizacji otoczenia biznesu (CIMA,
ASPIRE, Pro Progressio).
Jednym z prelegentów konferencji był Till Hahndorf, z którym mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad w marcowym
Forum otworzył Stephan Fricke – Prezes DOV oraz Hans-Peter wydaniu Outsourcing&More. Till przedstawił problematykę
Baur – Zastępca Dyrektora ds. Demokracji, Praw Człowieka, certyfikacji oraz wstępnej kwalifikacji międzynarodowych doRozwoju Społecznego i Przestrzeni Cyfrowej w Niemieckim stawców usług, którzy są zainteresowani świadczeniem usług
Ministerstwie Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju.
dla firm zlokalizowanych na terenie Niemiec. Prezentacja ta cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród zagranicznych uczestTegoroczna edycja miała na celu spojrzenie na problematykę ników wydarzenia.
outsourcingu z wielu różnych stron. Konferencję rozpoczęto dyskusją nad obecnym stanem niemieckiego rynku ITO, Kolejna edycja Forum już za rok i, przy tak rosnącym zainteresoBPO i SSC. Prelegenci, wśród których obecni byli Josefine waniu, wygląda na to, że organizatorzy będą musieli liczyć się
Dutschmann (Germany Trade & Invest), Reid Anderson (Trestle z potrzebą zapewnienia większej powierzchni konferencyjnej. •

po prawej:
Stephan Fricke
otwiera w Berlinie
ITO&BPO Germany
Forum.
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BIZNES
po lewej:
otwarcie konferencji.

po prawej:
Stephan Fricke
zapowiada
wystapienie Hansa
Petera Brauera.

poniżej:
panel dyskusyjny
o stanie niemieckiego
rynku ITO/BPO/SSC.

powyżej:
prezentacja Olaf Röpera o zarządzaniu
projektami informatycznymi.
po lewej:
Klaus Nötzold mówi
o transformacji
w modelach
komunikacyjnych.

po prawej:
prezentacja Linde
Group o organizacjach hybrydowych.
po lewej:
historia Rozwoju
CUW Linde Group.

po prawej:
podejście hybrydowe
według Linde Group.
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017

23

SSC LIONS

SSC Lions:
Tworzenie CUW jednym
ze sposobów na realizację
strategii firmy
Wiktor Doktór rozmawia
z Krystianem Bestry i Michałem Bielawskim,
członkami Zarządu ADAPTIVE
Solutions & Advisory Group.

SŁOWO WSTĘPU:

SSC Lions to nowy projekt Pro Progressio, w którym, w głównej
mierze, Fundacja wspiera komunikacyjnie oraz rozwojowo
sektor CUW (Centrum Usług Wspólnych). Na stronach Magazynu
Outsourcing&More będziemy prezentować studia przypadków oraz wywiady z liderami Centrów Usług Wspólnych, wybitnymi osobowościami oraz ekspertami instytucji otoczenia SSC (ang.
Shared Service Centre). Wybrani rozmówcy udzielą nam odpowiedzi na pytania dotyczące najlepszych praktyk biznesowych,
doświadczenia operacyjnego, czy employer brandingu.
Jako pierwszy wywiad z cyklu SSC Lions, prezentujemy rozmowę
z Zarządem ADAPTIVE Solutions & Advisory Group: Krystianem
Bestry oraz Michałem Bielawskim, którzy zawodowo pomagają
dużym korporacjom międzynarodowym, ale też i coraz większej
grupie lokalnych przedsiębiorstw w skutecznej realizacji strategii budowy centrów usług, optymalizacji procesów biznesowych
oraz rozwoju działalności operacyjnej.
Istotne jest, aby cele
tworzenia modelu
SSC ale również
i późniejsze cele
strategiczne centrum,
były powiązane
z ogólną strategią
działania korporacji
i wprost z niej
wynikały.

Wiktor Doktór: Organizacje typu SSC, po polsku określane jako CUW, od blisko dwóch dekad prężnie rozwijają
się w wielu polskich miastach. Zacznijmy od podstawowego pytania: w jakim celu firmy lub instytucje sektora publicznego tworzą Centra Usług Wspólnych?
Adaptive: Krystian Bestry – Dziękujemy za zadanie takiego pytania na początek naszej rozmowy. Odpowiedź jest dla nas
dość oczywista, a jednocześnie niezmiernie istotna dla każdej
organizacji, która rozważa realizację projektu typu SSC.
Wyróżnić można kilka podstawowych celów, dla których korporacje decydują się na tworzenie modelu usług wspólnych
lub outsourcing procesów do dostawców zewnętrznych: redukcja kosztów funkcji wspierających działalność podstawową, podwyższenie jakości usług, rozumianych jako procesy
wykonywane w centrach, zwiększenie efektywności pracy
oraz podwyższenie elastyczności organizacji na zmieniające
się warunki rynkowe. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo zbieżne są to cele z wyzwaniami dzisiejszych organizacji. Tworzenie
CUW nie jest więc celem samym w sobie, ale właśnie jednym
ze sposobów na realizację strategii firmy w tych kluczowych
obszarach.
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Istotne jest, aby cele tworzenia modelu SSC, ale również i późniejsze cele strategiczne centrum, były powiązane z ogólną
strategią działania korporacji i wprost z niej wynikały.
Z drugiej strony, określenie celu tworzenia SSC ma wielki
wpływ na poszczególne kroki operacyjne w samym przedsięwzięciu. Warto zatrzymać się w tym punkcie. W każdym projekcie, który zmienia strukturę organizacji, czyli dotyka w znaczący
sposób zarówno pracowników firmy, jak i kluczowe funkcje
w oddziałach lokalnych, należy przyłożyć bardzo dużą wagę
do wewnętrznej komunikacji. Chodzi o to, że jeśli korporacja w swojej ogólnej strategii mówi o optymalizacji kosztów lub
o elastyczności w związku z silnym rozwojem, to tworzenie SSC
w celu obniżenia kosztów operacyjnych lub właściwie – w celu osiągnięcia elastyczności – jest procesem pojmowanym jako naturalny i zrozumiały przez pracowników.
Wracając do czterech wspomnianych powodów tworzenia SSC: pierwszy z nich – nastawienie na obniżenie kosztów – ciągle jeszcze dla większości zarządów cel najważniejszy,
a z pewnością najbardziej przekonujący finansistów. Szansą
jest obniżenie kosztów związanych z przeniesieniem procesów do nowej, tańszej lokalizacji, jeśli z racji struktury geograficznej korporacji występuje możliwość arbitrażu kosztów pracy.
Niższe koszty obsługi procesu w modelu CUW wynikają również, w bardzo dużej mierze, z efektu skali, czyli konsolidacji obsługi procesów i wynikającej z tego synergii. Przykładem
wykorzystania centralizacji jest możliwość wydzielenia aktywności prostych i ich obsługi przez pracowników transakcyjnych,
o niższym profilu, czy też rozdzielenia procesów związanych
z obsługą językową, od procesów gdzie de facto językiem komunikacji będzie angielski.
Drugim celem realizacji modelu CUW jest osiągnięcie jak najwyższej jakości usług. Wzorowo zaprojektowane CUW pracuje
w oparciu o potrzeby klienta – odbiorcy usług. Z jednej strony,
wiele organizacji nigdy nie mierzyło jakości procesu przed wdrożeniem modelu CUW, z drugiej strony – to właśnie obawa o spadek jakości obsługi procesu – jest najczęściej identyfikowanym
ryzykiem wdrożenia. Ważne czynniki zapewniające rzeczywiste
podniesienie poziomu jakości procesu to dokumentacja procesowa i standaryzacja procesów, często wdrażana – w jakiejś części – przed, równolegle, lub po przeniesieniu procesów do SSC.
Cechą charakterystyczną jest monitorowanie wyników operacyjnych CUW w oparciu o zdefiniowane poziomy jakości usług,
czy konsekwentny rozwój wiedzy eksperckiej w centrum usług.
Wszystkie te elementy definiują tzw. ‘operational excellence
model’, czyli zespół narzędzi i aktywności zapewniający pełną
transparentność poziomu jakości obsługi, zadowolenia klientów i pozwalający eliminować błędy operacyjne i nieefektywności procesowe.

Jasne i klarowne
określenie przyszłych
zadań SSC
w poszczególnych
procesach, ale
też oczekiwań
wobec oddziałów
wchodzących do
projektu, pozwoli
zaoszczędzić frustracji
i możliwych ryzyk
wdrożenia.

Kolejnym, powiązanym powodem rozważania modelu SSC
w korporacjach, jest chęć zwiększenia efektywności pracy
departamentów wsparcia. Zazwyczaj obsługa procesów okołobiznesowych, takich jak finanse, HR, IT, czy szerzej – obsługa klientów wewnętrznych – jest działalnością poboczną
każdej organizacji, a staje się podstawowym zadaniem (ang.
core business) dopiero dla organizacji SSC. Mądrze zaprojektowane centrum usług, będzie optymalizowało przejęte procesy, standaryzując, czy eliminując niepotrzebne aktywności,
ale też będzie optymalizowało swoją własną strukturę organizacyjną. Dzisiejsze przedsięwzięcia typu SSC są w czołówce
jednostek stosujących systemy zarządzania efektywnością procesów oraz liderami zarządzania i motywowania pracowników.
Ostatnim wymienionym przez nas celem tworzenia
CUW jest zwiększenie elastyczności organizacji jako całości,
rozumiana jako natychmiastowość reakcji na zmiany, wyzwaOutsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017
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będą uczestniczyć w projekcie oraz tych, którzy, być
nia i oczekiwania biznesu. Przejawia się to w bezpośrednim
może, stracą zatrudnienie w rezultacie przeprowadzenia
dostępie do danych, szybkości wdrażania nowych rozwiązań,
transformacji do modelu shared services.
optymalizacji procesów czy systemów oraz w dostępie do potrzebnych zasobów ludzkich np. projektowych. Z racji możliwej skali działania SSC, ważnym elementem jest zdolność Przejdźmy zatem do kolejnego kroku. Jak pokazuje
dostosowania poziomu zatrudnienia do sezonowości bizne- historia: większość wdrożeń SSC następuje przy udziale zesu lub cykli koniunkturalnych. Tu wracamy do elementu kosz- wnętrznych firm consultingowych i doradczych. Dlaczego?
tów, bo z pewnością, w odróżnieniu od
Adaptive: Krystian Bestry – Odpomodelu konwencjonalnego, to właśnie
wiadając bardzo krótko: tego typu wdrobudowa SSC daje możliwość klasyfikażenia są realizowane przez firmy zewnęcji kosztów pracy (tj. poziomu zatrudnietrze, ponieważ tak jest łatwiej, szybciej
nia) jako wartości zmiennych i elastycznie
i bezpieczniej.
dostosowanych do aktualnej sytuacji rynkowej.
Mówiąc dokładniej, pomoc firm konsultingowych przydaje się już na pozioSkoro wiemy już, po co, to jak pomie opracowywania strategii, czy też
wstępnych rozważań, czy w ogóle warwinien wyglądać wzorcowy plan
uruchomienia SSC? Co należy zdefinioto budować SSC. Rynek usług wspólnych
wać, wziąć pod uwagę lub na co mieć
i outsourcingu rozwija się bardzo szybko,
baczność, zanim wydamy pierwsze
metodologie transformacji procesów czy
pieniądze na tworzenie Centrum
transferu wiedzy sprzed kilku lat dziś już
nie są używane, wzrosła też konkurencyjOperacyjnego?
ność ofert firm BPO.
Adaptive: Michał Bielawski – Wizja i cele stworzenia CUW i jego powiązanie ze
strategią przedsiębiorstwa to podWarto wykorzystać wiedzę konsultanstawa planu. Przewidywany zakres
tów na etapie weryfikacji wstępnych
działalności i geograficzna skala dziazałożeń strategii, czyli przede wszystłania pozwoli na doprecyzowanie priokim dokonać rzetelnej analizy procesów,
rytetów realizacji planu. Zanim jednak
a co za tym idzie, stanu ich gotowoprzedsiębiorstwa zdecydują o kolejści procesów i organizacji do pracy w monych krokach, warto dokonać rzetelnej
delu zcentralizowanym. W praktyce, nie
oceny dojrzałości procesów i ich przykażda korporacja, czy nie każdy proces
gotowania do obsługi w modelu SSC.
będzie możliwy do obsługi w ramach SSC,
Taka analiza, przeprowadzona w konwzględnie potrzebne będą duże inwestytekście poziomu kompleksowości, stancje lub drastyczne zmiany organizacyjne.
daryzacji i automatyzacji procesów, czy
intensywności języków obcych, ale też gotowości organiza- Większość pracy przy tworzeniu SSC to specyficzne akcji do przeprowadzania zmian – pozwoli na szacunek rzeczy- tywności projektowe, które wykonywane są jednorazowo,
wistych poziomów niezbędnych inwestycji oraz na możliwie a organizacje rzadko posiadają odpowiednie kompetencje
optymalne dobranie lokalizacji przyszłego centrum, nie po- wewnętrznie, a już tym bardziej metodologie prowadzenia tazostające bez wpływu na przyszły poziom kosztów działania. kich projektów. Przykładem takiej aktywności może być wybór
Na to warto więc wydać pierwsze pieniądze.
lokalizacji dla nowego CUW, który znacząco różni się od wyboru lokalizacji dla np. zakładu produkcyjnego, czy centrum loKolejny etap, to projektowanie docelowej struktury działa- gistycznego, z racji specyfiki wymagań i profilu SSC. Podobnie
nia dla każdego z procesów, podział odpowiedzialności po- jest z przygotowaniem dokumentacji procesowej lub transfemiędzy SSC a biznes, mapowanie ryzyka dla poszczególnych rem aktywności do CUW. Nie jest to wiedza tajemna, ale jak
procesów, a co za tym idzie – wybór metodologii przeniesie- każda specjalizacja wymaga doświadczenia, pracy nad metonia wiedzy z poszczególnych jednostek. Warto tu skorzystać dologiami, przygotowania wzorów dokumentów, planów proz dostępnej na rynku wiedzy eksperckiej, zwłaszcza dla jed- jektowych, pakietów komunikacji, etc.
nostek, które nigdy nie pracowały z modelem CUW. Jasne
i klarowne określenie przyszłych zadań SSC w poszczególnych Co więcej, grupa specjalistów z tej branży jest dość wąska, kwaprocesach, ale też oczekiwań wobec oddziałów wchodzących lifikacje i kompetencje buduje się na przeprowadzonych prodo projektu, pozwoli zaoszczędzić frustracji i możliwych ryzyk jektach tego typu, nie ma bowiem profesjonalnych szkoleń lub
wdrożenia. Na tym etapie należy zastanowić się, jakie dodat- studiów z tworzenia modeli operacyjnych SSC. Skorzystanie
kowe narzędzia, a przede wszystkim systemy i aplikacje, będą z pomocy profesjonalistów nie tylko więc ogranicza ryzyko,
nam potrzebne, żeby sprawnie obsłużyć proces z nowej loka- ale daje dużo większą elastyczność i efektywność wykorzystalizacji, ale też jakie narzędzia będziemy używać dla potrzeb nia zasobów, a często także pewność kosztową, bo dzisiaj firmy
monitorowania pracy CUW.
doradcze są gotowe na prace projektowe z wynagrodzeniem
opartym na efektach, a nie samego zaangażowania w pracę, jak
Następny krok, to przygotowanie i zaplanowanie przeniesie- to miało miejsce w przeszłości.
nia aktywności do modelu SSC. Tu najważniejsze trzy elementy
to:
Z pewnością należy zwrócić uwagę na praktyczne do• przygotowanie dokumentacji procesowej, będącej
świadczenia potencjalnego partnera, zwłaszcza że, tak jak
podstawą przyszłej standaryzacji i zarządzania wiedzą
powiedzieliśmy, najlepsze praktyki rynkowe i możliwości auprocesową,
tomatyzacji procesów zmieniają się bardzo szybko. Nie sztu• plan migracji jednostek do struktur CUW
ką jest zatem ocenić przygotowany business case, wskazać
• plan komunikacji zmian, zarówno dla zarządów jednostek wybór lokalizacji, czy przekazać klientowi rekomendacje,
w poszczególnych krajach, dla klientów i dostawców tych co należy robić. Najważniejsze jest praktyczne doświadczenie
jednostek, ale przede wszystkim dla pracowników, którzy doradcy w analizie procesów, projektowaniu odpowiedzial-

W praktyce, nie
każda korporacja,
czy nie każdy proces
będzie możliwy
do obsługi w ramach
SSC, względnie
potrzebne będą
duże inwestycje lub
drastyczne zmiany
organizacyjne.
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SSC LIONS
ności w poszczególnych procesach, tworzeniu dokumentacji, tych nowych, właśnie się organizujących, zatem wymiana doale też kompetencje managerskie do nadzoru nad samym pro- świadczeń, nawet operacyjnych, jest bardzo pożądana.
cesem przeniesienia wiedzy i stabilizacji w pierwszym okresie
działalności.
Sektor nowoczesnych usług biznesowych na początku swojego istnienia w Polsce walczył z kilkoma stereotypami.
To właśnie kwalifikacje i kompetencje wdrożeniowe są też wy- Najczęściej pojawiającym się był taki, że w polskich CUW-ach
różnikiem na rynku naszej grupy doradczej ADAPTIVE S.A.G.
realizowane są proste i powtarzalne procesy transakcyjne,
tzw. „wklepywanie faktur” czy „obsługa telefonu,” nie wnoSSC to ciągła optymalizacja procesów z jednej strony szące wartości dodanej, ale też nie rozwijające pracowników,
oraz przenoszenie kolejnych procesów – z drugiej. Czy stąd też duża rotacja kadr. Prawda jest nieco inna – tak jak
możemy postawić tezę, że SSC to taki typ biznesu, który wspomnieliśmy wcześniej – poszczególne SSC są na różnych
nieustannie się rozwija i dąży do, w pewnym sensie, dosko- fazach rozwoju, wiele z nich zaczynało od procesów transnałości? Czy może raczej jest jakiś limit?
akcyjnych, które albo udało się zautomatyzować, albo są
Adaptive: Michał Bielawski – Fakt, SSC są to wciąż rozwi- teraz marginalną działalnością. Sama branża urosła w ostatjające się organizacje. Możemy zresztą wyróżnić cztery fazy nich latach z kilkudziesięciu do ponad 200 tys. pracowniich strategicznego rozwoju, czy też zaawansowania. Na po- ków w Polsce. Podobne tempo wzrostu notują inne kraje
czątku powstawania SSC podstawowym celem jego działa- naszego regionu. Potrzeba więc coraz więcej wykwalifikowania jest realizacja zadań, które do tej pory były świadczone nych specjalistów, a CUW-y doskonale rozpoznają znaczenie
wewnątrz jednostek na (co najmniej) tymczasowym poziomie employer brandingu, a nawet szerzej – potrzeby wspólnych
jakości, czyli bycie „Asystentem”, czy egzekutorem wykonują- inicjatyw promujących ten model biznesu. To warunek
cym obsługę procesu dla swojej korporacji. W toku dalszej dzia- niezbędny do dalszego wzrostu branży i rozwoju każdełalności, CUW nie ma już problemu z dostarczeniem usług, które go z centrów. SSC Lions zatem, jako wspólny projekt do tezostały zdefiniowane pierwotnie. Jednocześnie, zmiana na mo- go typu działalności, trafia w punkt.
del SSC systematyzuje procesy i procedury, nad przestrzeganiem których czuwa centrum operacyjne. Możemy powiedzieć, Podsumujmy naszą rozmowę kilkoma liczbami. W Polsce
że SSC staje się „Strażnikiem” procesów, bowiem – aby reali- pojawiają się różne opracowania mówiące o wielkości rynzować swoje usługi – wymaga od swoich klientów zgodno- ku SSC. Dane te są podawane zarówno przez różne stości z ustalonymi procedurami i realizuje kontrolę tych procesów. warzyszenia, izby czy agencje rządowe, a nawet miasta.
Często w ślad za tym idzie zwiększenie zakresu usług centrum Nie będziemy tu przytaczać ich wszystkich, gdyż źródeł
o nietransakcyjne obszary. Warto pójść dalej, czyli zbudować jest zbyt wiele. Jaki, według Adaptive SAG, jest obecnie
na bazie skali działania SSC wewnętrzne centrum kompe- rynek SSC w Polsce i jak przewidujecie jego dalszy rozwój
tencji czy wiedzę ekspercką w poszczególnych domenach, w kolejnym roku?
co sprzyjać będzie wprowadzaniu optymalizacji i usprawnień
Adaptive: Krystian Bestry – To prawda, opracowań jest
obsługiwanych procesów. Dobrze zaprojektowany CUW staje dużo i każde z nich bada rynek trochę z innej strony. Ważne
się z czasem „Agentem Zmian”. I wreszcie czas, kiedy zmiany jest to, co potwierdzają wszystkie statystyki, że branża BPO/
w procesach typu back-office nie ograniczają się do tych reali- SSC w Polsce wciąż rośnie w tempie około 20-25% rocznie.
zowanych przez Centrum, ale zaczynają pozytywnie ingerować I z pewnością w kolejnym roku ten trend się utrzyma.
w procesy biznesowe korporacji. To z CUW zaczynają płynąć
propozycje zmian, które mają wpływ na podstawową działal- Szanse i zagrożenia?
ność korporacji, choćby zarządzanie majątkiem, zmiany w pro- Rozwój branży napędzać będą inwestycje w centra usług
cesie spedycji czy obsługi sprzedaży. SSC staje się „Liderem” dużych firm branży bankowej i finansowej. Wbrew pozorom
transformacji biznesu. Odpowiadając bezpośrednio na zadane szansą dla Polski jest Brexit, który wzmaga rozważania wielpytanie – taka rola nie ma limitu.
kich korporacji tego sektora w zakresie utrzymywania wielkich zespołów operacyjnych w Londynie. Ta branża jednak jest
Ruszamy z projektem SSC Lions, którego Partnerem jest tak- bardzo wyczulona na zawirowania polityczne i klimat inweże Adaptive SAG – czy Waszym zdaniem centra usług wspól- stycyjny, więc w przypadku Polski, to co jest szansą, może też
nych w Polsce potrzebują wspólnego miejsca do wymiany być zagrożeniem.
doświadczeń, dzielenia się wiedzą, wspierania employer
brandingu, pokazywania najlepszych praktyk bizneso- Liczymy na duży wzrost CUW-ów korporacji średniej wielkości,
wych i innych doświadczeń, które na co dzień realizowane myślących o regionalnej centralizacji. Już dziś widzimy barsą w centrach operacyjnych?
dzo efektywnie centra usług małej wielkości, które postawiły
Adaptive: Michał Bielawski – Naszym zdaniem jest to świet- na wiedzę i rozbudowę kompetencji w modelu scentralizowany pomysł i będziemy bardzo wspierać całą inicjatywę. Firmy nym, niezależnie od skali działania. No i oczywiście szansą jest
z sektora SSC i BPO zaczynają rozumieć, że tylko poprzez ciągłą też rozwój centrów usług dla polskiego sektora publicznego.
wymianę doświadczeń i wspólne inicjatywy mają szansę na cią- Ostatnie zmiany legislacyjne zdecydowanie wzmogły zaintegły rozwój i podnoszenie stopnia zaawansowania. Centra Usług resowanie jednostek samorządowych.
Wspólnych mają więc ze sobą wiele wspólnego, znacznie
więcej niż ich korporacje macierzyste, często konkurujące ze Zagrożeniem głównym jest niewystarczająca ilość kadr,
sobą w skali globalnej. Specjaliści pracujący w CUW nie mają zwłaszcza, jeśli mówimy o procesach opartych na wiedzy.
wspólnych mianowników wewnątrz przedsiębiorstwa i poszu- Demografia nam nie sprzyja, z drugiej strony ciągle niewykują wsparcia, wiedzy oraz wymiany opinii z innymi centrami. korzystany jest potencjał wielu miast, w tym tych mniejszych,
Często też, ograniczenia budżetowe eliminują możliwość indy- którymi z pewnością inwestorzy będą się interesować cowidualnych akcji marketingowych czy brandingowych poszcze- raz bardziej. Wszystkie więc inicjatywy, mające na celu progólnych CUW-ów. Projekt SSC Lions świetnie odpowiada na te mocję sektora wśród potencjalnych pracowników, promocję
potrzeby.
podejścia procesowego i tworzenia SSC czy też promocję poszczególnych miast w kraju i zagranicą, mogą tylko korzystnie
Integracja branży SSC z uwagi na jej rozmiar będzie coraz więk- wpłynąć na kolejne lata rozwoju branży w Polsce.
sza. Niektóre Centra Usług Wspólnych funkcjonują w Polsce już
od kilku czy nawet kilkunastu lat. Nie brakuje tutaj również Dziękuję za rozmowę. •
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Branża BPO/SSC
w Polsce wciąż rośnie
w tempie około
20-25% rocznie.
I z pewnością
w kolejnym roku ten
trend się utrzyma.
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KRAKOWSKI PRZEPIS
NA MIĘDZYNARODOWY
SUKCES
Wiktor Doktór rozmawia
z Andrew Hallamem,
Sekretarzem Generalnym
ASPIRE
Wiktor Doktór: Andrew, kierujesz największym stowarzyszeniem firm BPO/
SSC w Krakowie. Jak to się zaczęło,
co spowodowało, że stworzyłeś taką
organizację?
Andrew Hallam: Naszym głównym
celem było zapewnienie tożsamości dla branży, która wówczas jej nie
posiadała i dopiero raczkowała, nie
tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
Chcieliśmy stworzyć społeczność, która działałaby razem, wspierając się nawzajem, dzieląc się doświadczeniami,
wiedzą i informacjami, wskazując na wyzwania i możliwości stojące przed całą
branżą, i która przemawiałaby jednym
głosem. Uważaliśmy, że stowarzyszenie,
formalna sieć przedsiębiorstw, stanowiłaby odpowiednią platformę dla współpracy, byłaby spoiwem łączącym wszystkich
przedstawicieli branży, coś w rodzaju centrum wiedzy.
Mówimy tutaj o okresie, który miał miejsce 10 lat temu, kiedy w Krakowie swoje centra usług umieściło kilka spółek.
Kierowałem wówczas platformą zwaną
President’s Club, umożliwiającą kontakty
między dyrektorami międzynarodowych
przedsiębiorstw w regionie, i wspólnie
zauważyliśmy, że coraz częściej mamy
okazję kontaktować się z ludźmi reprezentującymi firmy, które nie prowadzą
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w Polsce produkcji ani nie koncentrują się
na tutejszym rynku, a zamiast tego świadczą usługi dla biznesu z terytorium Polski.
Dziś oczywiście mówimy o globalnym
rynku usług, ale wtedy to pojęcie jeszcze
nie funkcjonowało.
Oczywiście, firmy skupiające się na dostarczaniu usług dla innych regionów wyznaczają sobie inne priorytety i walczą
z innymi wyzwaniami, niż ma to miejsce
w przypadku firm świadczących usługi na rynku polskim. Wymagają od swoich pracowników innych umiejętności,
mają inne potrzeby co do infrastruktury,
inne wymogi w zakresie kontaktów z rządem i instytucjami państwowymi i inne
potrzeby co do promocji. Stworzyliśmy
ASPIRE aby identyfikować i spełniać te
różnorodne oczekiwania, pomagając
przedsiębiorstwom w osiągnięciu sukcesu rynkowego.
Nazwaliśmy naszą organizację ASPIRE,
tak aby sama jej nazwa odwoływała się
do przyszłości. Chcemy wiedzieć, nie tylko kim dziś jesteśmy, ale również kim możemy stać się w przyszłości.

Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017

fot.
Piotr Banasik

BIZNES
Jakie korzyści może odnieść miasto, że
tego rodzaju stowarzyszenie reprezentuje jedną z najszybciej rozwijających
się branż w Polsce?
Myślę, że należy rozróżnić dwa znaczenia słowa „miasto”: z jednej strony
stanowi ono żywy organizm, miejsce,
a z drugiej – oznacza ono jednostkę administracyjną, z samorządem i jego instytucjami. W Polsce często nie rozróżnia się
tych dwóch aspektów, a to błąd.

Prawdziwa strategia
nie polega na
stworzeniu planu
przewidzianego
na kolejne 5 lat,
składającego się
z trzech punktów,
ale stanowi raczej
stan gotowości –
przygotowania,
elastyczności,
zdolności i gotowości
na reakcję na
zmieniające się
oczekiwania.
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powiedziałem – administracja ma mniejszy wpływ na rozwój gospodarczy niż
przedsiębiorcy. Myślę, że to błąd często popełniany w Polsce – oczekuje się,
że rządzący w jakiś sposób będą kreować
gospodarkę. Tymczasem to ludzie kreują gospodarkę, a robią to wykorzystując okazje, jakie daje im rynek. Mamy
bardzo pozytywne relacje z władzami Krakowa, polegające na wzajemnym
zrozumieniu – jaką rolę ma do odegrania
administracja, a jaką rolę mają do
Uważam, że sektor globalnych usług odegrania przedsiębiorcy, role te są od
biznesowych w pozytywny sposób siebie wzajemnie zależne, ale pozostazmienia życie mieszkańców Krakowa, ją odrębne.
tworząc dobrze płatne i coraz bardziej
wymagające miejsca pracy dla młodych ASPIRE jest ważną częścią tego procesu,
ludzi, w ten sposób zachęcając ich aby ponieważ możemy być silnym partnerem
patrzyli na Kraków jako miejsce, w któ- dla władz administracyjnych, reprezenrym mogą spełnić swoje aspiracje, skła- tując branżę jako jeden głos i umożliniając absolwentów uczelni do pozo- wiając administracji kontaktowanie się
stania w Krakowie i przyciągając do z całą branżą za naszym pośrednictwem.
miasta wykwalifikowanych pracowni- Co ważne, udało nam się stworzyć skuków z całej Polski i zagranicy.
teczny język komunikacji z administracją,
dzięki któremu możemy teraz wspólnie
Mamy również ogromny wkład w lokal- ustalać jakie są nasze wspólne wartoną gospodarkę. Dzięki działalności firm ści i cele, jednocześnie zdając sobie
z naszej branży, do lokalnej gospodar- sprawę z kluczowych różnic między naki wpływają ponad 2 miliardy dola- szymi obowiązkami i misją.
rów rocznie. Te pieniądze w olbrzymim
stopniu pomagają rozwijać lokalną infra- Oczywiście, władze miejskie i regionalne
strukturę, nie tylko finansując budowę no- odgrywają bardzo ważną rolę w dużych
wych biurowców, ale także umożliwiając projektach infrastrukturalnych, rozrozbudowę lotniska, tworzenie hoteli i re- wiązywaniu problemów dotyczących
stauracji na międzynarodowym poziomie, środowiska naturalnego, jakości życia,
otwieranie międzynarodowych szkół i tak promocji i tym podobnych – rola ta jest
dalej. Przede wszystkim jednak wszystkie tym większa, im większa staje się nate pieniądze w większości trafiają do rąk sza branża. Władze administracyjne tak
młodych ludzi, dlatego uważam, że naj- samo jak my wiedzą, że musimy wspólnie
większą zasługą naszej branży jest wkład rozwijać się i rozrastać.
w tworzenie młodej klasy średniej, która dzięki swoim decyzjom nabywczym A jakie korzyści dla firm i ich pracowzmienia Kraków i buduje nowe funda- ników płyną z uczestnictwa w ASPIRE?
menty, dzięki którym Kraków będzie
Mówiąc ogólnie, ASPIRE pozwala
mógł stawić czoła przyszłym wyzwaniom. jej uczestnikom zrozumieć kim są i kim
mogą być. W praktyce osiągamy ten cel
Z powodów, o których już mówiłem, poprzez znaczną liczbę platform jedASPIRE jest jednym z kluczowych czyn- noczących ludzi. Należą do nich grupy
ników stojących za ewolucją Krakowa specjalnych interesów, zrzeszające osoby
jako miejsca, w którym lokowane są z różnych ośrodków: grupy liderów odglobalne centra usług dla biznesu. zwierciedlające różnorodność i głębokość
Dzięki stworzeniu stowarzyszenia licz- branży w takich obszarach, jak oprogranych przedsiębiorstw przyspieszyliśmy mowanie, usługi finansowe i księgowe
rozwój ekosystemu oraz stworzenie oraz usługi HR, a także grupy ekspercbazy wiedzy wspierającej rozwój całej kie z takich obszarów jak różnorodność
branży. Dzięki naszej branży Kraków zdo- i zapobieganie wykluczeniu, robotyka,
był przyczółek w światowej gospodar- zarządzanie wiedzą, ochrona danych
ce, zyskał połączenie ze światem i stale i tak dalej. Grupy te umożliwiają ich
motywuje nas do zwiększania naszych członkom tworzenie relacji z innylokalnych możliwości celem zapewnie- mi przedstawicielami branży, dzielenie
nia konkurencyjności w globalnej go- się doświadczeniami i ich porównywanie
spodarce. Najważniejszym wnioskiem oraz nawiązywanie współpracy.
płynącym z naszej działalności jest fakt,
że rozwój gospodarczy jest napędzany Inna platforma nosi nazwę „Poznaj
Kierownika Centrum” [“Meet the Centre
przez rynek.
Manager”]. Co miesiąc jedno z cenTo prowadzi nas do koncepcji miasta ja- trów z naszego stowarzyszenia zaprako jednostki administracyjnej. Moim zda- sza do siebie wszystkich pozostałych
niem, wynika to z tego, co przed chwilą członków, umożliwiając im podzielenie

się opowieściami o tym, co robią na globalnym rynku, o swojej pracy w Krakowie,
o wyzwaniach, jakim muszą stawić czoła i okazjach, które mogą wykorzystać.
Świadczymy również szerokie usługi w zakresie informacji, często we współpracy
z członkami naszego stowarzyszenia; należą do nich przykładowo comiesięczne
porady prawne, comiesięczny biuletyn
z informacjami o zmianach wprowadzanych w prawie pracy, sprawozdanie z rynku nieruchomości biurowych
oraz coroczna informacja o liczbie osób
zatrudnionych w branży na terenie
Krakowa, a także przewidywana liczba zatrudnionych w okresie najbliższych
12 miesięcy. Prognozy te sprawdzają się
z dokładnością do 99%.
Jak już wcześniej wspomniałem, stanowimy ważny punkt kontaktowy między
branżą a lokalnymi interesariuszami. Jest
to kluczowa funkcja, umożliwiająca członkom naszego stowarzyszenia poszerzenie
swojego obszaru wpływów i popularyzację wiedzy na temat naszej branży wśród
lokalnej społeczności.
Wasza doroczna konferencja odbędzie
się już po raz siódmy. Jaki jest główny
cel tej konferencji?
Naszą doroczną konferencję reklamujemy hasłem „Światowej Klasy Wydarzenie Biznesowe dla Każdego” [“The World
Class Business Event for Everyone”].
Kierujemy ją do różnych grup, do członków naszego stowarzyszenia, do firm
i organizacji spoza Krakowa, do lokalnych
interesariuszy w polityce i szkolnictwie
wyższym, do studentów, do każdego,
kto chciałby dowiedzieć się więcej o tym,
czym kieruje się nasza branża i jak możemy ją dalej rozwijać. Przede wszystkim jednak konferencja jest miejscem
spotkań, na którym pojawią się osoby
o wspólnych zainteresowaniach, a mianowicie jak wykorzystać nadarzające
się okazje. Naszą inspiracją jest Rynek
w Krakowie, który od wieków pełni podobną funkcję.
O jakich zmianach można mówić
w odniesieniu do samego wydarzenia i jego organizacji w perspektywie
minionych 7 lat?
Mówiąc krótko, każdego roku konferencja staje się większa i bardziej ambitna: podejmujemy ważniejsze tematy,
wynajmujemy większy lokal, gościmy
większą widownię i większą liczbę znanych na całym świecie prelegentów.
W roku 2013 zorganizowaliśmy kolejne
wydarzenie w ramach konferencji, pod
nazwą “ASPIRE 4 ALL”, przeznaczone
dla najbardziej utalentowanych przedstawicieli branży i mające na celu ukazanie,
że to oni są kluczową siłą napędową stojącą za nieustającymi sukcesami Krakowa.
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W roku 2015 przenieśliśmy konferencję do
ICE, najnowszego i najnowocześniejszego centrum konferencyjnego w Krakowie.
Dzięki temu mieliśmy możliwość zorganizowania rozległej przestrzeni
wystawienniczej na potrzeby konferencji
oraz zaproszenia znacznie większej
liczby gości. W tym samym czasie zorganizowaliśmy również w ramach konferencji wydarzenie pod nazwą “ASPIRE
4 Kids”, w ramach którego odbywały się
wykłady i warsztaty dla dzieci, mające
na celu wzbudzenie wśród nich zainteresowania nauką, techniką, inżynierią
i matematyką. W tym roku “ASPIRE 4 Kids”
będzie wydarzeniem niezależnym od
konferencji.
Również w tym roku wszyscy trzej
najważniejsi politycy w regionie
(Prezydent Krakowa, marszałek województwa małopolskiego i wojewoda małopolski) zgodzili się działać w charakterze
patronów konferencji. Program tegorocznego wydarzenia obejmuje prelekcje wygłaszane przez prawdziwych
liderów biznesu, wiodących polityków i znanych na całym świecie przedstawicieli uczelni wyższych, na tematy
ważne dla dzisiejszego świata. Mówiąc
krótko, ASPIRE i nasza krakowska branża są dziś tak znane i szanowane, że możemy zaprosić do nas cały świat.

Chcieliśmy stworzyć
społeczność, która
działałaby razem,
wspierając się
nawzajem, dzieląc się
doświadczeniami,
wiedzą i informacjami,
wskazując na wyzwania
i możliwości stojące
przed całą branżą,
i która przemawiałaby
jednym głosem.
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Na zakończenie naszego wywiadu:
jakie są trzy najważniejsze cele ASPIRE
na nadchodzące pięć lat?
Chcemy kontynuować to, co rozpoczęliśmy. Oznacza to, że będziemy dalej
się rozwijać, wprowadzać innowacyjne
rozwiązania, angażować się w życie branży i dążyć do kolejnych sukcesów. Mamy
to w DNA. W praktyce oznacza to, że będziemy rozbudowywać naszą organizację,
aby sprostać rosnącym oczekiwaniom
naszej sieci i będziemy nawiązywać kontakty z kolejnymi firmami i organizacjami,
które mogą pomóc nam rozwijać się jako branży i które same mogą czerpać korzyści ze współpracy z naszą branżą.
Odpowiadając na pytanie, uważam,
że prawdziwa strategia nie polega
na stworzeniu planu przewidzianego
na kolejne 5 lat, składającego się
z trzech punktów, ale stanowi raczej stan
gotowości – przygotowania, elastyczności, zdolności i gotowości na reakcję
na zmieniające się oczekiwania. Żyjemy
w niespokojnych czasach. Aby odnieść
sukces musimy skutecznie przystosować
się do zmian zachodzących w światowej
gospodarce, która nas żywi. Kluczem
do tego jest wykorzystanie zasobów intelektualnych naszych własnych pracowników. Dlatego też zamierzamy zachęcać
ich do uczestnictwa w tej ważnej dyskusji.
Dziękuję za rozmowę. •
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Innowacyjny system
zarządzania przestrzenią pracy
System Floor Management Flowscape odpowiada na potrzeby
i wyzwania pracy w biurze zaaranżowanym zgodnie z koncepcją
Acitvity Based Working.

AKTYWNE BIURO SPEŁNIAJĄCE
WSZYSTKIE WYMAGANIA

Każdy w każdej chwili
może skorzystać
z opcji
„niewidzialości”
i zniknąć z mapy.
Ponadto wszystkie
dane są zapisywane
anonimowo
i szyfrowane,
a raporty są wyłącznie
zbiorcze.

Aleksandra Krawsz,
Marketing & PR
Manager
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Sytuacja jest bardzo podobna, kiedy pracownik dociera do biura zaaranżowanego w koncepcji activity-based working
i chce znaleźć wolne biurko do pracy
na godzinę. System Floor Management
Flowscape rejestruje informacje na temat
czasu korzystania z biurek, sal spotkań
oraz innych obiektów, dzięki czemu łatwo jest znaleźć przestrzeń odpowiednią
do konkretnych zadań i potrzeb.

Aktywne biuro to jedynie połowa drogi do
osiągnięcia efektywnego, dynamicznego i ekscytującego miejsca pracy. Tworzenie środowiska dla zespołu i gości, którzy
z przyjemnością będą korzystać z przestrzeni w pełni wykorzystując jej potencjał,
wymaga wykorzystania dodatkowych narzędzi. Potrzeby te spełnia system zarządzania przestrzenią Floor Management
Flowscape.
Umieszczenie łatwych w instalacji, bezprzewodowych czujników przy biurkach,
ZAPROJEKTOWANE, BY ZWIĘKSZYĆ
w pomieszczeniach oraz w stacjach
dokowania pozwala systemowi Floor
KOMFORT UŻYTKOWNIKA
Zastosowanie rozmaitych aranżacji w otwar- Management Flowscape na monitorowatej przestrzeni biurowej może budzić oba- nie czasu korzystania ze stanowisk pracy
wy u pracowników przyzwyczajonych w czasie rzeczywistym i gromadzenie
do tradycyjnych przestrzeni. Wybór miej- danych. To z kolei przynosi korzyści prasca odpowiedniego do realizacji bieżą- cownikom oraz gościom korzystającym
cych zadań, znalezienie kolegi czy też z przestrzeni biura, a także oferuje duwolnego biurka to wyzwania, które że możliwości osobom zarządzającym
pochłaniają czas i mogą przyprawić obiektami, które w ten sposób mogą anao frustrację, a nawet prowadzić do po- lizować wykorzystanie zasobów i wprowrotu do starych nawyków.
wadzać stosowne modyfikacje. System
Floor Management Flowscape podnosi
Mając na uwadze wszystkie powyższe poziom satysfakcji pracowników, pracuobawy Kinnarps wprowadza na rynek jących w aktywnym biurze i stanowi dosystem, który przedstawia pracownikom skonałe narzędzie do planowania pracy.
potrzebne informacje w formie mapy,
dzięki czemu z łatwością mogą znaleźć ZAREZERWUJ I ODPRĘŻ SIĘ
miejsce, przedmiot lub osobę. System System może także łączyć się z usługawspółpracuje z technologią mobilną i ta- mi rezerwacji pomieszczeń, a wykorzystykimi urządzeniami, jak np. smartfony wane do tego panele dotykowe wyraźnie
i iPady, umożliwiając zaplanowanie pokazują, kiedy dane pomieszczenie
i zarezerwowanie miejsca pracy, zanim będzie wolne. Zdalny dostęp do systedotrzemy do biura.
mu rezerwacji pozwala na znalezienie
wolnego pomieszczenia na szybkie spoWszyscy doświadczyliśmy stresu, dojeż- tkanie jeszcze w drodze do biura.
dżając do parkingu pełnego samochodów. Kiedy jeden kierowca wyjeżdża, Korzystając z aplikacji, pracownicy mogą
maszyna drukuje bilet, barierka pod- również z łatwością znaleźć swoich
nosi się i trzeba znaleźć to jedno wol- współpracowników. Mapa może wyne miejsce.
świetlać osoby poruszające się po biurze,

dzięki czemu łatwo jest znaleźć kolegę
lub koleżankę i spotkać się ad hoc lub
umówić na konkretną godzinę.
Dodatkową korzyścią, płynącą z systemu
Floor Management Flowscape, jest
możliwość zgłaszania awarii urządzeń
za pośrednictwem telefonu, tabletu
czy laptopa. Jeśli nastąpi awaria rzutnika, przepali się żarówka lub zabraknie zasilania, można to szybko zgłosić,
co skróci czas naprawy i dostarczy innym
użytkownikom biura informacji o usterce w danym pomieszczeniu.
Flowscape został zaprojektowany tak,
aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort, zminimalizować niedogodności i poziom frustracji w środowiskupracy oraz podnieść wydajność.
Składa się z następujących modułów,
które można konfigurować stosownie
do potrzeb organizacji:
SPACE FINDER /POSZUKIWACZ
MIEJSCA

Znajduje i rezerwuje daną przestrzeń,
która spełnia aktualne potrzeby.
Zerkając na aplikację na telefonie czy
na innym urządzeniu, otrzymujemy
informacje potrzebne do znalezienia
i zarezerwowania przestrzeni, która idealnie spełni bieżące potrzeby, niezależnie od tego, czy będzie to mała budka
do rozmów telefonicznych, sala konferencyjna na sześć osób, czy wolne stanowisko do pracy w określonej strefie biura.
System sprawdza dostępność rezerwacji pomieszczeń i informuje, czy ktoś
jest obecny w sali. Jeśli dana przestrzeń
została zarezerwowana, lecz nikt się tam
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nie pojawił, wówczas sam automa- nie osób, do których akurat mamy ważtycznie anuluje rezerwację i udostęp- ną sprawę.
nia pomieszczenie.
Mapa daje pełny widok biura, wyświetlaBardzo ciekawą funkcją jest „guzik stra- jąc informacje o tym, gdzie się znajdują
chu”. Po kliknięciu system natychmiast nasi współpracownicy i czy są dostępni.
znajdzie najbliższe wolne pomieszczenie. Jednym kliknięciem w interaktywną maTo rozwiązanie sprawdzi się idealne pod- pę można wysłać koledze czy koleżance
czas niezapowiedzianych wizyt, na spon- wiadomość lub zadzwonić. System został
taniczną sesję burzy mózgów lub kiedy zaprojektowany w taki sposób, aby zintenajważniejszy klient czeka w recepcji, grować się z bieżącym systemem komua my zapomnieliśmy wcześniej zarezer- nikacji, np. Lync czy Skype for Business.
wować salę.
Poszanowanie prywatności jest naszym
SPACE FINDER / POSZUKIWACZ MIEJSCA największym priorytetem. Każdy w każdej
– W SKRÓCIE:
chwili może skorzystać z opcji „niewidzia• natychmiastowy widok na całą
lości” i zniknąć z mapy. Ponadto wszystkie
przestrzeń pracy,
dane są zapisywane anonimowo i szyfro• narzędzie wyznaczające trasę
wane, a raporty są wyłącznie zbiorcze.

z określeniem odległości do danej
lokalizacji,
• guzik strachu pomagający przy
rezerwacjach na ostatnią chwilę,
• niewykorzystane pomieszczenia
są udostępniane, jeśli nikt się w nich
nie pojawi,
• specyfikacja techniczna dla każdego
biurka, obszaru lub pomieszczenia.

COLLEAGUE FINDER / POSZUKIWACZ
WSPÓŁPRACOWNIKÓW – W SKRÓCIE:

• informacja, czy współpracownicy są
zajęci, np. uczestniczą w spotkaniu,
• natychmiastowe wysyłanie wiadomości i przycisk szybkich rozmów,
• szybki widok na członków grup
projektowych,
• integracja z Lync i Skype for Business,
• zawsze dostępna opcja „niewidzialności”.

i krótko opisać problem. Niezależnie,
czy będzie to zepsuta lampa w rzutniku,
drukarka, w której zaciął się papier, czy
problemy z hydrauliką w toalecie, informacja natychmiast trafi do właściwej
osoby, a wszyscy użytkownicy zobaczą
ikonę niedziałającego sprzętu na mapie.
Ponadto system wyświetli szacowany
czas naprawy.
HOUSEKEEPER / ADMINISTRATOR BIURA
– W SKRÓCIE:

• wizualizacja niedziałającego sprzętu
i zgłoszenie awarii,
• uproszczona procedura zgłaszania
usterek,
• zgłoszenia awarii można odnaleźć
w systemie, dzięki czemu administracji biura łatwiej nimi zarządzać,
• informacja na temat szacowanego
czasu naprawy dostępna dla wszystkich,
• usprawnienie procesu usuwania
usterek.
EQUIPMENT FINDER / POSZUKIWACZ
SPRZĘTU

Lokalizuje niezbędny sprzęt w biurze.

Equipment Finder wizualizuje lokalizację i status ważnych urządzeń.
Minimalizacja niedogodności – jedno
Znajduje współpracowników i kontaktuje
się z nimi.
HOUSEKEEPER / ADMINISTRATOR BIURA spojrzenie na mapę pozwala znaleźć
Zgłasza i wizualizuje informacje na temat drukarkę, automat do kawy, gaśnicę czy
Dzięki funkcji Colleague Finder mapa niedziałających urządzeń i usterek.
potrzebny sprzęt elektroniczny.
ożywa. Można poczuć, jak biuro tętni
życiem, widząc jak krążą po nim nasi W otwartych biurach wiele osób korzy- Equipment Finder ułatwia poznanie wywspółpracownicy. Colleague Finder uła- sta z tego samego sprzętu. Mimo to in- posażenia biura. Szczególnie doceniają
twia współpracę i redukuje czas, jaki formacje na temat awarii nie są zgłaszane go nowi pracownicy czy goście z innych
zajmuje nam bieganie po biurze i szuka- dostatecznie szybko lub trafiają w niewła- oddziałów. Razem z funkcją Wayfinder/
ściwe miejsce, co powoduje niepotrzebny Znajdź drogę – każdy będzie czuł się
stres i irytację.
w biurze jak w domu.
COLLEAGUE FINDER / POSZUKIWACZ
WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Funkcja Housekeeper potrafi temu zara- Equipment Finder oferuje szczegółowy
dzić. Osoba, która natknie się na usterkę, tryb wyszukiwania. Ułatwia to znalezienie
może zgłosić ją jednym kliknięciem przenośnego rzutnika czy jedynej drukarki
formatu A3 w biurze.

System sprawdza
dostępność rezerwacji
pomieszczeń i
informuje, czy ktoś jest
obecny w sali.
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EQUIPMENT FINDER / POSZUKIWACZ
SPRZĘTU – W SKRÓCIE:

• wizualizacja całego niezbędnego
sprzętu biurowego na mapie,
• jedno kliknięcie pokazuje szczegółowe informacje na temat danego
urządzenia,
• tryb wyszukiwania dostępny
dla konkretnych specyfikacji,
• świetne rozwiązanie dla nowych
pracowników i gości z innych
oddziałów.

Poniżej: Mapa może wyświetlać osoby
poruszające się po biurze, dzięki czemu łatwo
jest znaleźć kolegę lub koleżankę i spotkać się
ad hoc lub umówić na konkretną godzinę.

Poniżej: Flowscape rejestruje informacje na
temat czasu korzystania z biurek, sal spotkań
oraz innych obiektów, dzięki czemu łatwo
jest znaleźć przestrzeń odpowiednią do
konkretnych zadań i potrzeb.

REZERWACJA POMIESZCZEŃ

Rezerwacja sal konferencyjnych na
miejscu.
Podświetlany panel dotykowy znajduje
się na zewnątrz każdego pomieszczenia.
Dzięki interaktywnemu ekranowi dotykowemu wysokiej rozdzielczości rezerwacja pomieszczenia na miejscu jest
dużo prostsza. Na ekranie wyświetlana jest informacja na temat dostępności, a rezerwacji można dokonać
jednym kliknięciem.
Ponieważ diabeł tkwi w szczegółach,
zastosowaliśmy jeden z najcieńszych
paneli dostępnych na rynku. Ponadto,
w jego skład wchodzi podświetlana ramka. Jeśli pomieszczenie jest dostępne,
ramka świeci się na zielono, jeśli nie –
na czerwono, co łatwo można dostrzec
nawet z większej odległości.
Ponieważ klienci cenią sobie spójność,
układ interfejsu panelu może być dostosowany do barw i znaków graficznych
stosowanych przez daną firmę.
narzędzie na rynku, które pomaga zoptymalizować interakcje przez analizę ruPanele pomieszczeń są integralną częścią chu osób w danym biurze.
systemu i od razu pokazują status rezerwacji danego pomieszczenia.
Dzięki systemowi Floor Management to,
co kiedyś wydawało się nieuchwytne, tePANEL POMIESZCZEŃ – W SKRÓCIE:
raz jest doskonale widoczne. Na mapach
• prosty interfejs rezerwacji,
kolory w przejrzysty sposób ilustrują po• jeden z najcieńszych paneli na
ziom wykorzystania różnych części biurynku,
ra. Kolor czerwony oznacza duży ruch,
• podświetlana ramka widoczna
a zielony – spokojny obszar. Korzystając
z dalszej odległości,
z przyjaznego interfejsu, jednym kliknię• układ interfejsu może uwzględniać
ciem można zaktualizować wszystkie wybarwy i logo stosowane przez firmę, kresy w czasie rzeczywistym.

• ramka dostępna w trzech kolorach,
w orientacji poziomej lub pionowej, FLOW MANAGER / ZARZĄDZANIE
• funkcjonuje jako samodzielne urzą- INFORMACJĄ O RUCHU W BIURZE
dzenie lub element całego systemu. – W SKRÓCIE:
• mapa pokazująca intensywność
wykorzystania biura,
FLOW MANAGER / ZARZĄDZANIE
• kilka matryc ukazujących interakcje
INFORMACJĄ O RUCHU W BIURZE
w organizacji,
Panel z danymi statystycznymi.
• monitorowanie zmian związanych
z aranżacją biura w koncepcji activity
Flow manager zbiera i analizuje dane
based working z wykorzystaniem np.
z różnych elementów systemu – na temat
wykresu zmiany użytkowania biurek,
przepływu osób oraz czasu korzystania
z pomieszczeń i stanowisk pracy. Te da- • rzeczywiste statystyki rezerwacji
i wykorzystania pomieszczeń
ne pozwalają w inny sposób spojrzeć
i poszczególnych stanowisk pracy,
na to, w jaki sposób pracownicy dużych
organizacji ze sobą współpracują. Floor • dane w czasie rzeczywistym, dostępne za jednym kliknięciem.
Management Flowscape to pierwsze
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SYSTEM FLOOR MANAGMENT
FLOWSCAPE – NA ŻYWO

Z raportów trendów Kinnarps, które opublikowaliśmy w latach 2013 i 2015 oraz
ze wspólnej publikacji Hays, Kinnarps,
Skanska „Nie bój się Activity-based
working” z 2017 r. wynika, że koncepcja aktywnego biura to przyszłość środowiska pracy.
Jednocześnie jesteśmy świadomi, że
praca w takiej przestrzeni budzi obawy
nie tylko pracowników, lecz także kadry
kierowniczej – jak skutecznie radzić sobie
z codziennym korzystaniem z elastycznej
i wielofunkcyjnej przestrzeni.
Wybór odpowiedniego miejsca do realizacji zadań, znalezienie współpracownika czy
też wolnego biurka to wyzwania, które pochłaniają czas i pozostawione bez systemowego wsparcia rodzą frustrację personelu.
Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami systemu Floor Management
Flowscape, dzięki któremu można rozwiązać większość problemów elastycznego
biura. Więcej można dowiedzieć się
w biurach handlowych i showroomach
Kinnarps po zarezerwowaniu wizyty pod
adresem info@kinnarps.pl. •
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KILKA UWAG O UMOWIE
SPONSORINGU
Wydarzenia i eventy branżowe dają nieocenioną możliwość zbudowania marki. Przy tego typu
okazjach, rozwijający swój interes przedsiębiorcy często szukają pomysłu na skuteczne
wypromowanie swojej marki. Narzędzi, które mogą im w tym celu posłużyć jest wiele, w tym m.in.
umowa sponsoringu. Sponsoring postrzegany jest zwykle w obrocie jako forma promocji
stosowana wyłącznie pomiędzy „dużymi graczami”, takimi jak kluby sportowe sponsorowane
przez wielkie koncerny. Umowa sponsoringu nie jest jednak zastrzeżona wyłącznie
dla tego typu relacji. Przeciwnie – obopólne korzyści wynikające ze stosunku łączącego strony
tej umowy mogą i powinny przyczynić się do wzrostu zainteresowania tym narzędziem
w powszechnym obrocie gospodarczym.

Zarówno bowiem
sponsorem, jak
i sponsorowanym,
może być tak osoba
fizyczna (czyli
człowiek), jak
i osoba prawna
oraz jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej,
a zatem wszystkie
znane w polskim
systemie podmioty
prawa.
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ISTOTA UMOWY SPONSORINGU

Na czym polega stosunek prawny łączący strony umowy sponsoringu? To relacja,
w której jedna ze stron (sponsorowany)
uzyskuje od drugiej strony (sponsora)
pomoc w rozwijaniu swoich przedsięwzięć w zamian za wykonywanie na jej
rzecz określonych usług lub czynności.
Pomoc świadczona przez sponsora może przybierać różnorakie formy: od udostępnienia kapitału, poprzez przekazanie
sponsorowanemu różnego rodzaju przedmiotów (najczęściej sprzętu lub odzieży) czy
też udostępnienie know-how, aż po świadczenie usług w postaci na przykład organizacji lub obsługi technicznej umówionego
przedsięwzięcia. Z kolei świadczenie
sponsorowanego polega na wykonywaniu czynności zmierzających do utrwalenia lub polepszenia wizerunku i renomy
sponsora. Świadczenie sponsorowanego

może więc przybrać postać na przykład
informowania o sponsorze i jego działalności czy też polegać na uwidocznieniu znaku rozpoznawczego sponsora.

polegać będzie świadczenie sponsorowanego zależy więc od tego, w jaki sposób
strony ukształtują swoje relacje w ramach
zawartej umowy.

CECHY UMOWY SPONSORINGU I ICH
KONSEKWENCJE

Umowa sponsoringu powinna przede
wszystkim określać zobowiązania i uprawnienia stron. Należy sprecyzować,
jaką formę przybierze wsparcie sponsora. Warto również określić czy sponsorowany będzie mógł je wykorzystać
w sposób dowolny, czy też zmuszony
będzie wykorzystać je w ściśle określonym celu. Za element istotny umowy
sponsoringu uznać należy również określenie świadczenia sponsorowanego,
które będzie on zobowiązany spełnić
na rzecz sponsora w zamian za uzyskaną
pomoc. Celem zabezpieczenia swoich
interesów strony mogą także według
swoich intencji ukształtować zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania.

Umowa sponsoringu nie została unormowana w żadnym akcie prawnym. I choć
w niektórych ustawach szczególnych
można natknąć się na definicję sponsorowania, to jednak sama istota tego stosunku nie doczekała się kompleksowej
regulacji. Umowa sponsoringu jest więc
umową nienazwaną. Oznacza to, że strony umowy sponsoringu mogą w ramach
tego stosunku prawnego oraz w granicach zasady swobody umów dowolnie
kształtować swoje prawa i obowiązki.
To w jakim zakresie sponsor będzie zobowiązany do pomocy oraz na czym
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Mogą przykładowo przewidzieć prawo
odstąpienia od umowy w przypadku
braku realizacji swoich zobowiązań
przez drugą stronę, czy zastrzec karę
umowną – ryczałtową formę odszkodowania na wypadek naruszania zobowiązań umownych przez kontrahenta.
W braku takiej regulacji w umowie, zastosowanie w tym zakresie znajdą przepisy
ogólne kodeksu cywilnego. Ponieważ
zazwyczaj świadczenie sponsorowanego będzie się wiązało z udostępnieniem
znaku towarowego sponsora, warto
w umowie uregulować także zasady korzystania z tego znaku.
Chociaż brak jest regulacji normujących
stosunek sponsoringu, to z samej jego natury wynika, że umowa sponsoringu należy do umów wzajemnych.
Świadczeniu sponsora towarzyszy bowiem odpowiadające mu świadczenie
sponsorowanego. Należy zatem umowę
sponsoringu odróżnić od czynności prawnej jednostronnej, jaką jest darowizna.
Konsekwencje tej kwalifikacji widoczne
są między innymi na gruncie sfery podatkowej. W sponsoringu wszelkie środki finansowe wydane przez sponsora mogą
co do zasady zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i pomniejszają podstawę opodatkowania, podczas gdy
w przypadku darowizny odliczeniu od
podatku podlega wyłącznie kwota nieprzekraczająca progu 6% dochodu rocznie u przedsiębiorcy.
Umowę sponsoringu należy odróżnić
także od umowy o reklamę, choć są
one do siebie podobne. Różnica polega na celu umowy. Reklama ma ze swojego założenia promować konkretny
towar lub usługę. Jest skierowana bezpośrednio na zwiększenie ich sprzedaży.
W przeciwieństwie do reklamy, zadaniem sponsoringu jest zbudowanie jak
najlepszego wizerunku przedsiębiorcy,
a to ma wpływ na sposób ukształtowania zobowiązań sponsorowanego.

Stosunek prawny
łączący strony umowy
sponsoringu to relacja,
w której jedna ze
stron (sponsorowany)
uzyskuje od
drugiej strony
(sponsora) pomoc
w rozwijaniu swoich
przedsięwzięć
w zamian
za wykonywanie
na jej rzecz określonych
usług lub czynności.
finansowaniu lub współfinansowaniu
podlega tworzenie i rozpowszechnianie
audycji lub innych przekazów. Innym,
często spotykanym, przykładem stosowania tej umowy są wspominane na wstępie kluby sportowe otrzymujące pomoc
finansową od sponsorów w zamian za ich
promowanie polegające m.in. na umieszczeniu logo sponsora na strojach zawodników. Krąg podmiotów mogących
przystąpić do umowy sponsoringu jest
jednak znacznie szerszy i doznaje nielicznych tylko ograniczeń. Zarówno bowiem
sponsorem, jak i sponsorowanym, może
być tak osoba fizyczna (czyli człowiek), jak
i osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a zatem wszystkie znane w polskim
systemie podmioty prawa. I to niezależnie od tego czy prowadzą one działalność
gospodarczą, czy też przedsiębiorcami nie są.

Wyłączenia w tym zakresie zostały przewidziane w ustawach szczególnych.
Obecnie najczęściej ze stosunkiem spon- I tak na przykład sponsorami audycji lub
soringu można spotkać się na gruncie innych przekazów, zgodnie z ustawą
przemysłu radiowo-telewizyjnego, gdzie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U.2016.639 t.j.) nie mogą być
m.in. partie polityczne czy związki zawodowe lub osoby prawne zajmujące

ASPEKT PODMIOTOWY UMOWY
SPONSORINGU

się produkcją wyrobów tytoniowych,
alkoholi oraz świadczeniem usług polegających na grach na automatach.
Ponadto wykluczone jest sponsorowanie przez firmy tytoniowe działalności sportowej, oświatowej i zdrowotnej.
Sponsorowanym z kolei, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach
politycznych (Dz.U.2011.155.924 t.j.) nie
może zostać partia polityczna ani osoba pełniąca funkcje publiczne.
Podsumowując, umowa sponsoringu
wydaje się wartym uwagi sposobem
na budowanie wizerunku własnego
przedsiębiorstwa w sposób dostosowany do jego specyfiki. Jednocześnie
pozwala sponsorowanemu na uzyskane dokapitalizowania realizowanych
przez niego przedsięwzięć lub uzyskanie wsparcia rzeczowego. Sprawia to, że
warto pamiętać o tej umowie szczególnie
w kontekście eventów i konferencji branżowych. Wydarzenia takie są, z jednej
strony, świetną okazją do nawiązania tego typu relacji gospodarczych. Z drugiej
strony, sama ich realizacja może i często odbywa się w ramach umowy sponsoringu, będąc jednocześnie najlepszym
przykładem praktycznego zastosowania tej relacji. •

Sponsoring
postrzegany jest
zwykle w obrocie jako
forma promocji
stosowana wyłącznie
pomiędzy „dużymi
graczami”, takimi
jak kluby sportowe
sponsorowane
przez wielkie
koncerny. Umowa
sponsoringu nie jest
jednak zastrzeżona
wyłącznie dla tego
typu relacji.

Anna Damas,
aplikant radcowski
w Kancelarii Prawnej
„Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni” sp.p.
www.chudzik.pl
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Czy boty śnią
o elektronicznych klientach?
Rola automatyzacji w branży
contact center
Automatyzacja jest jednym z głośnych tematów obecnych w aktualnej
dyskusji dotyczącej przyszłości branży contact center. Stawia się ją tuż obok tematów,
takich jak big data, ochrona danych osobowych i centralizacja rynku call center.
Mówi się, że będzie oznaczała stopniowy zmierzch znaczenia i obecności żywych
konsultantów, wypartych przez samoobsługę i boty zarządzane sztuczną inteligencją.

W dzisiejszych
czasach
automatyzacja jest
wszechobecna
w codziennej pracy
contact center
i, być może, przez
tą stałą obecność
przestaliśmy ją
zauważać.

stawiania połączeń międzymiastowych,
bez konieczności ręcznego przełączania przez telefonistkę. Kolejnym istotnym
krokiem na drodze do automatyzacji był
rozwój i wprowadzenie systemów automatycznej dystrybucji połączeń ACD
(Automatic Call Distribution). Pierwszy
został wprowadzony przez Continental
Airlines w 1973 i pomimo, że faktycznie
nie był pierwszym tego typu systemem
w użyciu, to na pewno był najbardziej
istotnym wdrożeniem tej technologii na dużą skalę, co wydatnie przyczyniPierwszym jest wspieranie wewnę- ło się do jej popularyzacji.
trznych procesów call center. Automatyzacja pomaga zredukować nakład pracy Obie technologie były czymś więcej niż
zarówno konsultantów jak i menedże- tylko technologicznymi ciekawostkarów, przez co wydatnie przyczynia się mi. Wpłynęły na cały rynek, ponieważ
do poprawy efektywności. Drugim, jest oznaczały zmierzch ery telefonistek i syautomatyzacja, której zadaniem jest bez- gnalizowały nadejście ery automatyzacji.
pośrednie wsparcie klienta. To systemy Trzecim przełomowym rozwiązaniem bytakie jak interaktywne menu wyboru IVR ło wprowadzenie automatycznych diale(Interactive Voice Response) lub techno- rów w latach 90-tych, a kilka lat później,
logie rozpoznawania mowy. Pomimo, że technologii CTI (Computer Telephone
pierwsza funkcja jest niemal niewidocz- Intergration), które pozwalały na autona dla klienta, to obie pełnią niezwykle matyczne dzwonienie na numery umieszważną rolę w postrzeganiu jakości i efek- czone w uprzednio zdefiniowanej bazie
tywności działania obsługi klienta.
danych.

Często zapominamy, że branża contact
center korzystała z automatyzacji niemal od początku swojego istnienia, czyli lat 60-tych ubiegłego wieku. Pomimo,
że pełniła rolę wspierającą procesy
obsługi klienta, to już wtedy wprowadzała poważne implikacje dla branży.
Sednem całej dyskusji nie jest automatyzacja sama w sobie, lecz rola jaką będzie
pełniła w obsłudze klienta przyszłości.
Automatyzację można podzielić ze względu na jej dwa podstawowe zadania.

Rozmowę na temat różnic pomiędzy
tymi zadaniami należy zacząć od podróży w przeszłość, do lat 60-tych,
gdy automatyzacja stawiała swoje
pierwsze kroki i stała się początkiem
branży contact center. Stanowiło ją
Marcin Łukasik, wprowadzenie automatycznych centraSales Manager, Unicall li telefonicznych i bezpośredniego ze-
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Dotychczas konsultanci call center
musieli ręcznie wybierać każdy numer
z książki telefonicznej lub listy na biurku, czekać na odpowiedź i zestawianie połączenia, powtarzając ten cykl
przez cały dzień pracy. Po wprowadzeniu dialerów numery wybierał komputer, co pozwoliło na oszczędność

czasu i środków. Ponadto dało sposobność na wdrożenie lepszych procedur
kontroli jakości, gdyż migracja na systemy wspierane przez komputer umożliwiła łatwiejsze śledzenie statystyk
oraz zapoczątkowała rozwój niezawodnych systemów nagrywania rozmów.
Kolejnym etapem postępu w tej technologii były systemy predictive dialing, czyli systemy, które dopasowują szybkość
wybierania połączeń na podstawie historycznych statystyk z danej kampanii, choć
i te mają swoje ograniczania.
W dzisiejszych czasach automatyzacja jest wszechobecna w codziennej
pracy contact center i, być może, przez tą
stałą obecność przestaliśmy ją zauważać.
Jest w systemach wybierania połączeń,
backupie danych, systemach raportowania i monitorowania oraz wielu innych
aspektach działań contact center. Zatem,
to nie sama automatyzacja, ale automatyzacja w samoobsłudze jest sednem dyskusji na temat przyszłości contact center.
Wracając do przeszłości contact center, pierwsze systemy samoobsługowe pojawiły się w latach 70-tych
i zostały wdrożone przez banki, aby
weryfikować stan salda klientów. Były
to IVR-y (Interactive Voice Response),
czyli Interaktywne systemy odpowiedzi głosowych, które do dzisiaj
pozostają jedynymi popularnymi systemami samoobsługowymi w komunikacji contact center. W przeciwieństwie
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do systemów służących do wsparcia operacji, systemy samoobsługowe mają wiele
ograniczeń. Zalicza się do nich przede
wszystkim zdolność oprogramowania
wszystkich możliwych sytuacji, które
mogą zaistnieć w codziennych interakcjach z klientem. Nawet relatywne IVR
nie są lubiane przez klientów, którzy
zwykle szukają możliwości jak najszybszego przełączenia rozmowy do konsultanta. Automatyzacja oznacza ograniczenie kosztów, przez co firmy starają
się zredukować liczbę rozmów przekierowanych do działu obsługi klienta, stosując niekiedy niestandardowe numery
do połączenia z konsultantem. Zamiast
popularnego „0” może to być, np. „4” lub
inna liczba, która zmusi do wysłuchania całego komunikatu.

Jednak, pomimo
licznych zalet, sztuczna
inteligencja niesie ze
sobą zagrożenia i chociaż nie jest to częścią
niniejszej dyskusji,
to warto zauważyć,
że ostrzegają przed nią
takie autorytety jak
Stephen Hawking
i Elon Musk.
Pokazuje to ograniczenia obecnej infrastruktury wynikające z aktualnego stanu rozwoju sztucznej inteligencji, lub
raczej jej braku, co wyklucza stosowanie
samoobsługowych systemów na szeroką
skalę, zarówno w przytoczonych tu kanałach telefonicznych, jak i w internecie.
Obecne ograniczenia w technologii zostały niedawno wyraźnie uwidocznione
po wprowadzeniu przez Microsoft chatbota o imieniu Tay. Zadaniem Tay było
naśladowanie zachowania internautów
i odpowiadanie w czasie rzeczywistym
na posty na Twitterze. Bot był w stanie
uczyć się z wypowiedzi klientów i umieszczać stosowne odpowiedzi, ale bardzo
szybko okazało się, że twórcy nie wzięli pod uwagę, że anonimowość internetu odkrywa niekiedy najciemniejsze
strony ludzkiej natury. Wkrótce, w wyniku takiej nauki, odpowiedzi Tay byłe
pełne rasistowskich, seksistowskich i ksenofobicznych komentarzy, w rezultacie
czego projekt został zawieszony.

w stanie wyobrazić sobie obsługi niezadowolonego klienta przez bota. Istnieje
zbyt wiele możliwości, reakcji, ścieżek rozmowy i typów charakterów klientów, aby
taka obsługa stała się praktyczna i niezawodna. Jestem niemal pewien, że tacy
klienci szukaliby najszybszego sposobu przełączenia rozmowy do „żywego”
konsultanta, co nieco przypomina przytoczoną sytuacją z IVR-em.

na swoją korzyść i radzi sobie nawet
w trudnych czasach, takich jak kryzys
z 2008 roku. Automatyzacja pozwala na większą elastyczność i efektywność
kosztową, więc jej rozwój jest w branży
mile widziany. Jednak, jeśli kolejne przełomowe odkrycia w dziedzinie technologii komputerowych sprawią, że pytanie
w tytule stanie się czymś więcej niż
fantastyką naukową, to rozwój automatyzacji i sztucznej inteligencji wpłynie
Niemniej, sytuacja może się zmienić na wszystkie obszary naszego życia.
wraz z rozwojem technologii, na przy- Nie tylko na contact center. •
kład takich jak sieci neuronowe.
Ich konstrukcja jest oparta na strukturze biologicznych aksonów w ludzkim
mózgu i wspiera się na olbrzymiej ilości danych gromadzonych przez firmy
pokroju Google. Takie systemy będą
mogły skutecznie uczyć się i zdobywać
doświadczenie na podstawie prowadzonych interakcji, przez co same będą tworzyły nowe logiczne połączenia,
co dotychczas było sztywno zapisanie w setkach tysięcy linii kodu. Takie
rozwiązania stawiają nas o krok bliżej
do stworzenia prawdziwie sztucznej inteligencji, a to pozwoli na zupełnie naturalne interakcje człowieka z maszyną.
Jednak, pomimo licznych zalet, sztuczna inteligencja niesie ze sobą zagrożenia i chociaż nie jest to częścią niniejszej
dyskusji, to warto zauważyć, że ostrzegają przed nią takie autorytety jak Stephen
Hawking i Elon Musk.

Pomimo
imponującego
poziomu rozwoju
technologii
komputerowej, nadal
jest za wcześnie
na wprowadzenie
w pełni
zautomatyzowanej
i autonomicznej
obsługi klienta.

Pewne jest natomiast to, że automatyzacja była, jest i będzie obecna w branży contact center. Dowody
z przeszłości wskazują, że automatyzacja będzie pełniła rolę wspierającą i nie
przyczyni się do zmniejszenia roli obsługi klienta prowadzonej przez ludzi.
Co więcej, dowody wskazują jeszcze
na coś zupełnie innego. Branża contact center wykorzystuje outsourcing

Pomimo imponującego poziomu rozwoju technologii komputerowej, nadal jest
za wcześnie na wprowadzenie w pełni zautomatyzowanej i autonomicznej obsługi klienta. Automatyzacja może spełniać
i spełnia rolę wspierającą w najbardziej
powtarzalnych zadaniach, ale nie jestem
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017
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Problemy ze znalezieniem
pracowników będą coraz większe
Według najnowszych danych wzrost PKB za ostatni kwartał
2016 wyniósł 2,7%, choć specjaliści szacowali wzrost między
0,5 a 1,5%. Rokowania na 2017 są także bardzo obiecujące.
Według Wicepremiera Mateusza Morawieckiego uda się
przekroczyć zakładany w ustawie budżetowej
poziom 3,6%. Optymizm rządu zdają się potwierdzać
ekonomiści a także agencje ratingowe. Szanse na to upatrują
głównie w skokowym wzroście inwestycji z wykorzystaniem
programów unijnych – uśpionych w 2016 r.
oraz w inwestycjach w sektorze prywatnym, których poziom
wg. ekspertów także obudzi się z ubiegłorocznego letargu.

Rok 2016 przyniósł też rekordowy spadek
stopy bezrobocia. W grudniu 2016 r.
wyniosła ona 8,3% a w marcu br. spadła
do 8,2%, co daje wynik najniższy od
1991 r. Przewidywania są takie, że bezrobocie będzie dalej spadać.

Spadek bezrobocia
generuje problemy
ze znalezieniem
pracowników
i to nie tylko tych
wykwalifikowanych
w określonych
specjalnościach.

Monika Smulewicz,
Partner i Dyrektor
Zarządzająca w Grant
Thornton
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nie szybciej niż liczba osób pracujących.
Specjaliści od HR mówią wprost o tzw.
rynku pracownika, kiedy to warunki zatrudnienia dyktują kandydaci poszukujący pracy, a nie pracodawcy. Rzeczywiście,
przedsiębiorcy, wobec rosnących trudności ze znalezieniem potrzebnych rąk
Dobra sytuacja na rynku pracy jest bar- do pracy, są znacznie bardziej skłondzo pozytywnym zjawiskiem (zwiększa się ni do negocjowania warunków zatrudaktywność zawodowa, rosną dochody nienia. Liczba wakatów nadal będzie
gospodarstw domowych, zwiększają rosła. Wyraźnie widać też przewagę
się wpływy podatkowe do budżetu itp.). trendu do tworzenia miejsc pracy nad
Paradoksalnie sytuacja taka niesie ze ich likwidacją.
sobą również negatywne konsekwencje,
zwłaszcza dla przedsiębiorców. Spadek Ciekawym przykładem może być Jerobezrobocia generuje problemy ze znale- nimo Martins operator sieci „Biedronka”,
zieniem pracowników i to nie tylko tych który przyznał niedawno ustami swojewykwalifikowanych w określonych spe- go prezesa, że ma poważne problemy
cjalnościach. Niskie bezrobocie wywo- z zatrudnieniem. W niektórych częściach
łuje też coraz większą presję płacową. Polski wręcz nie udaje się skompletować
Wielu przedsiębiorców deklaruje realne nowej załogi sklepów. Mimo tego spółproblemy z zatrudnieniem pracowni- ka nie zamierza podnosić płac.
ków, co stanowi dużą barierę w dalszym
rozwoju firm. Jak pokazuje cykliczne Do wspomnianych problemów z pewbadanie przeprowadzane od 2009 r. nością przyczynią się także wchodzące
przez Millward Brown dla Grant Thorn- w życie przepisy o obniżeniu wieku emeton International, odsetek średnich i du- rytalnego. W czarnych scenariuszach
żych firm w Polsce, które mają duże lub eksperci szacują odejście z pracy nawet
bardzo duże problemy ze znalezieniem do 250 tys. osób. Dość powiedzieć, że
odpowiednio wykwalifikowanych pra- będą to na ogół ludzie o dużym docowników jest najwyższy (40%) odkąd świadczeniu zawodowym, nierzadbadanie jest przeprowadzane.
ko o unikalnych kwalifikacjach. Może
to generować dodatkowe problemy, gdyż
Tendencje te potwierdzają dane NBP takich pracowników nie łatwo będzie
za rok 2016, które wykazują, że podaż zastąpić nowymi. Chcąc zatrzymać tych
miejsc pracy jest większa niż popyt, tj. najbardziej wartościowych firmy będą
liczba etatów w firmach rośnie znacz- musiały stworzyć im nowe, zachęcające
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017
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do pozostania warunki. Obniżka wieku emerytalnego przyniesie też skutek
w postaci przesunięcia granicy ochrony
przedemerytalnej. Nowa grupa pracowników zostanie taką ochroną objęta, co zrodzi określone konsekwencje
dla pracodawców, obniżając możliwości w zakresie elastycznego kształtowania potrzeb kadrowych.
W sytuacji niedoborów na rynku pracy
mocno rozważane są pomysły na sięgnięcie po pracowników z innych rynków. W tym kontekście ciekawie brzmią
deklaracje Wicepremiera Morawieckiego o sprowadzeniu pracowników z Ukrainy. We wrześniu ub. roku roztoczył on
przed przedsiębiorcami wizję kontrolowanego sprowadzenia do Polski nawet
kilkuset tysięcy obywateli Ukrainy, w celu rozwiązania czekających nas w przyszłości problemów na rodzimym rynku pracy.
Kontekst tej wypowiedzi stanowiły nieuchronne zmiany struktury demograficznej polskiego społeczeństwa. Już dziś
firmy z branży produkcyjnej borykają się
z nieobsadzonymi wakatami.
Dane Związku Przedsiębiorców i Pracodawców szacują, że w Polsce może
pracować około miliona Ukraińców, z czego tylko połowa legalnie. Reszta zasila szarą strefę, co nie jest dla Polski korzystne.
Podkreśla się natomiast, że pracownicy
z Ukrainy na ogół są chętni do pracy, łatwo się adaptują i, co najważniejsze, nie
wpadają często w konflikty z prawem.
Pracowników zza wschodniej granicy najczęściej poszukują duże przedsiębiorstwa,
zatrudniające ponad 250 osób. Masowe
rekrutacje prowadzą dla nich agencje pośrednictwa pracy, które powstają na rynku jak grzyby po deszczu. W grupie firm
produkcyjnych, niemal co druga zgłasza chęć zapełnienia wakatów pracownikami „z importu”, przy czym dotyczy
to głównie etatów niższego szczebla.

Są jednak pozytywne zjawiska związane z emigracją. Szacuje się, że od
początku fali wyjazdów, związanej
z przemianami ustrojowymi, napłynęło
do Polski ponad 120 mld zł. Pieniądze te
w sposób pośredni weszły do obiegu gospodarczego. Zostały za nie kupione różne dobra – od domów, czy mieszkań
przez samochody, komputery, telefony.
Po drugie, emigranci, zwłaszcza reprezentujący bardziej prestiżowe zawody,
którym udało się zdobyć odpowiedni status zawodowy, stają się naturalnymi ambasadorami Polski. W postpolitycznych
czasach masowej informacji, taki bezpośredni wpływ na dobry wizerunek
kraju, przez naoczny przykład, może
być bezcenny. Polacy na ogół cieszą się
dobrą opinią społeczności lokalnych,
asymilują się ze społeczeństwami do których migrują.

Pomimo często
wielkich chęci ze strony
pracowników, ich
umiejętności, zdobyte
w toku edukacji,
nie są w stanie
spełnić oczekiwań
pracodawców.

Sprawa emigracji, na skutek niedawnych
decyzji Wielkiej Brytanii, nabrała nieco innej perspektywy. Nie należy jednak zbytnio liczyć na rychły powrót do kraju setek
tysięcy Polaków zza Kanału La Manche.
Jeżeli ktoś mieszkał już za granicą doświadczając innej jakości życia, z pewnością
nie będzie skłonny wrócić. Specjaliści
od emigracji zwracają uwagę, że kiedy
w 2008 r. w Wielkiej Brytanii ujawniły się
skutki kryzysu gospodarczego, wystąpił
Na niedobory na rynku pracy ogrom- trend do przemieszczania się ludzi do
ny wpływ wydaje się mieć jeszcze jed- innych krajów UE, takich jak Holandia,
no zjawisko. Według danych GUS Polskę Norwegia, Niemcy, czy Irlandia.
opuściło prawie 2,4 mln ludzi (dane
za rok 2015). Z czego ok. 80% przeby- Trzeba też uczciwie powiedzieć, że
wa poza granicami ponad 12 miesięcy. Polska od samego początku transforWyjeżdżają na ogół ludzie młodzi i nie macji ustrojowej cierpi na strukturalne
byłoby w tym nic dziwnego, bo prze- wręcz niedopasowanie kwalifikacji pracież żyjemy w Unii ze swobodą przepły- cowników do potrzeb rynku pracy. Powu ludzi, a młodzi ludzie mają przecież mimo często wielkich chęci ze strony
prawo do poszukiwania swojego miej- pracowników, ich umiejętności, zdobyte
sca, zdobycia doświadczenia etc. Niepo- w toku edukacji, nie są w stanie spełnić
koi jednak skala tej emigracji oraz, jak oczekiwań pracodawców. Dlatego, nawet
mówią eksperci, jej nieodwracalność. w okresach spowolnienia gospodarczePomimo spadku bezrobocia i dobrze go, kiedy podaż pracowników przewyżrozwijającej się gospodarki, różnica w po- szała popyt, występował kłopot ze
ziomie życia w Polsce i na Zachodzie jest znalezieniem odpowiednich kandydabardzo duża. Nie ma raczej szans na to, tów do pracy. Obecnie, kiedy gospodarby tych, którym się powiodło w Wielkiej ka radzi sobie całkiem dobrze, problem
Brytanii, Niemczech, Holandii, czy Irlandii, niedopasowania stał się szczególnie wiprzyciągnąć z powrotem do kraju.
doczny. Z tego powodu bardzo potrzeb-
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Wyraźnie widać też
przewagę trendu do
tworzenia miejsc
pracy nad ich
likwidacją.

ne są zmiany w systemie kształcenia, ze
specjalnym naciskiem na naukę zawodów,
głównie tych deficytowych. Dopóki
system nauczania w Polsce nie zostanie
przekształcony, przedsiębiorcy muszą
mieć świadomość, że niektóre stanowiska wciąż ciężko będzie obsadzić, nawet
w oparciu o napływ pracowników ze
Wschodu. Zrozumienie tej sytuacji może
być katalizatorem dodatkowego impulsu w kierunku uruchomienia przez firmy
własnych projektów edukacyjnych i doszkalających przeznaczonych dla kandydatów do pracy. •
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Pozytywność – siłą napędową
Twojej organizacji? Prosty
wzór na trwałe zaangażowanie
Twoich pracowników
Badania pokazują, że najlepsze efekty organizacje osiągają,
zachowując proporcję pozytywnych do negatywnych
doświadczeń zespołu w stosunku 3:1. To z kolei można osiągnąć
wdrażając w firmie transparentność i odpowiednie
nawyki zespołowe. Dlaczego warto walczyć o pozytywność?

Centrum Usług Wspólnych dużej, globalnej firmy. Nowy dyrektor jest zaskoczony
atmosferą organizacji. Spotkania menedżerów przebiegają bez napięcia, w pełnej twórczego zaangażowania atmosferze,
uśmiech jest często obecny na twarzach
pracowników, którzy z widoczną energią
dzielą się z kolegami efektami wdrożonych ostatnio usprawnień. Zaskoczony
dyrektor cieszy się, ale ma obawy, czy
ta pozytywna energia przekłada się
na wyniki, czy może – wręcz przeciwnie.
Tymczasem przeprowadzona przez niego analiza KPI pokazuje, że od wielu miesięcy wyniki centrum systematycznie rosną,
a produktywność jest na rekordowym poziomie! To przykład organizacji, w której
„pozytywność” współgra z wysoką produktywnością. Jak powtórzyć jej sukces?
CZYM JEST POZYTYWNOŚĆ?

Pozytywność to szereg dobrych, przyjemnych doświadczeń oraz emocji pracowników i menedżerów wynikających
z tego, w czym uczestniczą, co ich spo-

Krzysztof Pimpicki,
Partner w firmie
4Results
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Kazimierz Żurek,
Manager
w 4Results

tyka w pracy na co dzień. Naturalne jest,
że w środowisku pracy spotyka się czynniki negatywne – nie da się ich uniknąć,
szczególnie w wymagających, pełnych
wyzwań kontekstach biznesowych. Jednak
ważne, aby zachować odpowiednią proporcję tych pierwszych do drugich.
Badania psycholog z North Carolina
University, profesor Barbary L. Fredrickson
wykazują1, że dopiero co najmniej 3-krotnie większa liczba pozytywnych doświadczeń i emocji niż tych negatywnych
zapewnia „kwitnące” podejście do życia,
optymizm, lepszą współpracę z innymi
osobami (Patrz Ramka). Jeżeli zatem pracownik przekroczy ten „punkt zwrotny”
pozytywności, zaczyna zachowywać się
w zupełnie inny jakościowo sposób.
Dlaczego warto stawiać na pozytywność i dążyć do realizacji tej proporcji?
Po pierwsze, wysoka pozytywność nie
rodzi się jedynie w odpowiedzi na sukces – jest jego przyczyną. Nasze doświadczenia pokazują, że organizacje, które
przestawiają swoją „wajchę” na pozytywność, o wiele szybciej osiągają poprawę
wyników i ta zmiana ma charakter trwały.
Po drugie, odpowiednio pozytywność
otwiera człowieka i sprawia, że jest on bardziej podatny na zmianę – i kreatywniejszy.
Po trzecie, pozytywność sprawia, że ludzie
w środowisku pracy zaczynają chcieć dawać z siebie to, co najlepsze. Nie „kombinują”, nie symulują pracy, myślą proaktywnie
o tym, co mogą zrobić, by wpłynąć pozytywnie na atmosferę pracy, doświadczenia klientów oraz wyniki swojego zespołu.

POZYTYWNOŚĆ A ZAANGAŻOWANIE

Wysoka pozytywność bezpośrednio przekłada się na zaangażowanie. Jednak niektóre organizacje zbyt skupiają się
na definiowaniu i stymulowaniu zaangażowania poprzez wpływ na dobre samopoczucie pracownika, jego samoocenę,
czy optymizm. Często objawia się to,
w dostosowywaniu się do oczekiwań
pracowników, za pomocą specjalnych
programów lojalnościowych, benefitów czy też na przykład koncentrując
się na czynnikach, takich jak: systemy
premiowe, dodatki motywacyjne, czy
tworzenie atrakcyjnego miejsca pracy.
W ten sposób chcą podnosić dobre samopoczucie pracownika, jego dobrostan.
Jednak bardzo często, pracownicy szybko przyzwyczajają się do takich korzyści. Przekłada się to na ich zadowolenie
z miejsca pracy, ale nie wpływa na realne
zaangażowanie w pracę.
A co w takim razie wpływa na zaangażowanie pracowników? Na przykład, zdaniem
profesora Arnolda B. Bakkera z Erasmus
University z Rotterdamu 2, zaangażowanie pracowników zależy od dwóch
rodzajów zasobów: własnych pracownika, takich jak poczucie własnej
wartości, optymizm, pozytywna samoocena oraz zasobów związanych z pracą,
takich jak wsparcie społeczne, otrzymywanie konstruktywnej informacji
zwrotnej, autonomia, możliwość rozwoju, różnorodność zadań. Jak pokazały badania prof. Bakkera, zasoby
związane z pracą stają się szczególnie
ważne, gdy pracownik konfrontuje się
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Nasze doświadczenia pokazują,
że organizacje, które
przestawiają swoją
„wajchę” na pozytywność, o wiele szybciej
osiągają poprawę
wyników i ta zmiana
ma charakter trwały.
Ramka: Wzór na trwałe zaangażowanie

POZYTYWNOŚĆ
= 3:1
NEGATYWNOŚĆ

Tabela 1.

SIŁY

UCZUCIA

nowe możliwości, nowe spojrzenie

nadzieja, ciekawość, zainspirowanie

jednolite podejście wobec wszystkich, jasne zasady

odpowiedzialność, szczerość, uczciwość

osiągnięcia, wpływ

zadowolenie, uwolnienie, poczucie wspólnoty

więź, różnorodność

szacunek, wiarygodność, wdzięczność

skupienie uwagi, rozwój osobisty

spełnienie, duma, pogoda ducha
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sesje Kaizen. Po drugie, jednak zwiększyliśmy energię i zaangażowanie pracowników – zespoły wygospodarowały specjalny
czas na dodatkowe aktywności, takie jak
sesje jogi, konkursy well-being (takie jak np.
„no sugar challenge”), czy dbanie o integrację pracowników dzięki wprowadzeniu „team labels”, szyldów dla każdego zespołu,
czy pojawiających się na biurkach przyjaznych wizytówkach.
KLUCZOWE SIŁY POZYTYWNOŚCI

Są to siły uruchamiające powstawanie
pozytywnych emocji przekładających się
na zaangażowanie pracowników.
Nasze doświadczenia pokazują, że podnoszenie pozytywności wymaga odpowiedniej kolejności wdrażania 10 kluczowych
sił, które pozwalają na powstanie lub
zwiększenie częstotliwości występowania w codziennych doświadczeniach pracowników i menedżerów 15 pozytywnych
emocji (patrz tabela1).

Pozytywność to szereg
dobrych, przyjemnych
doświadczeń oraz
emocji pracowników
i menedżerów
wynikających z tego,
w czym uczestniczą,
co ich spotyka w pracy
na co dzień.

Czytaj więcej
o Pozytywnej
Produktywności
tutaj: www.
positiveproductivity.eu
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Siły uruchamiane są poprzez opracowane przez nas ustrukturyzowane podejście o nazwie Pozytywna Produktywność,
które prowadzi krok po kroku do budowania trwałej kultury zarządzania wynikami i ciągłego doskonalenia (więcej
z dużymi wymaganiami (np. umysłowy- podążamy, bazując na faktach i liczbach, na stronach positiveproductivity.eu).
mi, emocjonalnymi, ilościowymi). Takie a nie na opiniach.
wymagania towarzyszą m.in. organizaPOZYTYWNOŚĆ A PRODUKTYWNOŚĆ
cjom, takim jak centra nowoczesnych Z kolei nawyki zespołowe skupiają się Praktyka uczy, że w trakcie programu
na systematycznym eliminowaniu mar- Pozytywnej Produktywności możemy
usług biznesowych.
notrawstw, niepotrzebnych i frustrujących w sprawny i stosunkowo szybki sposób
To właśnie zasoby związane z pracą, w na- w środowisku pracy procesów, czynności, osiągnąć opisywaną 3-krotną proporcję
szej opinii, są niedocenianym i kluczowym zadań, dzięki konsekwentnej pracy w ze- pozytywnych doświadczeń do negatyskładnikiem zaangażowania. Troska o śro- społach nad doskonaleniem otoczenia wnych. O tym, jak przekłada się to na
dowisko, otoczenie pracy, eliminacja czyn- pracy. Ponadto, dzięki przejrzystości szyb- konkretne rezultaty mówi m.in. dyrektor
ników przynoszących frustrację, są klu- ko widać pozytywne efekty takich prac, Anna Pyzik, która dowodzi SSC finansoczowe w dostarczaniu pozytywności i… co natychmiast przekłada się na wzrost wym w firmie Schneider Electric:
pozytywnych doświadczeń. Te dwie siły
eliminowaniu negatywności.
– transparentność i nawyki zespołowe – Wdrożona przez nas kultura Leanergy,
TRANSPARENTNOŚĆ I NAWYKI
uwalniają potencjał pracowników w spo- oparta o metodologię Pozytywnej
Produktywności, wydobywa z pracowniZESPOŁOWE
sób skokowy i trwały.
Kilkadziesiąt projektów wdrożeniowych
ków to, co najlepsze poprzez docenianie
przeprowadzonych przez nas przez Przykładem może być firma Schneider ich indywidualnego i zespołowego wysiłku.
ostatnie 5 lat pokazuje bowiem, że trwałe Electric, która od kilku lat w ustruktury- Poczucie, że własne starania w usprawniezaangażowanie rodzi się w efekcie sukce- zowany sposób stara się stawiać, prócz niu otoczenia pracy zostały wysłuchane
sywnego eliminowania negatywnych produktywności, właśnie na czynnik i docenione, niezwykle podnosi zadowodoświadczeń, związanych ze środowi- pozytywności. Mówi o tym m.in. dyrektor lenie, energię i optymizm naszych pracowskiem, otoczeniem pracy, a dostar- EMEAS HR Shared Services w Schneider ników – a przy tym, na realnych liczbach,
czeniem pozytywnych doświadczeń, Electric Pierre-Yves Dauvergne, którego widocznie przekłada się na efektywność.
które powodują zwiększenie częstotli- organizacja zdobyła niedawno nagrodę
wości występowania przyjemnych emo- ABLS Diamonds w kategorii „Vibrant Stworzenie kultury, w której pozytywcji. Kluczem do tego jest wykorzystanie Workplace”:
ność wpisana jest trwale w organizację,
naturalnej siły płynącej z odpowiedniemoże wydawać się trudnym zdaniem,
go wdrożenia w organizacji transparent- – Z jednej strony, rozwijamy zarządzanie wy- ale w praktyce jest to jak najbardziej
ności oraz nawyków zespołowych.
nikami poprzez wdrożenie różnych metod wykonalne. W stosunkowo krótkim
i narzędzi, takich jak warsztaty lean, meto- czasie jest w stanie przynieść wymierne
Transparentność polega na przejrzysto- da 5S, spotkania SIM, tablice wizualizacyjne rezultaty biznesowe. •
ści w środowisku pracy, budowaniu poczucia uczciwości poprzez zastosowanie
„tych samych zasad dla wszystkich”, stwo- 1 Fredrickson B.L. (2009), Positivity, Three Rivers Press, Nowy Jork.
rzenie mechanizmów, dzięki którym wie- 2 Bakker A.B., Albrecht S., Leiter M.P. (2011). Key questions regarding work engagement.
my, gdzie jesteśmy jako zespół i gdzie European Journal of Work and Organizational Psychology, 20, 4–28. Google Scholar CrossRef.
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Jak nawiązywać relacje
na wydarzeniach biznesowych?
7 grzechów głównych
uczestnika eventów i konferencji
W ostatnich kilku latach nastąpił prawdziwy wysyp konferencji, festiwalów, eventów czy spotkań
networkingowych. Wiele osób z nich korzysta, wiele jednak omija je z daleka. Wydaje mi się,
że jednak najwięcej jest ludzi, którzy pojawiają się na tego typu wydarzeniach, raczej niezbyt
regularnie, bo nie do końca widzą w nich wartości. Albo nie wiedzą jak tę wartość uzyskać.

poniżej: Rozmowy
kuluarowe na
jednym z wydarzeń
organizowanych
przez Fundację Pro
Progressio.
Na duży event Chciałbym przedstawić siedem grzewarto przyjść nawet
chów głównych uczestnika konferenz godzinnym
wyprzedzeniem. cji i eventów. Wszystkie wnioski opieram
Pozwoli Ci to na na własnych doświadczeniach i obseroswojenie się wacjach innych uczestników konferencji.
z otoczeniem. Przy opisie każdego z grzechów posta-

ram się wskazać jak ich unikać, albo jak
sobie z nimi radzić.
1. NIE CHODZĘ NA EVENTY
I KONFERENCJE

Wiele osób nie chodzi na wydarzenia
biznesowe, twierdząc, że jest to strata
czasu. Część z nich mówi, że – „Bardzo często na konferencjach nie ma nic ciekawego merytorycznie. Większość prelekcji jest
albo krypto-prezentacją sprzedażową, albo wystąpieniem karmiącym już i tak wysokie ego prelegenta.” Pewnie jest w tym
wiele racji. Z drugiej strony, kiedyś na jednej z konferencji Paweł Kastory, prezes
jednej z największych agencji marketingowych w Polsce powiedział „Człowiek
przychodzi na taką konferencję, po jedną
myśl, która się zbiegnie z jego doświadczeniem i da mu inspirację do działania!”.
Inaczej mówiąc zakładanie, że inni nie
mają nic ciekawego do powiedzenia,
może wskazywać, że rozmówca ma, delikatnie mówiąc, dość wysokie mniemanie
o sobie. Nie zmienia to faktu, że jakość
wystąpień faktycznie bywa różna…
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Nie chciałbym jednak rozpisywać się
o merytoryce konferencji, bo miałem
się skupić na aspekcie nawiązywania
relacji biznesowych podczas tego typu
wydarzeń. Druga część ludzi nie korzysta
z konferencji i eventów bo twierdzi, że
– „na konferencje nie ma sensu chodzić,
bo trudno znaleźć potencjalnego klienta, jest zwykle więcej sprzedających niż
potencjalnych klientów”. Często są to
doświadczeni sprzedawcy, którzy być
może pozyskują klientów z innych źródeł. Byłem na wielu konferencjach czy
business mixerach, gdzie faktycznie tak
to wyglądało, ale to nie jest, według mnie,
powód, żeby nie chodzić na różne wydarzenia biznesowe w ogóle.
Profesjonalny networking powinien być
dla wielu osób m.in. sprzedawców, konsultantów, doradców, przedsiębiorców,
szefów firm, business developerów etc.,
koniecznością. Niewiele osób jednak
potrafi faktycznie i skutecznie prowadzić networking w sposób efektywny.
Dlatego warto kierować się następującymi zasadami przy wyborze swoich aktywności:

• Warto bywać na konferencjach
i eventach. KROPKA.
• Powinna to być czynność REGULARNA, a nie sporadyczna.
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• Wybór miejsc, gdzie się pojawiam
Wbrew pozorom to nie jest takie trudne
powinien być ŚWIADOMY. Eventy
i nie musi zabierać bardzo dużo czasu.
mają faktycznie różną jakość, przyWarto zrobić kilka prostych rzeczy:
chodzą różni ludzie, nie wszędzie
• Zapoznaj się z agendą. Zobacz jakie
znajdę duże grono ciekawych
wystąpienia, jacy prelegenci są dla
rozmówców.
Ciebie ciekawi. Poszukaj w internecie
• Warto stosować odpowiedni
informacji o osobach, których nie
Networking Mix. Paleta możliwości
znasz, albo chciałbyś więcej o nich
jest ogromna, konferencje temawiedzieć. Zaplanuj w jakich wystątyczne, business mixery, śniadania
pieniach weźmiesz udział. Najlepiej
biznesowe, grupy networkingowe,
przygotuj od razu pytanie/pytania
eventy organizowane przez izby
jakie chciałbyś zadać po wystąpiegospodarcze, konferencje branżowe.
niu. Dobre, merytoryczne pytanie
Warto pojawiać się w różnych miejzadane na forum jest doskonałym
scach, bo można poznawać różne
narzędziem, żeby zaistnieć
osoby, można uzyskiwać dostęp do
w świadomości prelegenta czy
różnych środowisk.
innych uczestników eventu.Więk• Warto dokonywać okresowej oceny
szość ludzi boi się zadawać pytania
efektywności swoich aktywności
na forum. Jeśli nie ma czasu na
networkingowych. Najlepiej w oparpytania na forum, to podejdź
ciu o konkretne mierniki, np. liczba
to prelegenta, zadaj pytanie, daj
osób należących do grona mojego
swój komentarz i wymień się
zainteresowania, które poznałem,
wizytówkami.
liczba spotkań z rozmówcami po
• Wielu organizatorów udostępnia
tego typu eventach, liczb pozyskalistę zaproszonych uczestników.
nych klientów etc.
Jeśli nie ma takiej informacji na stronie eventu, to poproś organizatorów
o przesłanie listy gości, zaproszo2. NIE PRZYGOTOWUJĘ SIĘ
nych firm etc. Być może nie dostaDO EVENTÓW
niesz od razu listy nazwisk
Postawię hipotezę, że 80% osób choz kontaktami, ale firmy wraz ze stadzących na eventy, nie dokonuje odnowiskami są często udostępniane
powiedniego przygotowania. Pewnie
na życzenie. Taka lista również może
dlatego tylko 20% jest naprawdę efekposłużyć do świadomego zaplanotywna i potrafi wykorzystać swoją obecwania, z kim warto porozmawiać.
ność na wydarzeniach biznesowych.
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Paradoksalnie
inicjując rozmowę
z samotnie stojącą
Większość ludzi odczuwa ogromną barie- osobą na konferencji,
rę w inicjowaniu rozmów z nieznajomy- możesz ją wybawić
mi osobami. Często dla wielu ludzi, jest z bardzo dużej
to główna bariera mentalna, która blo- mentalnej opresji!
3. NIE INICJUJĘ ROZMÓW Z NOWYMI
OSOBAMI

kuje ich przed chodzeniem na konferencje i eventy biznesowe. Nie wiedzą
jak zacząć rozmowę, nie chcą się narzucać, odczuwają dyskomfort w rozmowie
z nieznajomymi.
W efekcie wielokrotnie obserwowałem ludzi chodzących samotnie w czasie
przerwy na konferencji, gdzie przewijało się mnóstwo ludzi. Częstym
symptomem tej obawy jest ucieczka
w rozmowę telefoniczną czy sprawdzanie wiadomości w telefonie.
Dobra wiadomość jest taka, jeśli sam
się obawiasz zainicjowania nowych kontaktów, to prawdopodobnie nie jesteś
sam! Paradoksalnie inicjując rozmowę
z samotnie stojącą osobą na konferencji, możesz ją wybawić z bardzo dużej
mentalnej opresji! Ona też boi się porozmawiać z nieznajomymi!

Jeśli rozmawiasz z drugą osobą,
to warto stanąć delikatnie
pod skosem do swojego rozmówcy.
Jeśli staniesz dokładnie równolegle,
to dla osoby z zewnątrz może
to być bariera, żeby podejść.
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powyżej: Zasada jest prosta. Zacznij rozmawiać
Najistotniejsza
Możesz podejść do samotnie stojącej osoczęść networkingu:
wymiana wizytówek. by, albo grupki osób, jeśli widzisz, że ich
OutsourcingBreakfast postawa i mowa ciała zachęca do podejWarszawa. ścia dodatkowych osób. Najłatwiej roz-

osób. Wbrew pozorom widać, czy dana grupa jest zamknięta na osoby z zewnątrz. Jeśli rozmawiasz z drugą osobą,
to warto stanąć delikatnie pod skosem
do swojego rozmówcy. Jeśli staniesz dopocząć rozmowę od pytania. Nie muszą kładnie równolegle, to dla osoby z zeto być bardzo wysublimowane pytania. wnątrz może to być bariera, żeby podejść.
Bardzo dobrze sprawdzają się następujące Podobną postawę warto zachować
zagajenia (przetestowałem wielokrotnie jeśli stoisz w grupce osób. Warto zostaw praktyce):
wić w grupce osób delikatną przestrzeń
• Chyba nie mieliśmy się okazji
na dołączenie kolejnej osoby i również
wcześniej poznać. Czym się Pan/Pani ustawić się pod delikatnym skosem
zajmuje? Skąd Pan przyjechał?
do swojego rozmówcy, tak żeby obej• Jeśli jesteś na imprezie o charakterze mować również wzrokiem przechodzącyklicznym, to doskonale się sprawce obok osoby.

dza Czy Pan/Pani po raz pierwszy
bierze udział? Często Pan/Pani
uczestniczy w…?
• Która prelekcja się Panu podobała?
Na ile jest Pan zadowolony z eventu?
• Jeśli podchodzisz do samotnie
stojącej osoby to warto powiedzieć,
Widzę, że stoi Pan/Pani sam, pewnie
nie zna Pan/Pani tutaj wielu osób.
4. ROZMAWIAM TYLKO ZE ZNAJOMYMI

Pewną wariacją braku inicjowania nowych
rozmów jest rozmowa tylko z osobami,
które się zna. Najczęściej obserwuję
grupki kliku osób, które przyszły z jednej
firmy i każdą przerwę spędzają razem.
Doskonale się przy tym bawią, ale tym
samym zamykają się na poznanie nowych
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Widziałem również osoby, które cały
dzień spędziły w gronie osoby/osób,
które spotkały na początku konferencji
albo znały je wcześniej. Jest to duży błąd. Warto zmieniać rozmówców,
przynajmniej w każdej przerwie porozmawiać z inną osobą. Nie chodzi o to,
żeby rozmowa była krótka i po wymianie wizytówek „przeskakiwać” od
razu do kolejnej osoby. Zdecydowanie
warto jednak podchodzić do innych
osób, mieszać się, dopraszać innych
rozmówców do grupki rozmawiających
osób. Jest nawet w żargonie networkingowym fachowe określenie (oczywiście
w języku angielskim) na ten termin
tj. mingling.

Ważną zasadą, która jest związana z inicjowaniem rozmów jest nawyk wcześniejszego przychodzenia na event. Na duży event
warto przyjść nawet z godzinnym wyprzedzeniem. Pozwoli Ci to na oswojenie się
z otoczeniem. Będziesz mógł obserwować
napływające osoby i możesz być pierwszą
osobą, która wyzwoli ich szybko z poczucia dyskomfortu wynikającego z konieczności inicjowania rozmów z nieznajomymi.
5. SPRZEDAJĘ, A NIE ROZMAWIAM

Wielu sprzedawców, którzy często bywają na eventach i konferencjach, zaraz po uzyskaniu informacji, że rozmawiają z osobą należącą do swoje grupy
docelowej, przechodzą od razu w tryb
sprzedażowy. „Nasza firma ma bardzo duże doświadczenie w Pana branży”, „Czy korzysta Pan z…”, „Może chciałby Pan dostać
od nas ofertę”, „Mamy bardzo dobre ceny”,
„Zapraszamy do współpracy”.
To ogromny błąd. Tego typu podejście
budzi niechęć i od razu buduje ogromny mur obronny po stronie rozmówcy.
Ludzie nienawidzą nachalnych sprzedawców! Większość z osób jest jednak na tyle
miła, że nie powie tego wprost, tylko zrewanżuje się kurtuazyjnym zmyleniem
obronnym „Mamy już sprawdzonego dostawcę”, „Proszę przesłać ofertę e-mailem”,
„Nie korzystamy z…”.
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Absolutnym natomiast błędem jest bieganie i rozdawanie komu popadnie ulotek czy folderów reklamowych. Widziałem
takie sceny wielokrotnie. Szkoda lasów,
bo materiały najczęściej lądują w koszu,
tylko nie na oczach rozdających je osób.
Networking jest działaniem długofalowym. Nie należy oczekiwać, że poznam
osobę na konferencji i ona następnego dnia kupi mój produkt lub usługę.
Oczywiście są wyjątki potwierdzające
regułę. Dlatego warto planować swoją
regularną obecność zwłaszcza na cyklicznych imprezach i wydarzeniach. Czasem,
jeśli inni uczestnicy wydarzenia widzą
kogoś w tym samym miejscu, na podobnym evencie po raz drugi i trzeci, to nagle
wspólna rozmowa staje się oczywistością.
Oswojenie innych ludzi ze swoją obecnością jest bardzo ważnym czynnikiem
w budowaniu zaufania.
Jak warto rozmawiać z nowo poznanymi osobami. Podam kilka prostych reguł.

• Najpierw pytaj, potem mów. Większość ludzi lubi mówić o sobie. Zadaj
kilka pytań odnośnie osoby, jej pracy,
firmy. Okaż realne zainteresowanie.
Dopytuj się o istotne zagadnienia.
Jeśli to adekwatne to podziel się
swoim doświadczeniem.
• Przed konferencją powinieneś mieć
przygotowane, krótkie maksymalnie 60 sekundowe przedstawienie
swojej firmy czy osoby. Warto wspomnieć o tym co robisz, jakie wyzwania rozwiązujesz u swoich klientów,
czym się wyróżniasz od innych firm
czy osób. Nie musisz wszystkiego
przekazać jednym tchem. Poczekaj
i zobacz co zainteresuje Twojego
rozmówcę. Najlepiej, żebyś opowiadał o sobie przez pryzmat autentycznych doświadczeń, realizacji,
klientów. Ważne, żebyś pamiętał,
że ludzie nie kupują cech i parametrów produktów, tylko kupują
rozwiązanie swoich problemów.
• Najpierw Ty poproś o przekazanie
wizytówki. Nie chowaj jej od razu
do kieszeni. Zapoznaj się ze stanowiskiem, firmą, adresem, wyglądem
wizytówki. Jeśli coś ciekawego
pojawiło się w Waszej rozmowie,
to zapisz to na wizytówce! Dopiero
po otrzymaniu wizytówki swojego
rozmówcy przekaż swoją.

6. NIE MAM PRZYGOTOWANEGO PLANU
DZIAŁANIA

Większość networkerów popełnia wcześniej wymienione grzechy. Można powiedzieć, że ten punkt jest kolejnym etapem
wtajemniczenia. Wytrawny, profesjonalny networker, zanim pójdzie na dany
event, ma już przygotowany plan działania, co może zrobić z kontaktem
do nowo poznanej osoby. Jeśli na wcześniejszych błędach wykłada się 80%

ludzi uczęszczających na konferencję 7. ODKŁADAM WIZYTÓWKI NA BOK, NIE
i eventy, to szacuję, że taki plan działaWYKONUJĘ DALSZYCH KROKÓW
nia ma przygotowany jedynie kilka pro- Ostatnim grzechem networkera jest pocent uczestników eventów biznesowych. wrót do swojej rzeczywistości, tzw. „bieżączki” i brak działań ukierunkowanych
Warto zatem przygotować zestaw kil- na podtrzymanie relacji. Najczęściej wiku działań, które mogę wykonać wobec zytówki są odkładane na bok, czasem zonowo poznanej osoby, z którą chcę pod- stają w garniturze czy wizytowniku. Brak
trzymać relację. Mogą do nich należeć:
follow-upu wykonanego relatywnie szybko (najlepiej następnego dnia, najpóźniej
• Wysłanie podziękowania e-mailowego za rozmowę z przekazaniem
tydzień po evencie), powoduje, że wczedanych kontaktowych. Uwaga, nie
śniejsze, nawet najlepsze wysiłki mogą
wysyłaj oferty swojej firmy w takim
spełznąć na niczym.

•
•
•
•
•

e-mailu. Patrz wątek o nachalnych
sprzedawcach!
Zaproszenie rozmówcy do kontaktu
poprzez media społecznościowe.
Zapisanie do newslettera.
Wysłanie ciekawego materiału, artykułu, filmu, inspiracji.
Zaproszenie na prelekcję, czy inny
event.
Zaproszenie na wspólną kawę.

Jeśli Twoje działanie zakłada wykonanie
działania po stronie Twojego rozmówcy,
to zaproponuj je jeszcze podczas rozmowy.
Sprawdź, czy ta propozycja jest adekwatna i interesująca dla Twojego rozmówcy.
Jeśli nie, to nie naciskaj. Idąc na dany event,
warto mieć przygotowany zestaw kilku działań, które możesz podjąć wobec
interesującej Cię osoby. Nie musisz proponować od razu wszystkiego.
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powyżej:
Wytrawny,
profesjonalny
networker, zanim
pójdzie na dany event,
ma już przygotowany
plan działania,
co może zrobić
z kontaktem do nowo
poznanej osoby.
OutsorucingBreakfast
Warszawa.

Czasem autentycznym wyzwaniem
jest brak czasu, na tego typu działania.
Proponuję na wyzwanie spojrzeć inaczej i kierować się prostą zasadą. Zawsze
po danym evencie mam zaplanowany
odpowiedni czas na follow-up. A jeśli nie
jestem w stanie tego czasu wygospodarować, to nie idę na ten event. Szkoda swojego czasu, energii i frustracji, że chodzenie
na eventy i konferencję nic nie daje.
Na końcu chciałbym dokonać jednego
wyznania. Każdy z wymienionych grzechów popełniłem samodzielnie. I to nie raz.
Wszystko, co napisałem bazuje na moich
własnych doświadczeniach. Networking
naprawdę działa. Tylko trzeba wiedzieć
jak go prowadzić. Do zobaczenia na Andrzej Twarowski,
różnych eventach i konferencjach Partner, Sandler
Training
biznesowych! •
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Genesys
– historia
innowacyjności
Wywiad z Panią Małgorzatą Gawrysiak,
Country Sales Director, Genesys

Outsourcing&More Polska: W 2016 r.
Genesys przejął spółkę Interactive
Intelligence (ININ) i tym samym, jeszcze bardziej wzmocnił swoją pozycję
na globalnej mapie dostawców rozwiązań technologicznych dla branży Call
Contact Center. Co dokładnie Genesys
zyskał dzięki tej akwizycji?
Małgorzata Gawrysiak: Produkty
Interactive Intelligence są w dużej
mierze komplementarne do oferty
Genesys, dzięki czemu posiadamy teraz jedno z najbardziej wszechstronnych portfolio technologii i usług
w zakresie obsługi klienta oraz zarządzania procesami biznesowymi na rynku.
Nasi klienci mogą wybierać pomiędzy
rozwiązaniami o dowolnym stopniu wyrafinowania i dopasowania, a każde z nich
może zostać wdrożone w modelu onpremise, hybrydowym lub w chmurze.
Jesteśmy w stanie przygotować ciekawą
ofertę dla każdej firmy, niezależnie od jej
wielkości i sektora działalności. Zachęcam
do przetestowania rzetelności tych deklaracji w bezpośrednim kontakcie!

Małgorzata
Gawrysiak,
Country Sales
Director, Genesys
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ININ od lat był postrzegany, jako bardzo innowacyjna spółka, podobnie jak
i Genesys. Czy dzięki połączeniu linie
produktowe obu spółek będą nadal
rozwijane, czy, być może, planowane
jest uśpienie niektórych rozwiązań?
Przejęliśmy Interactive Intelligence,
aby rozwijać swoją ofertę, a nie w celu
usunięcia konkurencji z rynku. Nie planujemy wygaszenia żadnych linii produktowych. Wręcz przeciwnie, Genesys planuje
spore inwestycje zarówno w zakresie rozwiązań on-premise, jak i chmurowej platformy PureCloud.

Na chwilę obecną oferujemy trzy podstawowe linie produktowe. PureEngage,
rozwiązanie na bazie Genesys Enterprise
Edition, przeznaczone jest dla przedsiębiorstw o zaawansowanych potrzebach
biznesowych i technologicznych w zakresie obsługi klienta oraz zarządzania
procesami biznesowymi. PureConnect,
na bazie systemu Genesys BE i CIC, dostępne w modelu hostowanym lub on-premise,
skierowane jest do sektora średnich
przedsiębiorstw szukających kompleksowego rozwiązania Contact Center.
PureCloud, natomiast, to chmurowa platforma komunikacyjna, oparta o Amazon
Web Services, udostępniana w formie rozwiązanie pozwala usunąć najwiękabonamentowej usługi.
szy problem, z jakim borykają się dziś
firmy – silosowość, czyli brak komunikaBazując na Waszym wieloletnim cji i współpracy pomiędzy różnymi działadoświadczeniu, proszę powiedzieć, mi w aspekcie wielowymiarowym (punkty
czego możemy się spodziewać w naj- styku klienta z organizacją, kanały i zasobliższych latach? Które technologie by). Jakie są korzyści z wdrożenia takiebędą najszybciej się rozwijać, a które go rozwiązania? Wyobraźmy sobie, że
uda nam się skrócić pojedynczy proces
zostaną wyparte z rynku?
Moim zdaniem, przyszłość należy windykacji, reklamacji czy sprzedaży
do firm, które wdrożą kompleksowy sys- o kilka minut, godzin albo nawet kilka dni.
tem inteligentnego zarządzania zadania- W skali całej firmy tysiące usprawnionych
mi, optymalizacji procesów biznesowych procesów przekłada się na ogromny
oraz dynamicznego alokowania zaso- wzrost efektywności! Minimalny zwrot
bów ludzkich. Zmniejszenie kosztów i skró- z inwestycji podczas wdrożenia iWD
cenie procesów stanowi główny czynnik to 15–25% na każdym procesie. Proszę
wzrostu efektywności działania i zwiększa- to przeliczyć na zysk finansowy. Robi wrania przychodów firmy. Ponadto, tego typu żenie, prawda?
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„Moim zdaniem, przyszłość należy
do firm, które wdrożą kompleksowy system
inteligentnego zarządzania zadaniami,
optymalizacji procesów biznesowych
oraz dynamicznego
alokowania zasobów ludzkich”

Gdybyśmy mieli zestawić ze sobą
funkcjonalność nowoczesnych platform Call Contact Center oraz oczekiwania ze strony ich klientów, to – czy
obszary te mają wspólny czynnik, czy
raczej jest to lista życzeń z jednej strony i lista możliwości z drugiej?
Nigdy nie jest to odrębna lista życzeń i oczekiwań! Liderzy rynku, tacy jak
Genesys, nie tylko odpowiadają na życzenia klientów; naszym zadaniem jest
przewidywanie trendów rynkowych
i projektowanie rozwiązań pod ich kątem, zanim jeszcze powstanie realny
popyt. Innowacyjne rozwiązania wyprzedzają oczekiwania klientów. Tylko w ten
sposób można pozostać na czele wyścigu rynkowego.

Natomiast wypierane z rynku będą
rozwiązania o małej elastyczności, niedysponujące możliwością szybkiego rozwoju,
a przede wszystkim – wdrażaniu szybkich zmian. Elastyczność i skalowalność systemu musi być najważniejszym
kryterium wyboru platformy. Potrzeby
klientów zmieniają się bardzo dynamicznie; systemy informatyczne muszą nadążać, a wręcz przewidywać te zmiany.
Tylko otwarte, wszechstronne rozwiązania spełniają ten warunek.

Efektywny system obsługi klienta powinien być w pełni skalowalny
i odpowiadać potrzebom firmy, niezależnie od jej wielkości oraz sektora działalności. Rozwiązania, które nie spełniają
tego warunku, zostaną wyparte z rynku,
ponieważ nie zapewniają odpowiedniego zwrotu z inwestycji. Mała, innowacyjna firma może przecież w okresie kilku lat
rozwinąć się o kilkaset procent, co całkowicie zmieni jej oczekiwania wobec funkcjonalności platformy obsługi klienta.
A dobry dostawca powinien te oczekiwaProdukt dla każdego, czy produkt nia spełnić, a nie sugerować klientowi zadla wybranych? Od lat widzimy rów- kup innego rozwiązania.
nolegle działające duże Contact Center
oraz małe kilkudziesięcioosobowe Nowoczesny system nie hamuje rozwozespoły telefonicznej obsługi klien- ju przedsiębiorstwa, tylko go wspiera i wyta. Z reguły korzystają one z różnych znacza kierunek zmian. Rozwiązania, które
platform i rozwiązań. Czy na rynku jest odpowiadają jedynie na potrzeby małych
miejsce na takie rozwiązania systemo- albo dużych firm, wspierają tylko niektówe, które będą w zasięgu i dużych i ma- re procesy i branże, w ostatecznym rozrałych graczy?
chunku są absolutnie nieefektywne.
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To może na koniec rada od eksperta?
Na co firmy poszukujące rozwiązań
do centrów typu Call Contact Center
powinny zwracać uwagę, aby w długoterminowej perspektywie mieć pewność, że platforma, którą wybierają,
będzie wspierała obecne i przyszłe
potrzeby operacyjne?
Najważniejsze cechy wartościowego rozwiązania to elastyczność
i wszechstronność funkcjonalna, a także
opcja zarządzania procesami biznesowymi i zadaniami w obrębie całej organizacji. Warto zwrócić uwagę na jednolity
język programowania, który ułatwia integracje z systemami front i back-office.
Jednak, przede wszystkim w procesie
wyboru należy sprawdzić referencje danego dostawcy. Czy posiada w grupie
swoich klientów firmy z naszej branży,
o specyfice działalności podobnej do nas?
Warto zapytać o możliwość wizyt referencyjnych, obejrzeć system w działaniu i porozmawiać z osobami, które na co dzień
z niego korzystają.
W ten sposób na pewno uzyskamy więcej
informacji, niż na najbardziej obszernym
spotkaniu sprzedażowym z przedstawicielami dostawcy!
Dziękujemy za rozmowę. •
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Aktualności inwestycyjne
Colliers International przedłu- Skanska buduje nowe
żył kontrakt z Triuva
centrum Łodzi
Międzynarodowa
firma doradcza
Cushman & Wakefield
reprezentowała Future
Mind w transakcji
najmu 440 mkw.
w biurowcu IO-1
na warszawskim
Mokotowie.
Właścicielem
budynku jest firma
IMMOFINANZ.

Colliers International przedłużył o kolejne
2 lata kontrakt na zarządzanie portfelem
11 nieruchomości biurowych o łącznej
powierzchni ok. 75 000 m2, należących
do Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft
mbH. Wszystkie budynki zlokalizowane są
w Warszawie.
Colliers International jest zarządcą
warszawskich nieruchomości Triuva od
2009 roku. Obecnie w portfelu spółki znajduje się 11 obiektów biurowych: CH 25
(Chmielna 25), Royal Trakt Offices
(al. Ujazdowskie 41), G9 d. nazwa
Victoria (Giełdowa 9), Norway House
(Lwowska 19), M10 (Miodowa 10),
N21 (Nowogrodzka 21), Le Palais
(Próżna 7/9), R34 (Rzymowskiego 34),
Metron (al. Niepodległości 69), Feniks
(Żelazna 32), U10 (Ujazdowskie 10).

JLL podsumował I kwartał
2017 r. na rynku nieruchomości handlowych w Polsce

Operator spożywczy
i jeden z największych
detalistów na świecie
– Carrefour Polska
– wynajął 2200 m2.
powierzchni handlowej
w Galerii Olimp
w Lublinie. W procesie
najmu firmę Transhurt,
właściciela centrum,
reprezentowała
międzynarodowa firma
doradcza Colliers
International.

W 2017 r. deweloperzy zapowiadają
oddanie do użytku ponad pół miliona m2
nowej powierzchni handlowej. Rynek
wzbogaci się m.in. o Galerię Północną
w Warszawie. W I kw. 2017 r. ukończono
rozbudowy takich obiektów jak Auchan
Hetmańska w Białymstoku (+5 800 m2),
Galerii Wnętrz City Meble w Gdańsku
(+ 6 000 m2) oraz zrealizowano dwa wielkopowierzchniowe magazyny handlowe
– Leroy Merlin w Bełchatowie i Agata Meble
w Rzeszowie. Czynsze „prime”, które
dotyczą najlepszych lokali o powierzchni 100 m2 przeznaczonych dla branży
moda i dodatki, w wiodących centrach
handlowych, nadal pozostają najwyższe
w Warszawie (do 130 euro za m2 miesięcznie). W innych głównych aglomeracjach miesięczne stawki kształtują się
w przedziale 45-60 euro za m2. Stopy
kapitalizacji dla najlepszych centrów
handlowych pozostają na poziomie 5,0%,
a dla najlepszych parków handlowych
na poziomie ok. 7,0%.

rozwiązania architektoniczne i wdrożone
systemy wpływają na wysoki komfort
środowiska pracy, zapewniając jednocześnie mniejsze zużycie energii i wody.

Cushman & Wakefield wybrany na zarządcę warszawskiego
budynku biurowego Prosta
Tower

Już dawno Łódź nie przeżywała takiego
zainteresowania biznesu. Dziś jest faworytem w walce o organizację Expo 2022 i prowadzi największy projekt urbanistyczny
w Europie Środkowej. Skanska, kończąc
właśnie budowę premierowego w Nowym
Centrum Łodzi budynku biurowego
Nowa Fabryczna, zaprezentowała swój
najnowszy projekt – Bramę Miasta.
Obok pierwszego w NCŁ budynku biurowego Nowej Fabrycznej, który został już
niemal w całości wynajęty, Skanska wybuduje swój najnowszy projekt – Bramę
Miasta. To inwestycja vis a vis największego podziemnego dworca w kraju –
Łodzi Fabrycznej, która docelowo ma być
największym dworcem przesiadkowym
w tej części Europy. To zaledwie 70 minut
drogi pociągiem od Warszawy, ok. 20 min.
od łódzkiego lotniska i węzła komunikacyjnego A1 i A2.

Certyfikat LEED Platinum
dla Business Garden Wrocław

CEE Real Estate Investment
Compass 2017

Walter Herz przeniósł siedzibę
do Prosta Tower
W związku z intensywnym rozwojem,
z początkiem kwietnia br. firma Walter
Herz przeprowadziła się do nowego biura w budynku Prosta Tower, usytuowanego w centrum miasta, pomiędzy rondem
Daszyńskiego a rondem ONZ, zajmując
w biurowcu całe 7. piętro.
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Międzynarodowa firma doradcza Cushman
& Wakefield została wybrana na zarządcę
warszawskiego budynku biurowego Prosta
Tower. Właścicielem inwestycji jest
specjalistyczny otwarty fundusz nieruchomości zarządzany przez Credit Suisse Real
Estate Investment Management Germany.
Umowę między stronami podpisno w grudniu 2016 r.

Trzy budynki pierwszego etapu Business
Garden we Wrocławiu otrzymały
certyfikat LEED Platinum. Zastosowane

Jak wynika z raportu “CEE Real Estate
Investment Compass 2017” opublikowanego przez Colliers International
oraz CMS – międzynarodową kancelarię
prawniczą, w 2017 r. sektor nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej
może odnotować wyższą wartość
inwestycji niż w rekordowym 2016 r.,
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kiedy to zainwestowano 12,2 mld euro.
W nadchodzących miesiącach źródła
kapitału płynącego do Europy ŚrodkowoWschodniej pozostaną zróżnicowane,
w szczególności należy jednak oczekiwać
dużego zainteresowania ze strony
graczy azjatyckich oraz pochodzących
z rynków środkowo-europejskich. Raport
„CEE Real Estate Investment Compass 2017”
wskazuje kluczowe trendy na rynku nieruchomości na sześciu rynkach Europy
Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Czechy
Węgry, Polska, Słowacja i Rumunia)
w ostatnich 5 latach, a także zawiera
prognozy na 2017 r.

z lokalnymi uczelniami, co pozwoli na prze- Łódzka siedziba LBP obejmuje ponad 4 400 m2 powierzchni magałożenie działalności badawczo-rozwojowej
zynowej oraz reprezentacyjne biuro o wielkości ponad 600 m2.
i innowacyjnej centrum na zajęcia akademickie, praktyki oraz szkołę letnią.
Sollers Consulting wprowadzi się do Szyperska
Centrum kompetencyjne będzie działać
Office Center w Poznaniu
w siedzibie Intela w Gdańsku, jednym
z największych europejskich ośrodków
badawczo-rozwojowych, zatrudniającym
obecnie ponad 1800 pracowników.

Centrum Londynu nadal wiedzie prym na rynku handlowym w Europie

CPI Property Group sfinalizowała zakup 11 centrów
handlowych
CPI Property Group sfinalizowała zakup
11 centrów handlowych zlokalizowanych
w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na
Węgrzech, nabywając portfel nieruchomości od dwóch funduszy zarządzanych
przez CBRE Global Investors. Całkowita
powierzchnia najmu w zakupionych
obiektach wynosi blisko 265 tysięcy m 2.
W tej historycznej dla CPI transakcji,
nabywcy doradzał zespół firmy CBRE.
W skład portfela wchodzą Centrum
Handlowe Ogrody w Elblągu, centra
handlowe Olympia Plzeň oraz Nisa Liberec
w Czechach, Polus i Campona na Węgrzech
oraz Felicia w Rumunii. Transakcja objęła
również dwa kompleksy wielofunkcyjne:
Zlatý Anděl w Pradze i Andrássy Complex
w Budapeszcie oraz dwa sklepy Interspar
na Węgrzech.

Zgodnie z najnowszym raportem globalnej
firmy doradczej Colliers International, centrum Londynu nadal wiedzie prym na rynku handlowym w Europie. Brytyjczycy
wydają bowiem więcej w sklepach przy
głównych ulicach handlowych, otwiera się
tam więcej nowych sklepów niż na innych
rynkach, a wzrost czynszów osiąga dwucyfrowe wartości (48% wzrostu w 2016 r.
w porównaniu do poprzedniego roku).

Energa Group przedłużyła
umowę najmu powierzchni
biurowej w Olivia Business
Centre

W Gdańsku rozpoczęło swoją
działalność Compiler Center
of Excellence

NAI Estate Fellows wprowadziło KRW Legal
do przedwojennej kamiennicy przy
Górskiego 9 w Warszawie
NAI Estate Fellows reprezentowało kancelarię prawną Krzysztof
Rożko i Wspólnicy w procesie transakcji najmu powierzchni
biurowej dla nowej siedziby.
Kancelaria zajmie 650 m2 powierzchni biurowej na dwóch
kondygnacjach – drugiej i trzeciej, w budynku Górskiego 9.

Market Insights – Rynek
Nieruchomości Magazynowych 2017

Firma Energa Group przedłużyła umowę
najmu 14 800 m2 powierzchni biurowej
w Olivia Business Centre w Gdańsku.
Najemcę w transakcji reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman
& Wakefield.
Gdański ośrodek stanie się centrum
innowacji w zakresie kompilatorów,
przyśpieszając tym samym rozwój
technologii przyszłości, takich jak
Sztuczna Inteligencja (AI) oraz Zaawansowane Systemy Wsparcia Kierowcy
(ADAS), a także rozwiązań klasy
korporacyjnej, superkomputerów i sieci 5G.
Intel planuje rozszerzać zakres działalności ośrodka i w związku z tym
poszukuje specjalistów w dziedzinie
kompilatorów i oprogramowania z terenu całej Europy Wschodniej. Ponadto Intel planuje nawiązanie współpracy

Savills, międzynarodowy doradca na rynku nieruchomości,
pośredniczył w transakcji wynajmu 600 m2 powierzchni
biurowej przez Sollers Consulting w biurowcu Szyperska Office
Center w Poznaniu. Firma wprowadzi się na czwarte piętro
biurowca w czerwcu 2017.

LBP Manufacturing Poland
przedłuża najem w parku magazynowym Logicor w Łodzi

Międzynarodowa firma doradcza Colliers International
oraz agencja doradztwa personalnego Advisory Group TEST
Human Resources przeanalizowały rynek powierzchni logistycznych i przemysłowych w Polsce. Raport zatytułowany „Market
Insights – Rynek nieruchomości magazynowych 2017” prezentuje
stan rynku w trzech strefach warszawskich, na Górnym Śląsku,
w Polsce Centralnej, Poznaniu, Wrocławiu, Trójmieście, Krakowie,
Bydgoszczy i Toruniu oraz w Szczecinie. Publikacja zawiera
analizę poszczególnych regionów w oparciu o czynniki, takie jak
lokalizacja, infrastruktura, demografia, obecność specjalnych stref
ekonomicznych, wynagrodzenia, ale także wskaźniki charakterystyczne dla rynku nieruchomości magazynowych – popyt
i podaż, stawki czynszów, wskaźnik pustostanów oraz aktywność
deweloperów i inwestorów.

Firma LBP Manufacturing Poland,
należąca do globalnej grupy inwestycyjnej
Pritzker Group i specjalizująca się w produkcji opakowań dla branży gastronomicznej, przedłużyła umowę najmu ponad
5 000 m2 powierzchni magazynowej
wraz z częścią biurową w kompleksie
Logicor w Łodzi. Eksperci z JLL reprezentowali LBP w transakcji.

Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017
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Aktualności inwestycyjne
CBRE opracowało kolejną edycję raportu
Global Prime Office Occupancy Costs
(Koszty najmu w najlepszych lokalizacjach
na świecie). W rankingu prowadzi Hong
Kong, Pekin, Londyn oraz Nowy Jork.
Największe wzrosty czynszów odnotowano
na rynkach europejskich, co było głównie
spowodowane ograniczoną podażą. Belfast
z 25 procentowym wzrostem (w skali roku)
znalazł się na czele rankingu lokalizacji
o najbardziej dynamicznych zmianach
stawek czynszu. Warszawa ze spadkiem
o 2,1% w skali roku znalazła się

WilsonHCG otworzył
swoje biuro
w Krakowie. Firma
wynajęła prawie 900 m2
powierzchni biurowej
w kompleksie Orange
Office Park.
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na 78 miejscu w rankingu najdroższych
lokalizacji biurowych na świecie.
Centralna dzielnica biznesu w Hong
Kongu po raz kolejny otwiera ranking
z kosztami najmu w wysokości ok.
220 EUR/m2/mies. Drugie miejsce zajął
Pekin (Ulica Finansowa (149 EUR/m2/
mies.), na trzecim ponownie Hong Kong
(tym razem z dzielnicą West Kowloon)
(135 EUR/m2/mies.), czwarte miejsce
to również Pekin (tym razem Central
Business District) (130 EUR/m2/mies.).
Pierwszą piątkę zamyka Londyn (dzielnicą
West End) (121 EUR/m2/mies.). Najdroższym rynkiem w Ameryce Północnej jest
dzielnica Midtown Manhattan w Nowym
Jorku z czynszami na poziomie 120 EUR/
m2/mies.
Całkowite koszty najmu w najlepszej
jakości obiektach – w które wlicza
się stawki czynszów najmu, włączając
lokalne podatki oraz opłaty eksploatacyjne – wzrosły na całym świecie o 2,3%
w skali roku. Najwyższy wzrost odnotowano w regionie EMEA (3,7%), natomiast
w regionach Azji i Pacyfiku oraz obu
Amerykach wzrost w obydwu przypadkach
o 1,8%.

Komercjalizacja kompleksu
Astrum Business Park

CBRE przeprowadziła badania kosztów najmu w najlepszych biurowcach
w 121 lokalizacjach na całym świecie.
W pierwszej 50-tce „najdroższych”
lokalizacji znalazło się 20 lokalizacji
z Azji i Pacyfiku, 19 z regionu EMEA,
a 11 z kontynentów Ameryki.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman
& Wakefield została wybrana na wyłącznego agenta odpowiedzialnego za pozyskanie
najemców dla budynku Astrum Business
Park. Właścicielem inwestycji jest
IRYDION Sp. z o.o.

Wyjątkowe DNA bydgoskich
inżynierów z iQor
Dynamiczny rozwój amerykańskiej
firmy iQor w Polsce przekłada się
na jej nowe inwestycje. Jesienią zeszłego roku w Bydgoszczy uruchomiła centrum
wsparcia technicznego – innowacyjne
rozwiązanie łączące call center z serwisem
napraw sprzętu elektronicznego. Customer
Interaction Services to centrum zatrudniające specjalistów odpowiedzialnych
za telefoniczny i mailowy kontakt
z klientami. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu lingwistycznemu pracowników,
iQor gwarantuje kontakt i pełne techniczne
wsparcie nie tylko w języku angielskim,
ale również w kilkunastu innych:
francuski, niemiecki, włoski, polski,
portugalski, rosyjski, holenderski czy
hiszpański. Obecnie obsługiwane jest
11 europejskich języków dla 16 krajów.
iQor to 40 000 pracowników w 66 krajach
codziennie obsługujących rocznie ponad
96 milionów zgłoszeń telefonicznych,
mailowych i poprzez chat od naszych
klientów, a także ponad 71 milionów operacji technicznych i logistycznych
miesięcznie.

Kompleks biurowy Astrum Business
Park tworzą 6-kondygnacyjny budynek
oraz trzy niższe 4-kondygnacyjne
segmenty o powierzchni ponad 30 000 m2.
Obiekt zlokalizowany jest w warszawskiej
dzielnicy Włochy, tuż przy dworcu kolejowym Warszawa-Raków, w pobliżu trasy
S2 oraz przy skrzyżowaniu głównych arterii Al. Jerozolimskich i ul. Łopuszańskiej.

Nowy raport Savills Market in
Minutes Kraków Offices
Według Savills, Kraków jest największym
regionalnym rynkiem biurowym w Polsce.
Na koniec 2016 roku zasoby nowoczesnej
powierzchni biurowej w mieście wyniosły
915 800 m2. Rynek biurowy w Krakowie
rozwija się bardzo dynamicznie,
od 2012 roku zasoby powierzchni wzrosły
o 70 proc. W 2016 roku do użytkowania
zostało oddane rekordowe 164 900 m2.
Savills World Research
Poland Offices

Market in Minutes
Kraków offices

March 2017

BDO Wynajęła dodatkową
powierzchnię biurową
Międzynarodowa firma audytorsko
-konsultingowa BDO wynajęła dodatkową
powierzchnię biurową w Mokotów Plaza,
położonym przy ul. Postępu 6. Doradcy
Nuvalu Polska wsparli spółkę w sprawnym
przeprowadzeniu transakcji.
BDO zdecydowało się na powiększenie
biura o 742 m2 w związku z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.

Galileo, Newton, Edison, Pascal
Photo: Dom Filmu / Rafał Ramatowski
All right are reserved/included and belong to Globe Trade Centre S.A.

Najdroższe lokalizacje biurowe
na świecie

Galileo, Newton, Edison, Pascal - office buildings served by Savills Kraków.

SUMMARY
Overview
g Kraków is the largest regional office
market in Poland. Office stock in
the city at the end of 2016 stood at
915,800 sq m with a record high new
supply at 146,900 sq m delivered in
2016.
g We expect office stock to exceed

million sq m in 2017 with record high
pipeline for 2017 at 194,700 sq m.
g Demand side of the market was very
strong during 2016 with 187,800 sq m of
office space leased - the highest level ever
recorded in Kraków.
g Most of the leasing agreements was
concluded in the form of pre-leases (47%

of total leasing activity), whereas lease
renewals and renegotiations accounted
for 14% of the total volume.
g Availability of office space in Kraków
is the second lowest among regional
markets and accounts to 7.2% (66,200
sq m).
g Despite record high developer activity,
the vacancy rate should remain low as
over 40% of the 2017 pipeline is already
leased.
g Prime headline rents in Kraków in 2016
were in range of EUR 13.00 - 14.50 per sq
m/month.

g We expect headline rents to remain
rather stable, however as developer
activity is at a record high, incentives may
play a more important role in the future.

“Kraków is not only the largest regional
office market in Poland but also leading
business services hub in Europe with
great potential. In the years to come,
the office market in the city will grow
even more.”
Tomasz Buras, Head of Poland, Savills
savills.pl/research

01

Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017

INWESTYCJE

Artservis wykonał lobby w budynku C i D
w kompleksie myhive Park Postępu

Berlitz Wybiera Orion Business Tower w Łodzi
Oddział NAI Estate Fellows w Łodzi podpisał kolejną umowę
najmu powierzchni biurowej w obiekcie Orion Business Tower,
zlokalizowanym u zbiegu Al. Piłsudskiego i ul. Sienkiewicza.
Nowym najemcą została szkoła języków obcych Berlitz Poland
Sp. z o.o. Najemca zajmie powierzchnię zlokalizowaną na 2 piętrze. Na powierzchni szkoły znajduje się 8 sal wykładowych, pokój
nauczycielski oraz pomieszczenia administracyjne.

Olivia Seven – Nowy Biurowiec w Olivia
Business Centre

Whirlpool
Corporation ogłosił
swoją decyzję
o połączeniu
wszystkich Centrów
Usług Wspólnych
(SSC) z regionu
EMEA w jedno
wspólne centrum,
które będzie mieścić
się w Polsce
– w Łodzi.

Gdańskie Olivia Business Centre rozpoczęło realizację kolejnej
inwestycji. Równolegle z Olivia Star powstaje Olivia Seven.
Budynek, o łącznej wynajmowalnej powierzchni blisko 30 tys.
m2, powiększy dostępną w OBC przestrzeń dedykowaną firmom
do niemal 150 tys. m2; wliczając górujący nad Metropolią Gdańską

Artservis był generalnym wykonawcą rearanżacji lobby C i D
w warszawskim kompleksie biurowym myhive Park Postępu,
należącym do austriackiego inwestora IMMOFINANZ.

PGS Software otworzy
biuro we Wroclavii
PGS Software, jedna z największych polskich firm z sektora IT,
notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych,
podpisała umowę najmu na blisko 3000 m2 we wrocławskim
budynku biurowym Wroclavia. Na nowej powierzchni zostanie

ultranowoczesny Star. Zakończenie prac nad „siódemką” ma
nastąpić na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 roku.

OPONEO.PL rozwija się w Bydgoszczy
zaaranżowana główna siedziba firmy. Najemca wprowadzi się
do budynku w październiku 2017 roku. Firma doradcza CBRE
prowadziła proces wynajmu powierzchni biurowej.

Firma OPONEO.PL, internetowy lider sprzedaży opon, jest
w trakcie rozbudowy siedziby spółki, która po ukończeniu projektu budowy będzie wynosić łącznie ponad 6,7 tys. m² i stanowić
będzie bazę dla ponad 450 nowych pracowników. W ramach
projektu stworzony zostanie nowy open space dla call centre,
Ascensia Diabetes Care otwiera Nowe Centrum które pomieści w sumie 280 osób i będzie zajmować się komplekUsług Wspólnych w Warszawie
sową obsługą zamówień polskich i zagranicznych. Call centre
Nowe centrum ma stanowić europejską centralę zarządzania
zagraniczne obsługuje obecnie klientów w dziewięciu językach;
wszystkimi procedurami rozliczeniowymi poszczególnych
niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, angielskim,
holenderskim, tureckim, czeskim i słowackim.
Grupa OPONEO.PL działa w sumie na trzynastu rynkach
europejskich; w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech,
Austrii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Turcji, Czechach,
Słowacji, Belgii.
OPONEO posiada także nowoczesne centrum logistyczne,
regionów i przejmie zarządzanie zamówieniami, zobowiązaniami
które zajmuje łącznie 25 tys. m² powierzchni. Jeszcze w tym
i należnościami z całej Europy. Nowy dział zatrudni około
roku Spółka zamierza powiększyć powierzchnię magazynową,
35 nowych pracowników i wkrótce rozpocznie działalność.
wynajmując od Panattoni Europe kolejne 5,5 tys. m². Centrum
Warszawa została wybrana na miejsce budowy nowego centrum
logistyczne, dzięki ciągłej optymalizacji procesów, rozwiregionalnego ze względu na bliskość dużej liczby wysoko
janiu systemów informatycznych i ich integracji oraz pracy
wykwalifikowanych i wykształconych potencjalnych pracowników. blisko 100 pracowników na magazynach, OPONEO.PL jest
Miasto posiada również doskonałą siatkę połączeń i oferuje łatwy
w stanie wysłać do klientów indywidualnych ponad 35 tys. opon
dostęp do usług osób z różnorodnymi umiejętnościami
dziennie. Firma planuje również wprowadzić w przyszłym
językowymi.
roku automatyzację procesów wydawania towarów.•
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017

Nuvalu Polska
doradzał w procesie
wyboru nowej
siedziby Cube
ITG. Spółka zajęła
powierzchnię 464
m2 w Warsaw
Towers, biurowca
znajdującego się
w samym sercu
stolicy.
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Złoty kawałek
tortu dla polskich firm IT
Według Dubajskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
prognoza sprzedaży usług ICT w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich do 2019 r. ma osiągnąć poziom blisko 262 miliardów
dolarów, zaś wydatki na jednego mieszkańca mają
do 2018 r. przekroczyć 2000 Dh (2138 PLN).

56

Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017

INWESTYCJE
Wysokie dochody i standard życia, wraz ze
zwiększoną skłonnością do konsumowania i zwiększonym zaufaniem konsumentów i przedsiębiorstw, są czynnikami,
które przyczyniają się do ciągłego rozwoju dynamicznego, rosnącego i dochodowego rynku IT w ZEA. Wzrost ten
silnie wspierany jest przez sektor rządowy, a to głównie za sprawą wielu projektów informatycznych, które zakładają
duże zakupy usług administracji elektronicznej, sprzętu informatycznego służącego edukacji, czy rozwiązań związanych
z budowaniem inteligentnych miast.
Prognozuje się, że sektory gospodarki ZEA, które w największym stopniu napędzać będą koniunkturę w branży,
to służba zdrowia, transport, sektor edukacyjny, budownictwo oraz elektrownie
wodne i elektroenergetyczne.
ZŁOTY KAWAŁEK TORTU

wyzwań, a to szybko rozwijające się społeczeństwo ma wyraźną potrzebę innowacji, aby nadążać za szybkim wzrostem
– stwierdził ostatnio Volker Bischoff,
GM i wiceprezes Robert Bosch Middle
East, który w Dubaju widzi pioniera i wyznacznik trendów dla całego regionu Bliskiego Wschodu.
I rzeczywiście, w ciągu ostatnich 15 lat to
Dubaj, jako jeden z siedmiu emiratów
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, odpowiedzialny jest za rozwój jednego
z najbardziej zaawansowanych sektorów
ICT w regionie GCC. Technologie informacyjne i komunikacyjne stanowią również najważniejszą część siedmioletniego
planu rozwoju Dubaju 2021 (DP2021).
DP2021 opiera się na ponad 15-letniej
perspektywie, która zakłada przeprowadzenie przez emirat szeregu inwestycji w zaawansowane technologie we
współpracy z szerokim wachlarzem
wiodących firm z sektora prywatnego.
Rząd emiratu i sektor prywatny z powodzeniem starają się przekształcić Dubaj
w centrum innowacji technologicznych
na Bliskim Wschodzie, a sam projekt
„Dubai Smart City” (DSC) jest dowodem
wielkich ambicji w tym właśnie zakresie.

kowej – Emirates Telecommunications
Corporation (Etisalat) i Emirates
I ntegrated Telecommunications
Company (du) – oferują podobne usługi
po podobnych cenach, które są stosunkowo wysokie w odniesieniu do
poziomu cen w regionie. Podczas gdy
sektor technologii informacyjnokomunikacyjnych szybko rozwijał się
w ostatnich latach w sektorze rządowym i dużych przedsiębiorstwach,
to zapewnienie długoterminowej stabilności sektora wymaga już znacznego
wzrostu innowacyjności i kreatywności lokalnie. Mając to na uwadze, zarówno rząd, jak i sektor prywatny działają
na rzecz zachęcenia lokalnych przedsiębiorców i MŚP do wprowadzania bardziej
innowacyjnych rozwiązań, które uważane

Jak podaje Międzynarodowy Związek
Telekomunikacji ONZ (ITU) oraz UNESCO,
na początku 2016 r. ponad 90% ludności Zjednoczonych Emiratów Arabskich
zadeklarowało, że regularnie korzysta z Internetu. Wykorzystanie w Dubaju,
największej i najbardziej rozwiniętej
aglomeracji miejskiej w kraju, prawdopodobnie będzie jeszcze wyższe, chociaż nie są dostępne dane na poziomie Jednak wdrożenie w życie założeń
miasta. – Tętniący życiem multikultural- projektu „Dubai Smart City” nie bęny Dubaj oferuje więcej możliwości niż dzie łatwe. Rynek telefonii komórkowej w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich jest obecnie duopolem,
z dwoma operatorami telefonii komór-

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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są za kluczowe dla przyszłego wzrostu sektora. Wielu lokalnych graczy, którzy
zdecydowali się jednak zaistnieć na tym
rynku jest nastawionych optymistycznie.
– Oferta ICT w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich jest bardziej zaawansowana niż
w innych krajach i jest to rezultat projektów rządowych – twierdzi Andrew Horne,
dyrektor generalny firmy Xerox w Dubaju.
Obserwuje się, że bazy danych, rozwiązania w chmurze i cyberbezpieczeństwo to główne obszary wzrostu, a Dubaj
ma potencjał, aby stać się globalnym
data centre.
Prognozuje się, że Mimo, że penetracja łączy szerokopasektory gospodarki smowych sukcesywnie się powiększa,
ZEA, które
w największym nadal znaczna część populacji łączy się
stopniu napędzać z Internetem poprzez telefony oraz inne
będą koniunkturę urządzenia przenośne. Jak podaje Nielsen,
w branży, to służba w całych Emiratach Arabskich poziom
zdrowia, transport,
penetracji smartfonów osiągnął 78% i jest
sektor edukacyjny,
budownictwo oraz on najwyższy na świecie.
elektrownie wodne
i elektroenergetyczne. Z kolei w 2015 roku Szejk Hamdan bin

tego czasu liczba działających w strefie przedsiębiorstw wzrosła znacząco.
Podążając za kiełkującym na świecie
trendem outsourcingu, w 2004 roku strefa utworzyła Dubai Outsource Zone (DOZ),
do której obecnie przyciąga firmy technologiczne specjalizujące się w świadczeniu usług outsourcingu.
– Usługi outsourcingu IT to jeden z trendów,
jakie można zaobserwować w Dubaju,
a udział w przetargach na znaczące projekty rządowe w sektorze publicznym
zaczyna być możliwy również dla firm
trzecich – zauważył ostatnio Aaron White,
dyrektor generalny na Bliski Wschód
i Pakistan w Hitachi Data Systems. Jest
to o tyle znamienne, że sektor publiczny
początkowo niechętnie pozwalał na taką
praktykę, z obawy przed utratą kontroli.

W 2005 r. rząd Dubaju utworzył kolejną
strefę ICT, Dubai Silicon Oasis, która przyciągnęła na Bliski Wschód zarówno czołowych graczy, takich jak japońskie Fujitsu,
Mohammad bin Rashid Al Maktoum, amerykańskiego producenta Western
książę dubajski, nadzorował przyjęcie Digital Technologies, czy ulokowaStrategii Innowacji dla Dubaju (DIS). ną w Dubaju 3W Networks, ale i gros
Strategia ta obejmuje 20 inicjatyw mają- start-upów.
cych na celu umocnienie reputacji Dubaju,
jako centrum innowacji i przedsiębior- OUTSOURCING – JAK TO SIĘ ROBI W ZEA
czości w dziedzinie ICT. Firmy oferujące Dzięki konkurencyjnej wysokości
oprogramowanie oraz innowacyjne roz- wynagrodzeń, wzrostowi jakości szkół
wiązania są budowane wokół zaangażo- kierowniczych i poprawie wskaźniwania rządu w inicjatywy ICT i projekty ka alfabetyzacji, Zjednoczone Emiraty
związane z tworzeniem inteligentnych Arabskie z powodzeniem stały się drugim
miast. Dążenie do zwiększenia efektyw- co do wielkości rynkiem dla branży outności na poziomie instytucji rządowych sourcingowej w regionie MENA.
stało się integralną częścią wpływającą
na wzrost sektora ICT.
Zjednoczone Emiraty Arabskie były jednym z pierwszych krajów tego regionu,
Podążając za DIS, który mieści się zarówno w ramach które widziały znaczenie i zdały sobie
kiełkującym
DP2021, jak i w Krajowej Strategii sprawę z potencjalnego wzrostu tego rynna świecie trendem
outsourcingu, Innowacji Zjednoczonych Emiratów ku w regionie MENA. W związku z tym
w 2004 roku strefa Arabskich (NIS), koncentrować się będzie ustanowiono liczne wyspecjalizowautworzyła Dubai na 10 sektorach, w tym energetyce odna- ne strefy wyposażone w infrastrukturę
Outsource Zone wialnej, transporcie, edukacji i usługach BPO i wdrożono szereg zasad i przepi(DOZ), do której
obecnie przyciąga rządowych. Strategia ta ma być realizo- sów w celu zorganizowania i monitorofirmy technologiczne wana przez rząd w ścisłej współpracy wania postępów tej działalności. Jedną
specjalizujące się z sektorem prywatnym. To stwarza ol- z takich specjalnych stref jest właśnie
w świadczeniu usług brzymie możliwości rozwoju dla firm, któ- Dubai Outsource Zone (DOZ), która pooutsourcingu.
re zdecydują się zainwestować w rozwój wstała w 2004 roku.
działalności na tym rynku.
Dubai Outsource Zone (DOZ), jako jedPOCZĄTKI ICT W ZJEDNOCZONYCH
na z pierwszych stref przeznaczonych
dla firm outsourcingowych w regionie,
EMIRATACH ARABSKICH
Historia branży ICT w ZEA, to tak na- przyczyniła się znacząco do osiągnięć
prawdę historia branży w Dubaju, któ- tej branży, nie tylko w Zjednoczonych
ra z kolei jest historią specjalnych stref Emiratach Arabskich, ale także w całym
ekonomicznych. Ukierunkowany rozwój regionie MENA. DOZ jest jednym z miejsc,
nowoczesnego sektora technologii w których działają firmy oferujące
w emiracie rozpoczął się w październi- outsourcing procesów biznesowych,
ku 1999 r., kiedy to TECOM Investments, outsourcing HR, outsourcing IT i czy funkspółka zależna państwowej firmy cji backoffice’owych.
Dubai Holding, ogłosiła utworzenie specjalnej strefy Dubai Internet City (DIC), Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadapierwszej strefy zorientowanej wyłącznie mi funkcjonowania specjalnych stref
na rozwój branży ICT. W samym momen- gospodarczych w ZEA, firmy posiadacie rozpoczęcia działalności w stycz- jące swoją siedzibę w DOZ korzystają
niu 2000 r. DIC przyciągnął 100 firm, a od z całego wachlarza udogodnień, takich
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„Call center, które
są główną częścią usług
BPO, stają się
integralną częścią
sektora biznesowego
Zjednoczonych
Emiratów Arabskich.”
jak 100% własność firmy, a także zwolnienia z podatków, ale również szeregu dodatkowych usług wspierających
prowadzenie działalności.
W związku z ogromnymi korzyściami płynącymi z outsourcingu części działań
niezwiązanych z główną działalnością,
wiele firm i podmiotów rządowych zaczyna szukać godnego partnera w tym
zakresie. Przykładowo, Abu Dhabi Water
and Electricity Authority (ADEWA) planuje pełen outsourcing swojej administracji. ADEWA podpisała już umowę
o wartości 81,74 mln USD z firmą Injazat
Data Systems, jedną z wiodących firm
w dziedzinie usług outsourcingowych
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Zatrudnienie firmy
doradczej w celu
zarejestrowania
działalności w ZEA
może być najlepszym
rozwiązaniem.

w regionie, podpisując dziesięcioletnią 2. Dobrze wybierz strefę, jeśli
umowę outsourcingu IT w celu zarządza- chcesz prowadzić firmę i zachować
nia wszystkimi wymogami informatyczny- 100% własności.
mi ADWEA.
Pamiętaj, że jedynym sposobem na rozCall center, które są główną częścią poczęcie działalności w Zjednoczonych
usług BPO, stają się integralną częścią Emiratach Arabskich, bez wchodzenia we
sektora biznesowego Zjednoczonych współpracę z lokalnym sponsorem, jest
Emiratów Arabskich. Działania w zakresie zlokalizowanie firmy w jednej ze speobsługi kontraktów oraz klienta w sekto- cjalnych stref ekonomicznych. Nie jest
rach bankowości, ubezpieczeń, teleko- to praktyczne rozwiązanie dla firm, które
munikacji czy towarów konsumpcyjnych, muszą znajdować się blisko konsumenta,
coraz częściej zlecane są w ZEA podmio- takich jak restauracje czy sklepy detalicztom trzecim, zamiast rozbudowy struk- ne. Również przedsiębiorstwa chcące
współpracować z rządem muszą pozytur własnych.
skać lokalnego sponsora.
Obecne trendy rynkowe w Dubaju oferują
wiele możliwości dla zagranicznych inwe- Bardzo ważne jest też, by dokładnie przestorów, jednak jest kilka rzeczy, które nale- analizować warunki działania wybranych
ży wziąć pod uwagę w planowaniu działań stref. Dla startupów i firm, które stawiają
na tym rynku.
swoje pierwsze kroki w regionie, specjalne strefy oferują trzy główne korzyści:
HOT TIPS

1. Wybierz odpowiedniego sponsora
lokalnego, który jest Emiratczykiem.
Istnieje wiele możliwości biznesowych
dostępnych w Dubaju, a także w innych
emiratach ZEA. Jedną z nich jest utworzenie spółki lub oddziału w specjalnej strefie
gospodarczej gwarantującej 100% własności. Są jednak sytuacje w których, by
w pełni wykorzystać potencjał drzemiący
w ZEA, będziesz musiał mieć lokalnie zarejestrowaną działalność i pozyskać tzw.
„lokalnego sponsora”.
Obywatel ZEA wówczas staje się 51%
śpiącym partnerem. Taka struktura
zapewnia pełną swobodę działania
i sprzedaży na terenie całego ZEA
oraz ułatwia dostęp do krajów strefy GCC.
Sponsor, za swój udział w przedsięwzięciu,
pobiera roczną opłatę, która jest negocjowalna i zależy od tego, jak bardzo wpływowego sponsora uda nam się pozyskać
i jak duże przedsięwzięcie planujemy.
Wszystkie ustalenia koniecznie zawieramy w formie umowy, w której zawarte są
uzgodnienia w zakresie poziomu zaangażowania sponsora w prowadzenie działalności, czy ewentualnej partycypacji w zyskach.

• 100% własności
• Szybki start
• Bezcłowy obrót w ramach strefy

ku, jednak w Dubaju nabiera to zupełnie
innego wymiaru.
4. Potwierdź wymogi oraz sprawdź
możliwość ubiegania się o wizę
rezydencką.
Wiza umożliwiająca przedsiębiorcy
i pracownikom zamieszkanie w Zjedno
czonych Emiratach Arabskich bywa też
często niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej, a na pewno ją
znacząco ułatwia. Nie jest to proces skomplikowany w przypadku prowadzenia niewielkiej działalności, jednak
już w przypadku większych przedsiębiorstw należy dobrze się do niego przygotować, tak by zminimalizować koszty
oraz czas potrzebny na przeprowadzenie formalności.
5. Zatrudnij firmę konsultingową, która
przeprowadzi Cię przez proces zakładania firmy.

Zatrudnienie firmy doradczej w celu zare3. Wybierz lokalizację, która optyma- jestrowania działalności w ZEA może być
lizuje efektywność dotarcia, wygodę najlepszym rozwiązaniem.
i koszty.
Taka firma nie tylko przeprowadzi Cię
Jeśli planujesz założyć firmę w strefie, za rękę przez proces zakładania działalnomusisz dokonać wyboru w oparciu ści, ale może też faktycznie zarejestrować
o kryteria odległości, kosztów i na ile firmę dla Ciebie. Pomoże Ci również poodpowiednia jest to lokalizacja dla dane- zyskać odpowiedniego sponsora, dobrać
go produktu, modelu biznesowego i wy- strefę, zorganizować audytora czy odpomagań handlowych.
wiednią obsługę prawno-księgową.
Należy zawrzeć umowę najmu z zarządcą
strefy. Podstawowe udogodnienia, takie
jak telekomunikacja, przestrzeń biurowa czy magazyn, zwykle są dostępne
w każdej strefie, jednak na bardzo zróżnicowanych warunkach.
Finansowanie zazwyczaj nie jest dostępne dla startupów, a funkcjonowanie na tym rynku, w każdym aspekcie,
pociąga za sobą dużo wyższe koszty
w porównaniu z prowadzeniem działalności na innych rynkach. Dobrze skonstruowany budżet kosztowy jest podstawą
do planowania rozwoju na każdym ryn-

Jej fachowa wiedza w kontaktach z biurokracją samorządu terytorialnego i władzami strefy będą również pomocne
w planowaniu i określaniu kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej.
W większości przypadków firma taka pomoże zaplanować strategię rozwoju od
podstaw – uwzględniając wszelkie wymogi prawne i podatkowe, zarówno te,
stawiane przez rynek ZEA, jak i nasze
rodzime instytucje, ujmując potencjalne
koszty oraz identyfikując potencjalne
przeszkody biznesowe jeszcze przed rozpoczęciem działalności. •

BUSINESS SAVOIR-VIVRE TIPS
• Targowanie się jest częścią procesu negocjacji. Pamiętaj o tym, zanim zaakceptujesz
pierwszą cenę lub zastanawiasz się nad wyceną usługi dla klienta. Nie naciskaj na szybsze
działanie. Bądź cierpliwy. Czas w krajach arabskich jest elastyczny i płynie dłużej niż
w Europie. Deadline’y to nic więcej jak tylko terminy orientacyjne. Transakcje mogą zająć
wiele czasu.

Małgorzata
Panek-Kasińska,
CEO i Założyciel
MK Business Link
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Anna Parysz,
Business
Development
Manager
MK Business Link

• Decyzje podejmowane są przez kilka głównych osób stojących na czele firmy.
Dotarcie do nich może zająć dużo czasu i energii, wymaga cierpliwości i determinacji
oraz zaangażowania dużo większej ilości zasobów niż jakikolwiek inny rynek, na który
wchodziłeś do tej pory.
• Kontrahenci preferują zachowanie ciągłości relacji i możliwie kontakt z tymi samymi
osobami podczas całego okresu współpracy. Dlatego też staraj się zachować ten sam
zespół odpowiedzialny za rozwój tego rynku.
• Nie denerwuj się, gdy spotkania biznesowe są ciągle przerywane; to sposób życia,
a nie wyraz braku szacunku.
• Nie lekceważ znaczenia spotkań towarzyskich, wiele transakcji biznesowych jest
inicjowanych i zawieranych właśnie podczas takich spotkań.
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017
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Ożywienie na bydgoskim
rynku nieruchomości
Wywiad z Maciejem Wawrzyniakiem, Dyrektorem ds. Sprzedaży
i Zarządzania Nieruchomościami w CDI Konsultanci Budowlani.

Outsourcing&More Polska: Bydgoszcz coraz częściej pojawia się w zapytaniach wielu inwestorów, w tym także tych
reprezentujących sektor nowoczesnych usług biznesowych
i outsourcingu. W CDI Konsultaci Budowlani postanowiliście znaleźć odpowiedź dla rosnących potrzeb biurowych
Bydgoszczy i realizujecie projekt pod nazwą Immobile K3.
Proszę powiedzieć coś więcej o tym budynku biurowym.
Maciej Wawrzyniak: Immobile K3 to pięciokondygnacyjny budynek o powierzchni najmu brutto 8800 m². Niemal
7200 m² powierzchni biurowych zlokalizowano na piętrach od
pierwszego do czwartego. Lokale na parterze – łącznie o powierzchni 1600 m² przeznaczono na restauracje oraz funkcje
usługowo – handlowe. Dwie kondygnacje podziemne pomieszczą parkingi na 80 miejsc. Prace postępują w szybkim tempie,
aktualnie jesteśmy na etapie realizacji poziomu 0. Planujemy
oddanie budynku do użytku w pierwszym kwartale 2018 r.
Jak wygląda obecnie rynek powierzchni biurowej
w Bydgoszczy i jak na jego tle prezentuje się Immobile K3?
Jeszcze kilka lat temu rynek biurowy w Bydgoszczy opierał
się głównie na małych inwestycjach, renowacjach istniejących
budynków, bądź realizacjach typu „build to suit”. Od ubiegłego roku możemy zauważyć znaczne ożywienie na lokalnym
rynku, co widać zarówno poprzez rozpoczęcie realizacji nowych projektów jak również przez wzmożone zainteresowanie
ze strony Najemców. Inwestorzy dostrzegli niezaprzeczalne
atuty Bydgoszczy, takie jak dogodne położenie, dostępność
świetnie wykwalifikowanej kadry pracowniczej i sprzyjające
warunki do rozwoju biznesu. Immobile K3 będzie w stanie
sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom Najemców,
a położenie w samym sercu miasta i bryła budynku będą nadawać prestiżu. Chcielibyśmy, aby Immobile K3 nie zamierał po zakończeniu dnia pracy w biurach, stąd przewidujemy lokalizację
restauracji, lunch baru oraz kafejki na poziomie parteru, których
klientami będą zarówno pracownicy naszego biurowca jak również goście spragnieni dobrej kuchni.

również w naszej inwestycji. Przy projektowaniu Immobile
K3 starano się pogodzić zarówno estetykę i wyjątkowość rozwiązań architektonicznych jak również dopasowanie do najbardziej wyszukanych potrzeb Najemców. Udało nam się stworzyć
powierzchnie o regularnych kształtach, z dogodną siatką słupów i powierzchnią piętra ok. 1800 m², co pozwoli na aranżację i przygotowanie biur w dowolny sposób. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom pracowników przyszłych Najemców,
zastosowaliśmy otwieralne okna, a także tarasy na niektórych
kondygnacjach. Ponadto, w garażu podziemnym przewidziano specjalne miejsca dla osób dojeżdżających do pracy rowerami, z bezpiecznym parkingiem dla jednośladów, szatnią
i prysznicami. Dodatkowo, przed budynkiem zlokalizowana jest
stacja Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego.
Jako Grupa Kapitałowa Immobile SA realizujecie projekty
na terenie całej Polski. Są to różne projekty, ale o ile nam
wiadomo, budynki biurowe stawiacie jak do tej pory tylko w Bydgoszczy – czy jest ku temu jakiś konkretny powód?
Grupa Kapitałowa Immobile SA prowadzi działalność poprzez spółki zależne na wielu płaszczyznach począwszy od
przemysłu ciężkiego, produkcji parkingów modułowych, handlu, działalności hotelarskiej na działalności deweloperskiej
skończywszy. W Bydgoszczy znajduje się siedziba naszej firmy,
tu mieszkamy i pracujemy. Ponadto Bydgoszcz jest, nie tylko w naszej ocenie, rynkiem bardzo obiecującym, rozwijającym się coraz prężniej a dotychczas nie do końca docenianym.
Szczególne zainteresowanie jest zauważalne z firm z sektora BPO czy IT.

2018 rok będzie dla Was bardzo ważny, gdyż Immobile
K3 zostanie udostępniony najemcom. Czy macie może już
jakieś kolejne plany budowlane związane z nieruchomościami biurowymi?
Równolegle do Immobile K3, realizujemy unikalne w skali
regionu osiedle Platanowy Park przy ul. Leśnej w Bydgoszczy.
Docelowo będzie to największe osiedle mieszkaniowe
Najemcy z takich branż jak BPO, Centra Usług Wspólnych czy w Bydgoszczy. Pierwsze dwa budynki Etapu 0 oddane zostały
IT cenią sobie duże otwarte przestrzenie biurowe oraz różne do użytku w 2016 r. W drugiej połowie 2017 r. zakończymy budoudogodnienia oferowane przez budynki biurowe. Na co bę- wę Etapu I, jednocześnie rozpoczynając kolejny etap inwestycji.
dą mogli liczyć u Was?
W dzisiejszych czasach, w związku z rosnącą konkurencją W naszym Platanowym Parku znalazło się miejsce również na
na rynku biurowym, konieczne jest szukanie rozwiązań wy- budynki biurowe z lokalami usługowymi w częściach parteróżniających oferowaną powierzchnię. Podnoszone podłogi, rowych. Planujemy rozpocząć prace przy pierwszym biurowpodwieszane sufity, najnowsze okablowanie strukturalne, za- cu w perspektywie najbliższych dwóch lat.
silanie z dwóch niezależnych źródeł, a także inteligentne systemy zarządzania budynkiem to już dziś standard, oferowany Dziękujemy za rozmowę. •
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„Od ubiegłego roku
możemy zauważyć
znaczne ożywienie
na lokalnym rynku,
co widać zarówno
poprzez rozpoczęcie
realizacji nowych
projektów jak również
przez wzmożone
zainteresowanie ze
strony Najemców”
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Jak promować region?
Bierz udział w targach!

Udział przedstawicieli miast i regionów w eventach, targach
czy konferencjach, to jedna z form promocji regionu jako
atrakcyjnego miejsca do inwestowania. Z takim właśnie
założeniem partnerzy inicjatywy Invest in Pomerania wzięli
udział w jednych z najważniejszych targów branży
nieruchomościowej – targach MIPIM, które co roku odbywają
się we francuskim Cannes.

Prezentowanie marki
Invest in Pomerania,
zarówno w Cannes, jak
i w innych ważnych
wydarzeniach
targowych
i konferencjach
sprawia, że region
województwa staje
się coraz bardziej
rozpoznawalny
na arenie
międzynarodowej.

Agencja Rozwoju
Pomorza S.A
Al. Grunwaldzka
472 D
80-309 Gdańsk
+48 58 32 33 260
investinpomerania.pl
Autor:
Monika Cirocka
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Ideą stworzenia stoiska pod marką Invest
in Pomerania była wspólna promocja województwa pomorskiego oraz możliwość
przedstawienia jak najpełniejszej oferty lokalnego rynku biurowego, mieszkaniowego i dostępnych terenów inwestycyjnych.
Dlatego w targach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego,
miast: Gdańska, Gdyni, Sopotu a także
Pruszcza Gdańskiego. Na stoisku gościli
również przedstawiciele lokalnych
deweloperów prezentujących projekty
zarówno biurowe, jak i mieszkalne.
Wszystkie podmioty miały możliwość
promowania pomorskiego rynku nieruchomości pod jedną marką Invest
in Pomerania. Bezpośrednią relację
z wydarzenia można było śledzić w telewizji Rzeczpospolita TV, która przeprowadzała wywiady z firmami i przedstawicielami samorządów goszczącymi na stoisku.
Podczas czterech dni targowych w Palais
des Festivals gościło blisko 2600 wystawców z całego świata oraz ponad
20 000 odwiedzających, przedstawicieli
wielu branż, inwestorów i specjalistów.
Na stoisku Invest in Pomerania odbyło się kilkadziesiąt spotkań B2B, z czego
część z nich za pośrednictwem Polskiej
Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji.
Przedstawiciele miast spotkali się
między innymi z wiodącymi francuskimi
firmami z branży turystycznej i hotelarskiej, funduszami kapitałowymi, deweloperami, firmami budowlanymi i potencjalnymi inwestorami. Gościem stoiska

była między innymi firma Immochan,
zarządzająca centrami handlowymi
Auchan oraz belgijska firma deweloperska Ghelamco – zdobywca głównej
nagrody na MIPIM Awards 2017
za projekt Warsaw Spire. Celem zorganizowanych spotkań było stworzenie
pola do współpracy w sektorach nieruchomości i inwestycji.
Ze strony miast partnerskich inicjatywy
Invest in Pomerania zaprezentowano między innymi działki w prestiżowych lokalizacjach w centrum Gdyni, Pomorskie
Centrum Logistyczne w Gdańsku, tereny
o funkcjach mieszkaniowo-usługowych
w Sopocie, jak również Baltic Investment Zone, czyli ponad 23 ha terenów
w Pruszczu Gdańskim. Partnerzy Inicjatywy Invest in Pomerania obecni na
Targach zaprezentowali łącznie ponad
150 ha powierzchni inwestycyjnych.
Stoisko województwa pomorskiego połączyło przedstawicieli jednostek samorządowych oraz lokalnych deweloperów.
Promowali oni największe inwestycje
nieruchomościowe na terenie Trójmiasta.
To właśnie w nich lokuje się duża cześć
przybywających na Pomorze inwestorów.

Powyżej:
Stoisko Invest in Pomerania na targach
MIPIM w Cannes.

wany z myślą o elementach charakteryzujących region nadmorski. Motywem
przewodnim był bursztyn, zastosowany
wraz z formami organicznymi, będącymi jednymi z wiodących trendów w projektowaniu przestrzeni.

Prezentowanie marki Invest in Pomerania,
zarówno w Cannes, jak i w innych ważnych wydarzeniach targowych i konferencjach sprawia, że region województwa
staje się coraz bardziej rozpoznawalny na arenie międzynarodowej. Na owoce
uczestnictwa w MIPIM 2017 trzeba
jeszcze poczekać, ale efekty wcześniejszych rozmów rozpoczętych na zagranicznych spotkaniach, w tym także
na targach w Cannes, już są widoczne
w przestrzeni miast i całego regionu.
Dzięki rozmowom rozpoczętym podczas targów w latach poprzednich
w Trójmieście zainwestowały takie firmy
jak ECE, Echo Investment – właściciel
biurowca Tryton, czy Multi Development,
który aktualnie prowadzi prace przy buNie bez znaczenia był na pewno design dowie Forum Gdańsk. To konkretne inwestoiska wystawienniczego wojewó- stycje i wymierne efekty podejmowanych
dztwa pomorskiego. Stand o powierzchni wcześniej działań partnerów inicjatywy
nieco ponad 60 m2 został zaprojekto- Invest in Pomerania. •
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017
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Bydgoszcz – miasto sportu,
kultury i biznesu
Dynamiczny rozwój gospodarczy Bydgoszczy idzie w parze z realizacją projektów
rewitalizacyjnych miasta. Wraz z nadejściem wiosny Śródmieście, Wyspa Młyńska
czy nabrzeża Brdy wypełniają się mieszkańcami i turystami, którzy aktywnie spędzają
czas w przestrzeni miejskiej. W tym roku Bydgoszcz znalazła się w gronie trzech
finalistów konkursu Tourism for Tomorrow w kategorii „Destynacja”, organizowanym
przez Światową Radę Podróży i Turystyki. Kolejnym wyróżnieniem jest zajęcie 5.
miejsca w zestawieniu najlepszych celów podróży „Travellers’ Choice 2017” według
portalu turystycznego TripAdvisor. Jeśli jeszcze nie masz planów na urlop
czy weekend, zobacz dlaczego warto w tym roku
odwiedzić miasto nad Brdą.

WODA, FILM, MUZYKA

Bydgoszcz nierozerwalnie związana jest z rzeką, dlatego też
nazywana jest przez niektórych polskim Amsterdamem lub
małą Wenecją. Sercem miasta jest Wyspa Młyńska, na której od
kwietnia do późnej jesieni odbywają się rożnego rodzaju wydarzenia kulturalne. W tym roku w dniach 23 – 25 czerwca odbędzie się jubileuszowy X Ster na Bydgoszcz, na który ściągają
wodniacy z Polski i Europy. Podczas festiwalu każdy znajdzie coś
dla siebie: oprócz wielu koncertów (w tym koncerty na wodzie)
i wydarzeń kulturalnych, można wziąć udział w zawodach sportowych organizowanych na Brdzie.

zdjęcia:
Robert Sawicki

Bydgoszcz ma także bogatą ofertę dla melomanów, to tu mieści się
Opera Nova i Filharmonia Pomorska. W ciągu całego roku odbywa się w mieście wiele wydarzeń muzycznych. Najważniejsze
z nich to m.in.:

•
•
•
•
Innym ważnym wydarzeniem, które od 2010 r. odbywa się •
w Bydgoszczy jest Międzynarodowy Festiwal Sztuki Auto- •

rów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE. W tym roku, w trzecim tygodniu listopada, po raz kolejny Bydgoszcz stanie się
światowym centrum kina. Podczas festiwalu organizowane są
wystawy, koncerty, pokazy specjalne i premiery filmów, a także warsztaty i seminaria prowadzone przez najlepszych artystów dziesiątej muzy. W ramach festiwalu Bydgoszcz do tej pory
odwiedzili m.in. Willem Defoe, Paweł Ederman, Terry Gilliam, Ed
Harris, Jeremy Irons, Van Kilmer, David Lynch, John Malkovic czy
Keanu Reeves.
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Bydgoski Festiwal Operowy (29 kwietnia – 14 maja),
Bydgoskie Impresje Muzyczne (29 czerwca – 4 lipca),
Bydgoski Festiwal Muzyczny (wrzesień),
Bydgoszcz Jazz Festival (październik – listopad),
Festiwal „Muzyka u Źródeł” (listopad)
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
im. I. J. Paderewskiego.

SPORTOWE LATO W BYDGOSZCZY

Początek lata przyniesie w Bydgoszczy sportowe emocje.
W czerwcu odbędą się Piłkarskie Mistrzostwa Europy do lat
21 (17 – 23 czerwca), w których nad Brdą zagrają reprezentacje Hiszpanii, Portugalii, Serbii i Macedonii. Natomiast lipiec
to czas zmagań najlepszych lekkoatletów Europy do lat 23
(13 – 16 lipca).
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017
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m. in. Centrum Kongresowe Opery Nova, Hala SportowoWidowiskowa „Łuczniczka” (która może pomieścić ponad
6000 widzów), Artego Arena (ok. 1500 widzów) oraz bogate
zaplecze hotelowe.
Najbardziej znaną imprezą targową organizowaną od wielu lat
w Bydgoszczy jest WOD – KAN. Co roku podczas wydarzenia niemal 400 wystawców prezentuje najnowsze technologie i rozwiązania skierowane do branży wodociągowo-kanalizacyjnej
i ochrony środowiska.

Inne ważne wydarzenia sportowe w Bydgoszczy to:

•
•
•
•
•

PKO Bydgoski Festiwal Biegowy (20 – 21 maja),
Bydgoszcz Cycling Challenge (28 maja),
Enea Bydgoszcz Triathlon (8 – 9 lipca),
Woda Bydgoska (15 sierpnia),
Triathlon Polska 2016 Bydgoszcz-Borówno
(19 – 20 sierpnia),
• Wielka Wioślarska o Puchar Brdy (wrzesień),
• Półmaraton Bydgoski (22 października).

W mieście realizowane są również nowe projekty. 25 – 27
kwietnia tego roku odbyły się I Międzynarodowe Targi
Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego
InnoForm, na których wystawiało się ponad 230 wystawców z całego świata. Targi organizowane są przez Bydgoski
Klaster Przemysłowy, będący największą organizacją w Polsce
zrzeszającą przedstawicieli branży.

Co roku Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego organizuje konferencje dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu w ramach projektu „Bydgoszcz otwarta na outsourcing”
oraz dla branży logistyczno-produkcyjno-magazynowej, za rozWYDARZENIA BIZNESOWE
wój której jest odpowiedzialna w mieście. 25 kwietnia odbyła się
Bydgoszcz jest również idealnym miejscem do organizacji tar- w Bydgoszczy konferencja w ramach BSS Tour, natomiast
gów, kongresów i konferencji. Doskonała lokalizacja, Między- jesienią odbędzie się wydarzenie dedykowane branży
narodowy Port Lotniczy i infrastruktura pozwalają na realizację logistyczno-magazynowej.
w mieście każdego typu wydarzeń. Oddane do użytku w zeszłym roku Bydgoskie Centrum Targowo Wystawiennicze, Informacje dotyczące wydarzeń biznesowych w Bydgoszczy
oferuje ponad 16 tys. m² powierzchni użytkowej, w tym 11 tys. m² można znaleźć na stronie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regiopowierzchni wystawienniczej, parking na 650 aut oraz sale nalnego www.barr.pl, natomiast listę wydarzeń kulturalnych
konferencyjne o najwyższym standardzie, które pomieszczą po- i sportowych na stronie www.visitbydgoszcz.pl. Zapraszamy
nad 700 uczestników. Ofertę konferencyjną miasta uzupełniają do Bydgoszczy! •
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017

ul. Uni Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
Tel. +48 52 585 88 23
barr@barr.pl
www.barr.pl
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Krótki przewodnik
po najważniejszych
wydarzeniach biznesowych
w Rzeszowie
Miasto Rzeszów jest od wielu lat miejscem, w którym odbywają się innowacyjne
i jedyne w swoim rodzaju wydarzenia biznesowe, skupiające szerokie
grono przedstawicieli środowisk przedsiębiorców, naukowców, marketingowców,
startupowców czy studentów. W poniższym artykule przedstawiono najważniejsze
wydarzenia, które odbywają się cyklicznie w stolicy województwa podkarpackiego.

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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Niewątpliwie jednym z najważniejszych
eventów odbywających się w Rzeszowie
jest Kongres Profesjonalistów Public Relations – ogólnopolskie wydarzenie łączące środowisko i ludzi zajmujących się
problematyką komunikacji oraz Public
Relations. Na program wydarzenia składają się wystąpienia plenarne, debaty
oraz praktyczne warsztaty. Kongres
stanowi forum dialogu, inspiracji i integracji wszystkich tych, którzy tworzą
branżę praktyków, naukowców i pasjonatów. Organizatorami Kongresu Profesjonalistów PR są firmy Newsline Sp.
z o.o. oraz Ideo Sp. z o.o., a głównym pomysłodawcą dr hab. Dariusz Tworzydło,

Prezes Zarządu Exacto Sp. z o.o. i Adiunkt
Uniwersytetu Warszawskiego, który od
przeszło 17 lat organizuje spotkania branży PR w Rzeszowie i we Wrocławiu. Motywem przewodnim tegorocznej edycji,
która odbyła się w dniach 20 – 21 kwietnia br. w siedzibie Hotelu Hilton Garden
Inn, była szeroko pojęta tematyka kryzysowa. Wśród prelegentów zaprezentowali się m. in. Robert Korzeniowski,
czterokrotny mistrz olimpijski i organizator wydarzeń sportowych, insp. Krzysztof
Hajdas, były rzecznik Komendy Głównej Policji i Ilona Grzywińska, Dyrektor
Komunikacji w firmie UBER w Europie
Środkowo-Wschodniej.

Jednym z najważniejszych cyklicznych
wydarzeń organizowanych w Rzeszowie
nieprzerwanie od 2010 roku jest Forum
Innowacji. Wydarzenie trwale wkomponowało się w kalendarz międzynarodowych imprez gospodarczych Rzeszowa,
Województwa Podkarpackiego, jak również Polski. Co ważne, z roku na rok przyciąga coraz szersze grono wybitnych
naukowców, polityków, samorządowców i przedsiębiorców z całego świata.
Każda edycja Forum poświęcona jest
innowacjom w innym sektorze gospodarki (m. in. energetyka, medycyna,
polityka klastrowa, sektor kosmiczny,
turystyka, tworzywa sztuczne i wiele
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innych). Formuła wydarzenia obejmuje
dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu i polityki,
połączone z wystąpieniem gościa specjalnego oraz prezentacjami praktycznego zastosowania rozwiązań innowacyjnych.
Szerokim echem w mediach odbiło się
zorganizowane w Rzeszowie pod koniec
2015 r. I Polsko-Ukraińskie Forum Shared
Services i Outsourcingu – wydarzenie
skierowane do inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, firm HRowych, środowiska akademickiego
oraz samorządowego z Polski i Ukrainy.
Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele wiodących firm i organizacji z sektora
BSS, takich jak CBRE, PwC, Walter Herz,
Pro Progressio, Asseco Poland, Randstad,
Harvey Nash Technology, CIMA Polska
i wiele innych. Organizatorem Forum
była spółka CityBell Consulting, a patronat merytoryczny nad wydarzeniem
objęła Fundacja Pro Progressio. Mając
na względzie bardzo pozytywny
oddźwięk I edycji Polsko-Ukraińskiego
Forum, Miasto Rzeszów planuje organizację kolejnej edycji eventu w listopadzie
2017 r.
Niezwykle ważnym wydarzeniem,
o ogólnopolskim oddźwięku, jest organizowana od przeszło 8 lat interdyscyplinarna konferencja pn. InternetBeta.
Wydarzenie to scala inwestorów, startupowców, przedstawicieli wiodących
agencji reklamowych i digitalowych,
managerów i właścicieli zarządzających
największymi serwisami i sklepami
internetowymi, osoby odpowiedzialne
za marketing i innowacje, pracujących
dla największych marek oraz tych
niszowych, jak również socjologów,
psychologów, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych.
W poprzednich edycjach InternetBeta pojawiali się m.in. DJ Steve Nash,
trzykrotny mistrz świata International
DJ Association World Championships,
Bartłomiej Gola, partner generalny SpeedUp Group, Rory Yates z HeathWallace,
Mike Sikorski (Huggity) czy choćby Rafał
Masny z kanału AbstrachujeTV. Konferencja co roku odbywa się w przepięknie
zlokalizowanym Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w podrzeszowskiej
Kielnarowej i regularnie gromadzi po kilkuset uczestników.
Kolejnym ważnym eventem, który na
stałe wpisał się w kalendarz branżowych
konferencji Miasta Rzeszowa, jest doroczny Kongres Profesjonalistów IT. To ogólnopolskie wydarzenie przeznaczone
jest dla kadry zarządzającej, w tym prezesów firm i dyrektorów w instytucjach
czy jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki wystąpieniom plenarnym
ekspertów z branży teleinformatycznej,

kadra kierownicza ma możliwość zapoznać się z nowinkami technologicznymi
oraz sposobami ich implementacji
w przedsiębiorstwach lub instytucjach.
W opinii Prezesa Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, Wojciecha Materny,
Kongres Profesjonalistów IT jest z założenia wydarzeniem, które ma podnosić
wiedzę i świadomość osób odpowiedzialnych za kwestie informatyczne
w firmach, instytucjach czy jednostkach
samorządu terytorialnego. Organizatorami Kongresu Profesjonalistów IT są Klaster
Firm Informatycznych Polski Wschodniej oraz Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka.
Od 2010 roku Miasto Rzeszów, co 2 lata,
staje się miejscem spotkań przedstawicieli przemysłu lotniczego w ramach
międzynarodowych targów Aviation
Valley Expo Day. Celem nadrzędnym
targów jest organizacja bezpośrednich
spotkań zaproszonych gości z kraju i zagranicy, reprezentujących globalne firmy
z sektora lotniczego, instytucje i organizacje lotnicze z przedstawicielami firm
członkowskich Stowarzyszenia Grupy
Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. W dotychczasowych
edycjach Aviation Valley Expo Day uczestniczyli przedstawiciele wiodących globalnych firm z sektora lotniczego z USA,
Kanady, Japonii, Chin oraz krajów Unii Europejskiej.

W opinii Prezesa
Stowarzyszenia Informatyka
Podkarpacka, Wojciecha
Materny, Kongres Profesjonalistów IT jest z założenia
wydarzeniem, które ma podnosić
wiedzę i świadomość osób odpowiedzialnych za kwestie
informatyczne w firmach,
instytucjach czy jednostkach
samorządu terytorialnego.
Wspomnieć należy również o cyklicznych
konferencjach, adresowanych stricte
do przedstawicieli lokalnego środowiska startupowego: Startup Mixer (organizowany przez Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości) oraz Startup Weekend
(Podkarpacka Koalicja Startupów INUP).
Oba wspomniane wydarzenia skupiają
szerokie rzesze młodych kreatywnych
przedsiębiorców z obszaru Miasta Rzeszowa i Podkarpacia, zainteresowanych
wdrażaniem w życie swoich innowacyjnych pomysłów na biznes. •

Co roku w Rzeszowie organizowany jest
również Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach. Organizatorem
Kongresu jest firma Exacto Sp. z o.o.,
a Partnerami Strategicznymi – Urząd
Miasta Rzeszowa, Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego oraz Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka.
Kongres jest wydarzeniem, którego
nadrzędnym celem jest wymiana doświadczeń i opinii praktyków biznesu i samorządowców, którzy codziennie zajmują
się planowaniem i wdrażaniem rozwiązań komunikacyjnych i marketingowych
w samorządach. Ideą konferencji jest
powyżej:
dyskusja oraz poszerzenie horyzon- Prezydent miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc
tów w zakresie tworzenia nowoczesnych podczas wystąpienia na V Forum Innowacji.
strategii marketingowych i zmian, jakie zachodzą w komunikacji jednostek
samorządu terytorialnego z otoczeniem. Kongres to także doskonała okazja do nawiązania kontaktów biznesowych
oraz wymiany poglądów. Kongres jest
w szczególności skierowany do przedstawicieli samorządów, administracji,
agencji, jak i instytucji okołobiznesowych.
Podczas dotychczasowych edycji Kongresu poruszano między innymi tematykę
tworzenia i wdrażania w jednostkach
samorządu terytorialnego dokumentów strategicznych, nowych trendów w komunikacji marketingowej samorządów,
jak również wzorcowej promocji miast
i regionów.
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poniżej:
Miasteczko
Innowacji.
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Lublin – ważny punkt na krajowej
mapie przemysłu spotkań
Błyskawiczny rozwój przemysłu spotkań w świętującym w tym roku 700-lecie lokacji Lublinie,
to bezprecedensowy przykład sukcesu, którego źródłem są aspiracje, konsekwentne inwestycje
w infrastrukturę konferencyjną, wsparcie rozwoju branży hotelarskiej oraz świadoma
koncentracja miasta na kulturze i organizacji wydarzeń. Lublin, z racji korzystnego
położenia na szlakach łączących Zachód ze Wschodem Europy oraz Skandynawii z Bałkanami,
od zawsze był dogodnym miejscem spotkań handlowych, a przenikające się kultury
wpływały na ponadprzeciętną kreatywność jego mieszkańców.

zdjęcia:
Marcin Tarowski

powyżej:
Centrum Spotkań
Kultur CSK Lublin.

wszechogarniająca miasto swoim rozmachem, niepowtarzalna Noc Kultury
w czerwcu; lipcowe, spektakularne
święto nowego cyrku Carnaval Sztukmistrzów oraz prezentujący najoryginalniejszych twórców i nurty w światowej
muzyce Inne Brzmienia Art’n’Music Festival. Lublin kończy sezon wakacyjny
sierpniowym, nawiązującym do tradycji słynnego szlaku handlowego Jarmarkiem Jagiellońskim. Dużym wydarzeniom
towarzyszą setki mniejszych projektów,
Poza niszowymi, niewielkimi inicjaty- inicjatyw, wystaw, spektakli, projekcji i wyKluczowe znaczenie dla obecnej pozy- wami Lublin ma w katalogu działań darzeń realizowanych przez lubelskie cencji miasta miał udział Lublina w presti- kilka sztandarowyh, doskonale rozpo- tra i domy kultury, galerie, kina i teatry.
żowym konkursie o tytuł Europejskiej znawalnych miejskich wydarzeń wypełStolicy Kultury 2016 oraz zaangażowanie, niających przede wszystkim wiosenny ORIENTACJA NA BIZNES
jakie mu towarzyszyło. Przygotowanie i letni kalendarz imprez. To symbolicz- Lublin to także wyjątkowa lokalizaaplikacji i walka o tytuł były, nie mającym nie zamykające akademicką aktywność cja przemysłu spotkań i turystyki biznesoprecedensu, bodźcem pobudzającym miasta majowe Dni Kultury Studenckiej; wej. Ogromną ofertę kulturalną uzupełnia
WYJĄTKOWE NASYCENIE KULTURĄ

350-tysięczny Lublin od dawna cieszy
się renomą miasta wyjątkowo nasyconego kulturą, stanowiąc jeden z najciekawszych punktów na krajowej mapie
imprez i wydarzeń. Rosnąca z roku na rok
liczba odwiedzających dowodzi skuteczności pozycjonowania miasta jako miejsca
inspiracji i doświadczeń – atrakcyjnej destynacji turystyki weekendowej, a w ostatnim
czasie, także nostalgicznej i przede wszystWydział Strategii kim – biznesowej.

i Obsługi Inwestorów
Urzędu Miasta Lublin
Plac Litewski 1,
20-080 Lublin
tel.: +48 81 466 2500
fax: +48 81 466 2501
e-mail: inwestorzy@
lublin.eu
invest.lublin.eu
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mieszkańców, środowiska i instytucje
kultury do działania na rzecz miasta
i ekosystemu. I choć Lublin ustąpił w finale
miejsca Wrocławowi, rezultatem aktywizacji oraz przyjętej wówczas strategii
działania jest obecnie kilka tysięcy
wydarzeń, działań i projektów realizowanych co roku przez kilkadziesiąt instytucji oraz setki aktywistów i działaczy
reprezentujących kulturę i przemysły
kreatywne.
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katalog wydarzeń o charakterze biznesowym i gospodarczym. Znaczący
udział mają w nim wydarzenia komercyjne wykorzystujące coraz doskonalszą,
spełniającą wyśrubowane wymagania,
infrastrukturę konferencyjną i eventową.
Duży fragment działań stanowią jednak
wydarzenia własne miasta, promujące
lubelską gospodarkę, potencjał ekonomiczny oraz koncentrujące uwagę
na kluczowych branżach stanowiących
o rozwoju Lublina.

wszystkim miejsce spotkań wymiany
idei i doświadczeń, a także inkubator
kreatywności i nowoczesnej kultury.
Dzięki skoncentrowanym wysiłkom
na dostępności komunikacyjnej miasta oraz stworzeniu warunków do rozwoju przemysłu spotkań, dzisiejszy
Lublin oferuje najwyższej jakości, nowoczesną infrastrukturę spotkań i wydarzeń biznesowych o dowolnej skali:
stadion, hale targowe, sale widowiskowe oraz centra konferencyjne i hotele
o zróżnicowanym standardzie usług, uzuTegoroczny kalendarz imprez bizneso- pełniające swoimi możliwościami oferwych otworzyła w styczniu prestiżowa tę konferencyjną.
Gala Outsourcing Stars Pro Progressio,
goszcząca największych graczy z branży Segment wielkopowierzchniowych
BPO. W marcu odbyła się IV edycja Chec- usług wystawienniczych reprezentują
kIT – jednego z największych wydarzeń Targi Lublin dysponujące trzema
informatycznych w kraju, adresowane- halami z ponad 10 tys. m2 powierzchni
go do młodych adeptów informatyki. wystawienniczej. Największe przestrzenie
W czerwcu swoją kolejną edycję będzie konferencyjne o wysokim standardzie
miała Polsko-Wschodnia Konferencja PU- oferuje Lubelskie Centrum Konferencyjne
iG Lub-Invest – miejsce spotykań biz- z 11 salami konferencyjnymi, pozwalanesu z Europy Środkowo-Wschodniej jącymi na aranżację przestrzeni dla wyoraz merytoryczne spotkanie przedsta- darzeń skupiających od 20 do 400 osób.
wicieli polskich miast – Ogólnopolskie Największą salę widowiskową na ponad
Seminarium Sekretarzy.
1 tys. miejsc siedzących oraz dwoma
mniejszymi salami kameralnymi mieWe wrześniu 10-lecie działalności szączącymi ponad 100 osób dysponuje
świętować będzie Lubelska Podstre- Centrum Spotkania Kultur, Lubelski
fa Ekonomiczna. Wydarzenie zwieńczy Park Naukowo Technologiczny z 420
jubileuszowa Gala Przedsiębiorczości, miejscową aulą oraz Centrum Kultury
w trakcie której ogłoszeni zostaną laure- w Lublinie z dwoma doskonale wyposaaci tegorocznej Nagrody Gospodarczej żonymi salami widowiskowymi na ponad
Prezydenta Miasta Lublin. Miasto będzie 100 miejsc każda. Uzupełnienie tej infratakże organizatorem międzynarodowej struktury stanowią duże obiekty uniwerkonferencji „Universities as a City Makers” syteckie, wśród których warto wymienić
sieciującej uniwersytety i samorządy centra konferencyjne Uniwersytetów Przy16 miast partnerskich Lublina. W paź- rodniczego i Medycznego oraz 3 nowodzierniku Lublin wraz z Gazetą Wybor- czesne sieciowe obiekty kinowe.
czą zaproszą na Miasto.to – największe
lubelskie wydarzenie poświęcone lubel- Wzrost zainteresowania miastem, jako
skiej kreatywności, podsumowujące 5 lat destynacją dla turystyki indywidualnej
inspirującego projektu Kreatywni. W listo- i biznesowej, zaczyna skutkować coraz
padzie, na międzynarodowej konferen- większą uwagą inwestorów branżocji Integrating International Students, wych. W mieście, po relatywnie spokojLublin gościć będzie przedstawicie- nych latach, nastąpił ogromny przyrost
li świata nauki i instytucji pozarządowych, obiektów hotelowych. Na przestrzeni
zajmujących się migracją i umiędzynaro- ostatnich czterech lat w Lublinie
dowieniem szkolnictwa wyższego. Rok i jego najbliższych okolicach powstało
kalendarzowy zamknie listopadowa kon- kilkadziesiąt nowych obiektów klasyferencja poświęcona perspektywom tury- fikowanych w rozmaitych kategoriach.
styki medycznej w Lublinie.
Są wśród nich zarówno hostele, kilkunastomiejscowe apartamentowce i niewielWymienione wydarzenia nie wyczer- kie hotele butikowe, zajazdy, a także duże
pują bogatej oferty wydarzeń bizneso- sieciowe obiekty o wysokim 3-5 gwiazdwych. Uzupełnia je m.in. kalendarz kowym standardzie. Klasyfikowany lu30 imprez wystawienniczych Lubelskich belski rynek hotelowy oferuje obecnie
Targów, działania Lubelskiego Parku prawie 1,5 tys. pokoi w 29 obiektach
Naukowo-Technologicznego, klastrów hotelowych. Zdecydowana większość
czy kilkudziesięciu instytucji otocze- pokoi (73%) oferowana jest w hotelach
nia biznesowego na czele z Lubelskim o standardzie trzygwiazdkowym. W mieKlubem Biznesu i Konederacją Pracodaw- ście działają 4 hotele o standardzie czteców Lewiatan.
rogwiazdkowym i jeden z kategoryzacją
pięciogwiazdkową – staromiejski Hotel
INFRASTRUKTURA DLA PRZEMYSŁU
Alter. W obiektach sieciowych oferowaSPOTKAŃ
nych jest 27% pokoi. Średnia wielkość
Współczesne miasto, to nie tylko lokali- hoteli w Lublinie to 50 pokoi, natomiast
zacja dla biurowców i fabryk, ale przede średnia wielkość hoteli sieciowych to
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017

poniżej:
Hotel Alter.

98 pokoi. Największy z hoteli dysponuje
159 pokojami. Aktualnie w mieście realizowanych jest 5 nowych inwestycji hotelowych, których zakończenie zwiększy
o 500 liczbę pokoi hotelowych, radykalnie zmieniając krajobraz branży. W przyszłym roku działalność rozpocznie m.in.
200 miejscowy hotel sieci Hampton,
należącej do grupy Hilton oraz 2 obiekty sieci Ibis. Lubelskie obiekty hotelowe
uzupełnia ogromna oferta kilkuset lokali gastronomicznych, skoncentrowanych
przede wszystkim w rejonie Śródmieścia i Starego Miasta. •

powyżej:
panorama miasta.

Miasto będzie także
organizatorem
międzynarodowej
konferencji
„Universities as a City
Makers” sieciującej
uniwersytety
i samorządy 16 miast
partnerskich Lublina.
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Kielce ExpoCity
– Kielce Miastem Wystaw
Zjeżdżając z obwodnicy Warszawa-Kraków, jednej z głównych
arterii Polski, witają Cię Kielce – blisko 200-tysięczne miasto, które oferuje
mnóstwo pomysłów, jak wypełnić Twój cenny czas. Przyjazne i otwarte
dla tych, którzy mają oryginalne pomysły i szukają miejsca do ich realizacji.

WYBIERZ KIELCE!

Na początek Targi Kielce – drugi ośrodek
wystawiennictwa w Europie ŚrodkowoWschodniej – tutaj mocno wyczuwalny
jest rytm, w jakim pasja łączy się z biznesem. Tuż za nim swoimi atrakcjami
kusi Kielecki Park Technologiczny i Energetyczne Centrum Nauki. Jedziesz dalej,
serce miasta coraz bliżej. Centrum to również ciekawa oferta spędzenia czasu pomiędzy spotkaniami – Kieleckie Centrum
Kultury, Wzgórze Zamkowe z Centrum
Dizajnu, muzea, teatry, galerie, ośrodki promocji kultury.
Platforma
internetowa www.
kielceexpocity.pl
jest całkowicie
dedykowana
kampanii KIELCE
ExpoCity; znajdują
się tu artykuły
oraz informacje
o wydarzeniach, które
w najbliższym czasie
będą miały miejsce
w Kielcach.

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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Inicjatorzy kampanii KIELCE ExpoCity,
Urząd Miasta Kielce oraz Targi Kielce, postanowili stworzyć markę, dzięki której
turyści biznesowi i eventowi będą mogli w prosty sposób znaleźć interesujące
ich wydarzenie, a w Kielcach dostrzec
potencjał spotkań. Do uruchomionej
kampanii wizerunkowej zostały włączone
kieleckie instytucje zajmujące się wydarzeniami biznesowymi, kulturalnymi czy
naukowymi. Uruchomiona została platforma internetowa www.kielceexpocity.pl
całkowicie dedykowana KIELCE ExpoCity,
gdzie znajdują się artykuły oraz informacje o wydarzeniach, które w najbliższym
czasie będą miały miejsce w Kielcach. Pod
koroną złożoną z różnorodnych figur kryje się jedna idea Kielce ExpoCity.

zmienić wizerunek miasta. Synergia – to
dobre hasło dla Kielc.
Polska Wschodnia to nadal nieodkryty ląd
dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a miasto Kielce jest coraz częściej
rozważaną alternatywną lokalizacją dla
rozwijających się w Polsce firm BSS.
Większa liczba przyjezdnych uczestników eventów, którzy w lokalnych hotelach, restauracjach, pubach, klubach
i sklepach będą chcieli zostawić swoje
pieniądze – to dobra inwestycja w rozwój miasta.
TARGI KIELCE – WICELIDER RYNKU
WYSTAWIENNICZEGO W EUROPIE
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Miasto, dzięki takim firmom jak Targi
Kielce, wyróżnia się na tle innych regionów. Wydarzeń o charakterze wystawienniczym jest w mieście coraz więcej, a ich
znaczenie na rynku rośnie. Z punktu widzenia gospodarczego wpływ spółki akcyjnej
Targi Kielce na rozwój miasta ma olbrzymie znaczenie.

W kalendarzu Targów jest ponad 70 wydarzeń – targów, wystaw i 700 konferencji – m.in. PLASTPOL – najbardziej
umiędzynarodowione targi w Polsce,
znany na całym świecie MSPO – trzecie
(po Londynie i Paryżu) targi przemyMARKA KIELCE EXPOCITY SZANSĄ
słu obronnego w Europie, AUTOSTRADA
NA ROZWÓJ MIASTA
– POLSKA – jedyne takie targi w Europie,
Kilkaset wystaw, targów, spektakli, wer- SACROEXPO – największe targi sakralne
nisaży rocznie to wydarzenia, w których w Europie oraz AGROTECH – najchętniej
bierze udział ponad milion uczestni- odwiedzane targi rolnicze.
ków z Polski i świata. Miasto, dzięki takim firmom jak Targi Kielce, wyróżnia się Targi Kielce to: 90 000 m2 powierzchni
na tle innych regionów. Połączone siły wystawienniczej, a w tym 36 000 m2
głównych instytucji odpowiedzialnych w 7 pawilonach wystawienniczych z nowoza życie kulturalno-biznesowe mogą czesną infrastrukturą. Targi Kielce to

rocznie ponad 221 000 zwiedzających
i gości z blisko 60 krajów, 7000 firm
oraz 215 000 m2 wynajętej powierzchni wystawienniczej. W najnowocześniejszym
w Polsce pawilonie wystawienniczym o powierzchni 5355 m2 możliwa jest organizacja kongresów i eventów dla 4500 osób.
W sierpniu 2013 r. oddano do użytku nowe Centrum Kongresowe na ponad 1000 osób. Do Targów Kielce należy
jedna trzecia udziału w polskim rynku targowym. Wśród organizatorów wystaw
z Europy Środkowo-Wschodniej kielecki ośrodek targowy znajduje się na drugiej
pozycji pod względem liczby wystawców i wynajętej powierzchni, wyprzedzając HUNGEXPO Budapeszt, targi w Brnie
czy Międzynarodowe Targi Kijów.
MICE I PRZEMYSŁ SPOTKAŃ
W KIELCACH

Wokół TK powstała cała sieć powiązań
biznesowych tworzących swoisty ekosystem targowo-kongresowy, który
dał początek Klastrowi Grono Targowe
Kielce. Członkami Grona są hotelarze, restauratorzy, firmy transportowe,
eventowe, zabudowujące stoiska, turystyczne, instytucje kultury, agencje
marketingowe, itp. Branża targowo-wystawiennicza została również wybrana,
jako jedna z horyzontalnych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. Oferta Targów Kielce to nie
tylko wystawiennicze spotkania biznesowe, ale również możliwość aranżacji dużych konferencji i kongresów, jak
i kameralnych spotkań biznesowych, np.
w oryginalnie zaaranżowanej 57-metrowej wieży widokowej. Pod tym względem
Kielce mają świetne perspektywy w branży MICE (meeting-incentive-conferences-exhibiotions).

Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017

INWESTYCJE

Z uwagi na organizację licznych wydarzeń oraz wzrost liczby gości biznesowych, w Kielcach rozwija się sektor usług
okołotargowych i rośnie liczba obiektów hotelowych. Obecnie działa tu już
25 hoteli i planowane są kolejne. Wśród
nowopowstałych wyróżnia się pięciogwiazdkowy hotel Odyssey, który
w 2016 r. znalazł się w pierwszej 20. hoteli polecanych przez National Geographic.
Spośród innych wymienić można Best
Western Grand Hotel z dużym zapleczem
konferencyjnym, zlokalizowany w centrum miasta czy Binkowski Hotel w pobliżu stoku narciarskiego.

spowodowały, iż Kielce zostały wybrane przez UEFA jako miasto gospodarz młodzieżowych mistrzostw Europy
UEFA Euro U21 Polska 2017. Na Kolporter
Arenie w Kielcach zobaczymy trzy mecze:
Szwecja-Anglia (16.06.2017), SłowacjaAnglia (19.06.2017) i Polska-Anglia
(22.06.2017). Będzie to kolejna okazja,
aby do Kielc przyjechali zagraniczni goście. Kielce są na to doskonale przygotowane, zarówno pod kątem infrastruktury,
jak i promocji. Kluby sportowe grające
w najwyższych poziomach rozgrywek
jak VIVE Tauron Kielce, Korona Kielce czy
Effector, przyciągają do miasta ważne wydarzenia i środowisko biznesowe związane z profesjonalnym sportem.

Polska Wschodnia to nadal
nieodkryty ląd dla sektora
nowoczesnych usług dla
biznsu, a miasto Kielce jest coraz
częściej rozważaną
alternatywną lokalizacją dla
rozwijających się w Polsce firm BSS.

a jednocześnie stanowiącym ciekawą
opcję dla przebywających w Kielcach
osób, jest festiwal „Memorial to Miles”
– Muzyczne Listy do Milesa Davisa
(Targi Kielce Jazz Festival). Jest to
jedna z ważniejszych imprez jazzowych o charakterze międzynarodowym
na artystycznej mapie Polski. Podczas
festiwalu prezentowany jest zarówno jazz tradycyjny, jak i różnorodne trendy
i odmiany, pojawiające się w tej muzyce
na przestrzeni ostatnich lat. W koncertach
biorą udział giganci światowego i polskiego jazzu, ale jest to również możliwość
prezentacji lokalnego środowiska muWYDARZENIA SPORTOWE
I KULTURALNE BUDUJĄ PRESTIŻ MIASTA
zycznego. Targi Kielce Jazz Festival należą
Doskonałe zaplecze sportowe, hote- Niewątpliwie istotnym wydarzeniem do unikatowych propozycji, jakie mialowe, odnowy biologicznej, gastro- organizowanym w Targach Kielce, a nie sto przedstawia turystom, również (a monomiczne, a także walory krajobrazowe będącym stricte eventem biznesowym, że przede wszystkim) tym biznesowym. •
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Opole – Green Light
for Business
Miasto Opole oferuje szczególnie przyjazne warunki do prowadzenia i rozwoju biznesu.
Potwierdzają to wysokie miejsca wielu polskich i światowych rankingów. W mieście
istnieje wysoka świadomość potrzeb biznesu, niezależnie od branży, stąd też władze
miasta kładą silny nacisk na wsparcie w każdym z kluczowych dla biznesu aspektów.
Jest to jeden z kilku bodźców, dla których Opole jest organizatorem wielu prestiżowych
wydarzeń okołobiznesowych oraz mocno wspiera inicjatorów takich przedsięwzięć. Eventy
te wpisują się coraz silniej w kalendarz istotnych wydarzeń biznesowych w Polsce.

Przykładem dostrzegania potecjału Opola jest np. uznanie
przez fDi Magazine (należące do Financial Times) Opola za jedno z Miast o najlepszej strategii przyciągania bezpośrednich
inwestycji zagranicznych.

6-ty Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej –
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
Kongres dedykowany był przede wszystkim menedżerom
największych firm przetwórczych (w tym dyrektorom fabryk,
dyrektorom zarządzającym procesem produkcyjnym, inżynierom produkcji), właścicielom firm przetwórczych z regionu,
rolnikom, dostawcom usług logistycznych, marketingowych
i technologicznych oraz wszystkim tym, którzy szukają inspiracji do podejmowania nowych wyzwań i szukania odważnych
rozwiązań. Celem Organizatorów jest bowiem zintegrowanie
przedstawicieli branży rolno-spożywczej na każdym etapie procesu produkcji. W tym roku oprócz konferencji i warsztatów szeroko dyskutowano także o inteligentnym przemyśle 4.0.

To wielkie wyróżnienie dla Opola, które oferuje szczególnie
przyjazne środowisko dla prowadzenia i rozwoju biznesu. Wyjątkowe możliwości, będące podstawą sukcesu firm działających na terenie miasta, wynikają z kilku kluczowych czynników.
Są to m.in.: doskonałej jakości infrastruktura, świetnie wykształceni mieszkańcy, spójny i atrakcyjny system zachęt finansowych
dla nowych inwestycji, intensywna i ścisła współpraca opolskich
uczelni z biznesem i ostatni, ale nie mniej ważny punkt: to indywidualne i całościowe wsparcie procesu inwestycyjnego, które
świadczy Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Opola.
INNE WYDARZENIA, W KTÓRYCH MIASTO JEST

WSPÓŁORGANIZATOREM LUB BIERZE CZYNNY UDZIAŁ:
PRZYKŁADY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIASTO
OPOLE:

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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Green Lights for BSS – Opole
We wrześniu tego roku, już po raz piąty odbędzie się konferencja poświęcona perspektywom rozwoju sektora usług biznesowych, mająca na celu przyciągnięcie do Opola firm z branży
BPO/ITO oraz deweloperskiej, które zapewnią firmom outsourcingowym powierzchnię biurową. Wydarzenie to będzie miało na celu ukazanie potencjału miasta w świetle innowacyjnego,
elastycznego podejścia do współpracy władz samorządowych,
przedstawicieli opolskich uczelni z reprezentantami świa- CEE Shared Services And Outsourcing Awards 2017
ta biznesu.
Podczas piątego rozdania nagród European Services and Outsourcing Awards w Europie Środkowo-Wschodniej, które odbyKonferencja Festiwalowa w ramach Krajowego Festiwalu
ło się 2 lutego w Warszawie wyróżniono 25 najlepszych firm,
Piosenki Polskiej
a Miasto Opole zostało zwycięzcą „CEE Shared Services and
Konferencja organizowana dla przedstawicieli świata bizne- Outsourcing Awards” w kategorii „Najszybciej Rozwijającego się
su oraz nauki podczas KFPP. W ramach wydarzenia zaprosze- Miasta Roku”. Nagroda dowodzi, że wyrastamy na lidera na polni goście to krajowi liderzy biznesu w branżach kluczowych skiej mapie usług wspólnych dla biznesu!
dla Opola m.in. usług wspólnych czy przemysłu spożywczego.
Podczas konferencji prezentowany jest potencjał inwestycyjny Promocja gospodarcza Opola podczas „Konferencji ABSL”
Opola. Wydarzenie, z roku na rok, cieszy się coraz większym Konferencja ABSL to najważniejsze spotkanie sektora usług
zainteresowaniem dając wymierny odzew na rynku inwestycji dla biznesu w Europie, a także platforma networkingu i wymiany
w Opolu.
wiedzy dla kilkuset menedżerów wysokiego szczebla, repreOutsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017
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zentujących organizacje z listy Fortune 500 oraz wiodące firmy międzynarodowe sympozjum poświęcone Nowemu Jedwabz sektora technologii i usług dla biznesu. Członkowie stowarzy- nemu Szlakowi.
szenia reprezentują branżę o największym poziomie zatrudnienia w Polsce i najwyższym jego wzroście w skali rok do roku.
Biznes Mixer Kooperacja (BMK)
Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz
7th ASPIRE Annual Conference „The Dragon Wakes”
instytucji otoczenia biznesu, działających w naszym wojeKonferencja corocznie odbywa się w Krakowie. Tematyka wy- wództwie. Celem wydarzenia jest poznanie oraz integracja środarzenia dot. sektora outsourcingu, usług biznesowych i IT, dowiska biznesowego naszego regionu. Program Biznes Mixer
wyzwań i szans przedmiotowej branży.
Kooperacja składać się będzie z dwóch części: Networkingu/
Mixera polegającym na aktywnym uczestnictwie przedstawicieHannover Messe 2017
li firm oraz instytucji w kilku 20-minutowych sesjach, podczas
Targi Hannover Messe 2017 to najważniejsze i największe których, będą mogli dokonać wielokrotnej prezentacji swojej
na świecie wydarzenie tego typu dla branży przemysłowej. działalności, produktów bądź usług.
Targi odwiedza ponad 200 tys. zwiedzających, w tym 70 tys.
gości z zagranicy. Swoje oferty przedstawia ponad 5 tys. wy- Piast Code 2017 – Opolski hackathon programistyczny
stawców z kilkudziesięciu krajów.
Wydarzenie to jest 24-godzinnym maratonem programistycznym skierowanym do wszystkich pasjonatów programowania,
4. Automotive CEE Day 2017
a także tych, którzy mają pomysł na biznes. Hackathon
Spotkanie zakupowe Automotive CEE Day to jedno z naj- odbędzie się 9 czerwca 2017 r. w Centrum Wystawienniczoważniejszych spotkań B2B branży motoryzacyjnej w Europie Kongresowym w Opolu. W maratonie mogą wziąć udział zespoŚrodkowo-Wschodniej, która w ostatnich latach odnotowuje ły złożone z 3-4 osób.
silne wzrosty w Opolu. Dwudniowe wydarzenie, odbyło się
w marcu w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, dzię- ITB Berlin
ki czemu goście wydarzenia mogli liczyć na doskonałe warun- Opole na targach turystycznych ITB Berlin. Prezentujemy boki i możliwości udziału w imprezie. Głównym atutem spotkań, gatą ofertę turystyczną i kulturalną skierowaną do turystów
docenianym przez uczestników dotychczasowych edycji, jest zamierzających odwiedzić Opole i jego okolice. Motywem przeunikatowa interaktywna platforma umawiania spotkań B2B wodnim promocji stolicy regionu jest jubileusz 800 lat Opola.
pomiędzy zainteresowanymi firmami. Dzięki temu uczestnicy Targi ITB Berlin to niezwykle ważne wydarzenie dla przedstawisamodzielnie kształtują swój harmonogram spotkań, precyzyj- cieli z branży i atrakcja dla tysięcy zwiedzających. Prezentacje
nie dobierając partnerów do rozmów.
187 krajów i przegląd wszystkich gałęzi rynku turystycznego.
Expo Real Monachium
Targi Expo Real to najbardziej prestiżowa impreza
branży nieruchomości w Europie, rokrocznie skupiająca
wszystkich liczących się przedstawicieli branży. Ubiegłoroczna edycja przyciągnęła 1700 wystawców, których stoiska odwiedziło blisko 40 000 przedstawicieli z całego świata.
Targi objęte są ścisłym systemem rejestracji i przeznaczone
tylko dla specjalistów z branży. To doskonałe miejsce na zaprezentowanie terenów inwestycyjnych oraz nawiązanie nowych
kontaktów biznesowych. Opole podczas targów promować
chce m.in. teren inwestycyjny „Plebiscytowa” z przeznaczeniem
pod centrum biznesowe.

HR w Centrach Usług Biznesowych i IT
HR w Centrach Usług Biznesowych i IT jest pierwszym tego
typu wydarzeniem w Polsce, skierowanym do HR managerów i kluczowych specjalistów HR w tej branży. Celem organizacji tej ogólnopolskiej Konferencji jest poszerzanie wiedzy,
wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska osób związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w obecnie najbardziej
dynamicznie rozwijającym się sektorze gospodarki – SSC/BPO/
ITO.
ZAPLECZE KONFERENCYJNE:

Gala Biznesu
Organizatorem Gali jest Izba Gospodarcza Śląsk. Gala jest gospodarczo-kulturalnym wydarzeniem, które służy nawiązywaniu kontaktów biznesowych, stanowi forum wymiany myśli, jak
również jest miejscem promocji produktów i usług. Dzięki swojemu prestiżowi, różnobarwności i uczestnictwu znamienitych
gości, Gala Biznesu na trwałe wpisała się do kalendarza imprez gospodarczych w woj. opolskim i śląskim.
Konferencja polsko-chińska „One Belt, One Road”
25 kwietnia br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
w Opolu odbyła się konferencja, która była kolejnym krokiem
w kierunku realizacji idei budowania bliskich relacji z partnerami z Chin w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych, przedsięwzięć gospodarczych i samorządowych.
Wydarzenie było okazją do spotkania przedstawicieli nauki,
biznesu, samorządów oraz członków Rządu RP wraz z ich partnerami z Chin w celu wymiany opinii na najważniejsze bieżące
i przyszłe zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy naszymi krajami. W konferencji wzięło udział wielu ekspertów i specjalistów z kraju i zagranicy od lat zajmujących się tematyką
polsko-chińską oraz przedsiębiorców, którzy rozważają inwestycje na rynku chińskim. Wydarzenie było kontynuacją I Sympozjum międzynarodowego pod nazwą „One Belt, One Road:
policy, economy and technology”. Było to pierwsze w Polsce
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017
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Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
To nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt przystosowany do
realizacji różnych wydarzeń. Funkcjonalna powierzchnia wystawiennicza i konferencyjna z mobilnymi, dźwiękoszczelnymi ścianami oraz bogata infrastruktura centrum spełnią
oczekiwania realizatorów: targów, kongresów, konferencji, szkoleń, wystaw, koncertów, imprez modowych, imprez sportowych.
Centrum dysponuje komfortową halą wystawienniczą z holem,
szatnią, antresolą, zapleczem magazynowym i gastronomicznym, najnowocześniejszymi rozwiązaniami multimedialnymi, Internetem Wi-Fi, systemem mobilnych, dźwiękoszczelnych ścian
pozwalających na dowolną aranżację wewnętrznej przestrzeni.
Do dyspozycji gości jest parking z 300 miejscami dla samochodów osobowych oraz miejsce dla autokarów i samochodów dostawczych. Tereny zewnętrzne o powierzchni 2000 m2 mogą być
wykorzystane pod organizację imprez plenerowych.

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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Przykładem
dostrzegania potecjału
Opola jest np. uznanie
przez fDi Magazine
(należące do Financial
Times) Opola za jedno
z Miast o najlepszej
strategii przyciągania
Bezpośrednich
Inwestycji
Zagranicznych.

Park Naukowo-Technologiczny
Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. jest Instytucją Otoczenia Biznesu, czyli podmiotem non-profit, który
wspomaga prowadzenie działalności gospodarczej w szerokim zakresie. Spółka została powołana Aktem Założycielskim
8 listopada 2012 r. przez Prezydenta Miasta Opola. Gmina Miasto Opole jest 100% udziałowcem spółki. PNT w Opolu jest
miejscem współpracy nauki i biznesu, stwarza możliwość poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych
na styku tych dwóch światów. Tworzy również korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego i naukowego miasta Opola oraz całego regionu poprzez pomoc już istniejącym, jak
również nowo powstającym inicjatywom. Spółka jest platformą
współpracy dla środowisk biznesowych i naukowych, pośrednio tworzy nowe miejsca pracy dla wykształconych na opolskich
uczelniach młodych ludzi. Dzięki utworzeniu Parku – proinnowacyjne opolskie firmy uzyskują dostęp do specjalistycznych
laboratoriów badawczych, zaawansowanego środowiska teleinformatycznego, pomieszczeń biurowych o wysokim stan- powyżej: Maciej Wujec, Zastępca Prezydenta
Miasta Opola, odbiera nagrodę w kategorii
dardzie oraz wszelkiej innej niezbędnej infrastruktury i usług
„Najszybciej Rozwijającego się Miasta Roku”
koniecznych do prowadzenia działalności, z korzyścią dla spopodczas CEE Shared Services
łeczności lokalnych miasta i regionu. •
And Outsourcing Awards 2017.
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017
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Wyjątkowa infrastruktura
do organizacji kongresów
i eventów w Poznaniu
Przeszło 21 tysięcy osób uczestniczyło w ubiegłym roku w trzech największych konferencjach
organizowanych w Poznaniu. Te trzy wydarzenia były zaś tylko ułamkiem wszystkich wydarzeń
biznesowych, które zostały zorganizowane w Poznaniu w 2016 roku. W skali całego roku było ich
łącznie 5200. Organizacja międzynarodowych eventów biznesowych to jeden z priorytetów, jakie
wyznaczyło sobie Miasto Poznań, od wielu lat kojarzone z targami i innowacyjnym biznesem.
Poznań to aż 350
obiektów o różnym
charakterze, które
można zaadaptować
na potrzeby spotkań
biznesowych.

2600 osób. Największym wydarzeniem w ubiegłym roku był natomiast 104. Doroczny Światowy Kongres Stomatologów FDI,
na który przyjechało 16 000 specjalistów z tej dziedziny. Również,
dzięki tej imprezie, Poznań gościł w ubiegłym roku odwiedzających z ponad 152 krajów świata.
Skoro mowa o poznańskich targach, to trzeba przybliżyć
wyjątkowe miejsce na MTP, jakim jest Sala Ziemi. To absolutna chluba Poznania i ewenement nie tylko na skalę krajową.
Sala o niebywałej akustyce, w której organizowane są koncerty i najważniejsze wydarzenia konferencyjne, może pomieścić
2000 osób, a po połączeniu jej z sąsiednimi pawilonami pozwala na organizacje eventów nawet dla 20 000 osób. Gdy dodamy
do tego nowoczesne zaplecze multimedialne, to otrzymamy
jej pełny potencjał. Warto zaznaczyć, że to w Sali Ziemi odbyło się w roku 2016 pierwsze w historii Polski posiedzenie
Zgromadzenia Narodowego poza Warszawą. Wydarzenie to oddaje rangę i możliwości tego obiektu. W Sali Ziemi w 2014 r. odbyła się
również konferencja ABSL, której gościem specjalnym była sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych za czasów Billa Clintona,
Madeleine Albright.

powyżej: Concordia Design

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Poznaniu są
Międzynarodowe Targi Poznańskie. To miejsce z historią i tradycją, w którym od prawie 100 lat odbywają się różnego rodzaju targi branżowe. Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP)
to również największa w Polsce płaszczyzna do organizacji konferencji, nazwana Poznań Congress Center.

Biuro Obsługi
Inwestorów To właśnie dzięki nowoczesnej infrastrukturze MTP, udał
Miasto Poznań
udało się zorganizować w roku 2016 m.in. 28. Konferencję
pI. Kolegiacki 17,
61-841 Poznań, Polska Stowarzyszenia Europejskich Towarzystw Badań Operacytel. +48 61 878 54 28, jnych EURO 2016, w której uczestniczyło 2500 osób. Kolejinwestor@um.poznan.pl na duża impreza to 24. Światowy Kongres Międzynarodowego
www.poznan.pl Towarzystwa Nauk Politycznych IPSA 2016, który zgromadził
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To wszystko pokazuje potencjał Miasta Poznania, jako
doskonałego miejsca do organizacji różnego rodzaju eventów biznesowych.
Co jeszcze składa się na ten wizerunek? Z pewnością rozbudowana baza miejsc, które mogą gościć tego typu eventy
i konferencje biznesowe, solidna baza hotelowa, wieloletnie
doświadczenie, a także pomoc Poznań Convention Bureau.
To pierwszy kontakt dla organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń. Poznań Convention Bureau podlega pod Poznańską
Lokalną Organizację Turystyczną i działa na zasadach non-profit.
Jego głównym zadaniem jest pośredniczenie w kontaktach
z lokalnymi jednostkami, m.in. przy doborze najlepszego miejsca do organizacji eventu. A doradzać jest w czym, bo Poznań
to aż 350 obiektów o różnym charakterze, które można zaadaptować na potrzeby spotkań biznesowych.
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017
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Zaczynając od wspomnianego już na wstępie, Poznań Congress
Centre, poprzez reprezentacyjne sale Centrum Kultury
Zamek (a więc Zamku Cesarskiego w Poznaniu), na zapleczu
konferencyjnym INEA Stadionu i Term Maltańskich kończąc –
to wszystko miejsca, w których możemy zorganizować zarówno kameralny, jak i duży międzynarodowy event.
W Poznaniu dużą popularnością cieszą się również takie
miejsca jak, docenione nagrodą MP Power Awards, centrumkonferencyjne Concordia Design, dysponujące przestrzenią
1000 m2, którą można przeznaczyć na organizacje spotkań.
W zrewitalizowanym budynku Starej Drukarni, gdzie mieści się Concordia Design, działa również inkubator firm z sektora kreatywnego oraz restauracja z zapleczem konferencyjnym.
Drugim ciekawym przykładem rewitalizacji zabytkowego obiektu jest centrum konferencyjne mieszczące się w kamienicy przy
Młyńskiej 12. We wnętrzu odnowionego budynku położonego w prestiżowej części Poznania dostępna jest również ekskluzywna przestrzeń biurowa.
Pozytywnym trendem wpisującym się w działania Miasta
dotyczące organizacji międzynarodowych eventów biznesowych, jest powstawanie nowych hoteli, dysponujących
dużą liczbą miejsc noclegowych oraz nowoczesnym zapleczem konferencyjnym.
Wszystkie opisane wyżej elementy wskazują, że Poznań może
pretendować do konferencyjnej stolicy Polski. Jeśli dodać do tego 57% wzrost zainteresowania eventami biznesowymi względem roku 2015, widać wyraźnie, że perspektywy rysujące się
przed miastem są znakomite. •

powyżej: Sala Ziemi

poniżej: Hol
wschodni, widok
od ulicy.

Jednym z najbardziej
rozpoznawalnych
miejsc w Poznaniu są
Międzynarodowe
Targi Poznańskie.

foto: Maciej Kulesza
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Szczecin – miasto świadome
Szczecin to miasto otwarte na naukę, przedsiębiorczość i inwestorów.
Inwestuje się tu w ośrodki naukowo-badawcze, infrastrukturę
informatyczną oraz innowacyjne rozwiązania. Angażuje się
również różne środowiska do podjęcia dyskusji m.in. o tym,
jak skutecznie realizować inteligentną strategię miasta.

W Szczecinie blisko
43% kapitału
zagranicznego
stanowi kapitał
niemiecki, kluczowe
znaczenie ma
tu strategiczne
położenie
oraz potencjał
inwestycyjny.

Duże zainteresowanie Skandynawów Szczecinem oraz
regionem stało się dla Miasta impulsem do utworzenia
międzynarodowej platformy współpracy polsko-skandynawskiej. Odbywające się już od czterech lat spotkania pod
nazwą Dni Skandynawskie na trwałe wpisały się w kalendarz miejskich imprez i zyskały rangę wyjątkowego wydarzenia w skali całego kraju. Podczas kilku dni interesujących
spotkań oraz wydarzeń, jakie miały miejsce na przełomie marca i kwietnia, uczestnicy Dni Skandynawskich mieli doskonałą
okazję do tego, aby wymienić się doświadczeniami, podzielić pomysłami oraz poznać bliżej swoich sąsiadów z obszaru Morza Bałtyckiego. Centralnym punktem wydarzenia były
liczne spotkania poświęcone zagadnieniom biznesowym, gospodarczym oraz naukowym. Każda z dotychczasowych edycji Dni Skandynawskich poruszała inny ważny temat z wybranej
gałęzi życia gospodarczego lub społecznego.

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

80

wysoki stopień znajomości języków obcych czy też atrakcyjny rynek nieruchomości powodują, iż Szczecin cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów ze Skandynawii. Obecnie,
w samym mieście oraz jego najbliższych okolicach, działalność
prowadzi ponad sto różnych podmiotów, których kapitał pochodzi właśnie ze Skandynawii. Sektor BPO reprezentują takie firmy, jak BL Stream, Dansk Supermarked, DGS Business
Services, Tieto Poland, Coloplast Business Centre, Macrobond
Financial Polska czy NCDC.
Sukces Dni Skandynawskich oraz rosnąca popularność wśród
przedstawicieli biznesu, szczególnie ze strony inwestorów niemieckich spowodowały, że miasto zdecydowało się stworzyć
podobne wydarzenie z udziałem partnerów zza zachodniej
granicy. Pod koniec ubiegłego roku w Szczecinie odbyła się
pierwsza edycja Polsko-Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej, będącej zapowiedzią tegorocznych Dni Współpracy PolskoNiemieckiej, które będą miały miejsce jesienią. Wydarzenie
ma na celu przede wszystkim promowanie biznesowej współpracy transgranicznej, organizację spotkań i nawiązywanie długofalowych kontaktów oraz wymianę dobrych praktyk między
polskimi i niemieckimi firmami. W spotkaniach uczestniczyć
będą także polscy i niemieckich eksperci, którzy przedstawią
szereg rozwiązań dedykowanych zarówno zagranicznym inwestorom jak i firmom lokalnym.

Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: „Energia inteligentnych
miast”. Podczas konferencji biznesowej specjaliści z Polski oraz ze
Skandynawii omawiali zagadnienia związane z inteligentnym zarządzaniem miastem, współpracą biznesu z uczelniami, inteligentnym transportem miejskim oraz kreowaniem
przestrzeni publicznej. Dodatkową, uzupełniającą częścią konferencji była giełda kooperacyjna Scandinavian Business Mix
skierowana do przedsiębiorców, którzy planują nowe inwestycje, poszukują biznesowych partnerów, czy też potrzebują
wsparcia instytucji gospodarczych i instytucji otoczenia bi- Organizowane Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej zakładają
znesu. Idealna lokalizacja, młodzi i przedsiębiorczy mieszkańcy, również przemówienia oraz wykłady przedstawicieli władz
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samorządu i instytucji, działających na rzecz wspierania
oraz promocji regionu, a także prelegentów zagranicznych.
W Szczecinie blisko 43% kapitału zagranicznego stanowi kapitał niemiecki, kluczowe znaczenie ma tu strategiczne
położenie oraz potencjał inwestycyjny. Najbardziej znanymi firmami z sektora BPO są: Arvato Polska, BrightOne, Consileon,
Diebold Nixdorf, Metro Services.
Szczecin od lat uznawany jest za aktywnie rozwijający się
ośrodek BPO i nowoczesnych technologii. Powstają tu specjalistyczne, zaawansowane oprogramowania często w ramach
projektów dla rozpoznawalnych światowych marek: wstrzykiwacze insulinowe, symulatory do czołgów Leopard, namioty
sferyczne wykorzystane między innymi w wielkich produkcjach
filmowych, zaawansowane rozwiązania dla profesjonalnego rynku filmowego i muzycznego, technologia Emb3D, która pozwala na umiejscawianie wirtualnej rzeczywistości
w prawdziwych lokacjach.

POTENCJAŁ SZCZECINA

Położenie geograficzne:
• Berlin – 127 km
• Kopenhaga – 281 km
• Morze Bałtyckie – 100 km

Działalność badawczo-rozwojową prowadzi szereg firm związanych z branżą informatyczną, medyczną, chemiczną takich,
jak: READ-GENE, DGS Poland, Avid Technology, Aply, Teonite,
Red Sky. Realizacją oraz wspomaganiem działań innowacyjnych
zajmują się także centra naukowo-badawcze, między innymi Klaster ICT Pomorze Zachodnie oraz Klaster „Zielona Chemia”.

Położony wśród malowniczych rozlewisk Odry, w otoczeniu parków krajobrazowych, Szczecin jest znakomitym
miejscem do wypoczynku. Na turystów czekają tu zarówno zabytki, jak i budowle uznane za najlepszą światową architekturę – Filharmonia Szczecińska, która otrzymała liczne nagrody,
w tym nagrodę Unii Europejskiej w dziedzinie współczesnej
architektury Mies van der Rohe Award 2015 czy też Centrum
Dialogu Przełomy Muzeum Narodowego w Szczecinie, które
zdobyło m.in. tytuł World Building of the Year 2016
na Światowym Festiwalu Architektury. Już w dniach 5-8 sierpnia br. w Szczecinie odbędzie się kolejny finał The Tall Ships
Races 2017. Jedyna w swoim rodzaju żeglarska atmosfera,
największe żaglowce świata, różnorodny oraz atrakcyjny
program imprez, każdorazowo gromadzi wokół wydarzenia około 2 miliony turystów. Impreza stanowi wspaniałą okazję
do promocji Szczecina i do spędzenia wolnego czasu.•
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S3

droga ekspresowa S3 – łącząca północ z południem
Europy

S6

droga ekspresowa S6 (w budowie) główna arteria
Wybrzeża

Autostrada A6

połączenie promowe ze Szwecją

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS)
Inteligentna sygnalizacja świetlna na drogach
Eco transport
Inteligentne oświetlenie
Monitoring i metering
System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
Systemy telematyczne w transporcie publicznym
Karty miejskie
Portale miejskie
Aplikacje miejskie
Inteligentna sieć energetyczna
Inteligentna sieć wodna
Farmy fotowoltaiczne
Ogrzewanie systemowe i Kogeneracja

Wyznaczając takie priorytety rozwojowe, jak: nowe technologie i przemysł, jakość życia i czystość środowiska, silny ośrodek
naukowy oraz obszar metropolitalny, miasto dąży do tworzenia miejsca przyjaznego uczelniom, biznesowi i przede wszystkim jego mieszkańcom. W lutym br. odbyła się debata w ramach
spotkań okrągłych stołów II edycji ogólnopolskiego programu „Miasto Świadome” pt. „Szczecin. Miasto Nowej Generacji”.
Spotkanie było okazją do podsumowania osiągnięć oraz planów w zakresie wdrożeń inteligentnych miast.

port lotniczy

A6

W poszukiwaniu rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie oraz rozwój miasta, Szczecin sukcesywnie wdraża kolejne
innowacyjne przedsięwzięcia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doskonałe połączenia krajowe i zagraniczne:

Obecnie, w samym
mieście oraz
jego najbliższych
okolicach,
działalność prowadzi
ponad sto różnych
podmiotów,
których kapitał
pochodzi właśnie
ze Skandynawii.

Dobrze rozwinięta sieć komunikacji miejskiej

Rozbudowany program wsparcia i obsługi przedsiębiorców i inwestorów
Ponad 400 tys. mieszkańców i ok. 700 tys.
w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Duże
zainteresowanie
Skandynawów
Szczecinem oraz
regionem stało się
dla Miasta impulsem
do utworzenia
międzynarodowej
platformy
współpracy polskoskandynawskiej.

Ponad 77% mieszkańców w wieku produkcyjnym
i przedprodukcyjnym

Wysoka jakość edukacji – XIII Liceum
Ogólnokształcące najlepsze w Polsce

Silny ośrodek akademicki – 5 uczelni publicznych
oraz 14 szkół wyższych o charakterze niepublicznym
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw – 4623,95 zł

Stopa bezrobocia – 4,7 %

Wartość kapitału zagranicznego przedsiębiorstw
– 818,7 mln zł
Rynek powierzchni biurowych – 160 tys. m2,
w budowie ok. 40 tys. m2
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Łódź – centrum wydarzeń
Centralne położenie, infrastruktura zapewniająca łatwy dostęp
do wszystkich najwięszych centrów biznesowych w Polsce i Europie,
oraz szeroka oferta przestrzeni konferencyjno-wystawienniczych sprawiają,
iż Łódź jest niezwykle atrakcyjnym punktem na mapie spotkań biznesowych.

Niewątpliwie jednym
z najbardziej atrakcyjnych i unikatowych
w skali kraju jest
kompleks „EC1 Łódź
– Miasto Kultury”
stanowiący ważny
element Nowego
Centrum Łodzi.

Korzystając ze swojego postindustrianego kapitału, Łódź zaskakuje odważną
rewitalizacją i twórczym wykorzystaniem
unikatowej architektury. Dziś zabytkowa zabudowa fabryczna łączona jest
w nowoczesne kompleksy będące m.in.
wyjątkowym zapleczem konferencyjnym.

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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Niewątpliwie jednym z najbardziej
atrakcyjnych i unikatowych w skali kraju
jest kompleks „EC1 Łódź – Miasto
Kultury” stanowiący ważny element
Nowego Centrum Łodzi. W założeniu
EC1 to przestrzeń otwarta dla artystów różnych dziedzin i przystosowana
do twórczości indywidualnej, warsztatów oraz imprez grupowych, z profesjonalnym zapleczem technicznym.
Znajdująca się w obiekcie „Hala maszyn”
to największa i jednocześnie najbardziej

efektowna, mogąca pomieścić około
1000 osób, przestrzeń. Na potrzeby
organizacji mniejszych przedsięwzięć dostępne są znakomicie wyposażone sale
konferencyjne oraz przestrzeń najnowocześniejszego w Polsce planetarium.
Kolejnym przykładem wyjątkowej,
industrialnej przestrzeni konferencyjnej
jest „andel’s by Vienna House Lodz” – połączenie historycznego budynku z nowoczesną architekturą i niepowtarzalną
stylistyką. Obiekt mieści się w budynku dawnego zakładu tkackiego na terenie
Manufaktury, największego w mieście
centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego. Centrum konferencyjne andel’s
to 16 sal konferencyjnych mieszczących
razem niemal 1500 osób, ponad 2500 m²
powierzchni konferencyjnej i eventowej,

oraz największa sala balowa w Łodzi,
która pomieści ponad 800 osób.
Zrewitalizowane perełki łódzkiej architektury, wyróżniające miasto spośród
innych ośrodków konferencyjnych, można wymieniać bardzo długo. To m.in.:
Art._Inkubator w Fabryce Sztuki, Instytut
Europejski, powierzchnie konferencyjne
znajdujące się na terenie Kompleksu ŁSSE
w XIX-wiecznej Fabryce L. Grohmana.
Korzystając z bogatego zaplecza eventowego, realizując strategię promocji gospodarczej oraz pozyskiwania inwestorów,
Miasto Łódź organizuje lub współorganizuje szereg działań promocyjnych, mających na celu zachęcenie jak największej
ilości podmiotów opiniotwórczych do odwiedzenia naszego Miasta. Jeszcze na
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ten rok Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą zaplanowało organizację dwóch konferencji promujących
łódzki rynek nieruchomości. Kontynuowany jest również cykl spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami, które są okazją
do dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń pomiędzy praktykami biznesu, samorządowcami oraz ekspertami oraz do
nawiązania kontaktów międzynarodowych z potencjalnymi inwestorami i kontrahentami.
W dniach 12-14 czerwca br. Łódź będzie
po raz drugi gościć jedno z najważniejszych biznesowych wydarzeń
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) organizuje tu 8. edycję
dorocznej konferencji – najważniejszego

wydarzenia sektora nowoczesnych usług
dla biznesu, będącego okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli branży i jej interesariuszy. Dyskusje
o najważniejszych kwestiach jednego z najbardziej prężnych sektorów polskiej gospodarki odbędą się w EC1.

W tym roku dyskusje podzielone będą
na trzy główne nurty tematyczne: zmiana w biznesie, przyszłość rynków oraz nowe kompetencje.

powyżej:
kompleks „EC1 Łódź
– Miasto Kultury”

Myśl przewodnia kongresu, jaką jest
zmiana, idealnie pasuje do Łodzi. Trudno
bowiem znaleźć drugie miasto w Polsce,
Konferencja ABSL rokrocznie groma- które zmieniło się tak bardzo w ostatdzi średnio 1000 gości. To managerowie nich latach.
wysokiego szczebla, przedstawiciele
krajowych i lokalnych agend rządowych, Łódź to idealne miejsce do organizacji
analitycy, liderzy opinii. Jej program największych imprez i wydarzeń. Jest
obejmuje najważniejsze zagadnienia, nie tylko świetnie skomunikowana,
które nadają ton w globalnym biznesie ma do zaoferowania wyjątkowe, pofai polityce. Nie inaczej będzie w tym roku. bryczne, industrialne przestrzenie, ale
Doroczna konferencja ABSL to wyjątko- zapewnia także wyjątkową atmosferę,
wa platforma dialogu między przedsta- sprzyjającą atrakcyjnemu spędzaniu
wicielami biznesu, globalnej i lokalnej czasu również po zakończeniu oficjalpolityki, analitykami i liderami opinii. nych obrad. •
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Częstochowa
– miasto, w którym ...się dzieje
Częstochowa to jedno z najbardziej rozpoznawalnych w świecie polskich miast, będące
w czołówce pod względem siły miejskiej marki. Ten duży i prężnie rozwijający się ośrodek
przemysłowy zlokalizowany jest w sercu kraju, przy jego głównych arteriach.

Szczególne miejsce
w strategii miasta,
zajmuje promowanie
wizerunku
Częstochowy, jako
rozwijającego się
i otwartego na
inwestorów ośrodka
gospodarczego.

Od lat Agencja
Rozwoju
Regionalnego
w Częstochowie
realizuje cykl
comiesięcznych
spotkań
przedsiębiorców
z prezydentem miasta
o nazwie „Śniadania
z Przedsiębiorcami”.
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Miasto jest w tej dobrej sytuacji, że istnieją tu aż dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne: KSSE i Euro Park Mielec. Od
czerwca 2014 r. pozwolenie na działalność w SSE otrzymało już czternaście
firm i cały czas składane są kolejne listy
intencyjne, a budowa autostrady A1 i obwodnicy miasta dodatkowo stymuluje
zainteresowanie tymi terenami. Z możliwości rozwoju w strefie korzystają głównie małe i średnie firmy, obalając mit
o dostępności strefy tylko dla gigantów.

Miasto od lat pracuje na to by było
postrzegane nie tylko przez pryzmat
swej atrakcyjności turystycznej. Mimo
przeświadczenia społeczeństwa, co do
kwestii, że większość działań promocyjnych w dzisiejszych czasach odbywa się poprzez media, nie zapomina się
tu o kontakcie bezpośrednim z klientami i partnerami.

Częstochowa prezentuje swoją ofertę
na licznych wydarzeniach targowych
i konferencjach. W kontekście turyOprócz dwóch Specjalnych Stref stycznym promuje się na wszystkich
Ekonomicznych Częstochowa może najważniejszych targach krajowych
pochwalić się atrakcyjnym turystycz- i europejskich. Szczególne jednak
nym położeniem oraz bogatą ofertą miejsce w strategii miasta, zajmuje
kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną.
W mieście i okolicach mamy szanse zarówno na doznania ekstremalne, uprawianie sportów elitarnych, turystyki
kwalifikowanej, jak i na udział w festiwalach muzycznych, koncertach filharmoników czy spektaklach teatralnych.
Częstochowska oferta pozwala odkryć
uroki wielkomiejskiego życia bez
niedogodności typowych dla wielkich
aglomeracji.

promowanie wizerunku Częstochowy,
jako rozwijającego się i otwartego na
inwestorów ośrodka gospodarczego.
Samorząd stara się być jak najbliżej swoich przedsiębiorców i, w miarę możliwości, ułatwiać im życie. Rada Miasta słynie
w kraju z uchwał zwalniających przedsiębiorców z podatków od nieruchomości, ponieważ niektóre z nich są
dość pionierskie.
Od lat Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie realizuje cykl
comiesięcznych spotkań przedsiębiorców z prezydentem miasta o nazwie
„Śniadania z Przedsiębiorcami”. Podczas
wspólnego śniadania można dowiedzieć
się niejako u źródła, o tym, co miasto szykuje dla ludzi prowadzących działalność
na jego terenie, wyjaśnić wszelkie nurtujące problemy i prosić o pomoc lub
poradę. W miarę potrzeby, prezydent
przyprowadza ze sobą na spotkanie naczelników wydziałów merytorycznych
w Urzędzie Miasta lub szefów jednostek
podległych. Spotkania takie integrują
społeczność przedsiębiorców, ograniczają się jednak do zakresu lokalnego.
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INWESTYCJE
Częstochowa to dziś nowoczesne miasto i tak jest postrzegana w kraju i Europie.
Tu właśnie jest pole do popisu dla marki „Invest in Częstochowa” i osób, które
zajmują się jej promocją. Marka pojawia się często, na różnych imprezach
i przy dość oryginalnych czasami okazjach: podczas zawodów sportowych,
podczas zawodów łazików marsjańskich
(Łazik Politechniki Częstochowskiej znajduje się w światowej czołówce), podczas
eventów artystycznych, które współorganizuje, koncertów, etc. Marka promująca miasto pod kątem gospodarczym
jest częstym partnerem konferencji,
targów i innych wydarzeń biznesowych,
między innymi Autoevent’u czy Forum
Nieruchomości, a nawet Nordic Smart
City w Sztokholmie. Coraz częściej tego typu wydarzenia organizowane są
w mieście. Takiej postawie sprzyja fakt, że
zaplecze konferencyjne jest coraz większe, nowocześniejsze i tym samym atrakcyjniejsze dla odbiorców.

uczelniach, które są otwarte na współpracę z miastem i chętnie podejmują inicjatywy, pomagające łączyć świat nauki ze
światem biznesu, ponieważ oczywistym
jest fakt, że te dwa światy w dzisiejszych
czasach muszą współistnieć i przenikać
się wzajemnie. Istnienie ich osobno, dziś,
w dobie deficytu wykształconych kadr,
jest niemożliwe!

gów – szkoły prezentowały się wraz ze
swoimi „partnerami biznesowymi” i nie
mogły się ograniczyć tylko do tradycyjnego rozdawania ulotek. Uczniowie
musieli sami promować swoje szkoły, pokazując młodszym kolegom praktyczną
stronę nauki i korzyści wynikające z posiadania konkretnych umiejętności.

Wykształcone kadry to w tej chwili priorytet dla miasta. Na rynku pracy, miejsce jest
nie tylko dla magistrów i inżynierów ale
także, a może nawet przede wszystkim
dla techników! Co więcej, tytuł technika to tylko pierwszy schodek na drodze
kariery młodego człowieka. W czerwcu, w Częstochowie odbędzie się I Edycja Międzynarodowych Targów Pracy,
Staży i Praktyk w branży motoryzacyjnej
organizowana przez Polską Izbę Motoryzacji. Nie bez powodu częstochowska loKonferencja „Polimery–Nauka–Przemysł” kalizacja została wybrana na tak duże
to już zupełnie inna branża ale założenie wydarzenie – przychylność władz miatożsame. Formuły tego typu konferen- sta, zaplecze konferencyjne oraz fakt, że
cji jak najbardziej odpowiadają władzom branża motoryzacyjna w mieście i regioJeżeli rozważamy kwestie naukowe, miasta, które właśnie w takiej współpracy nie wciąż jest najprężniejsza, to wystarto przede wszystkim wspomnieć należy upatrują swej szansy na rozwój.
czający argument.
o dwóch największych częstochowskich
Współpraca z nauką to, w pewnym stop- W Częstochowie, choć to miasto średniu, nie tylko współpraca z uczelniami. niej wielkości, działa cała rzesza orgaMiasto dosyć intensywnie wspiera szkol- nizacji pozarządowych. Wiele z nich
nictwo techniczne i zawodowe. Patro- organizuje różnego rodzaju eventy
nuje podpisywaniu umów partnerskich i konferencje dotyczące branż, w których
pomiędzy pracodawcami a szkołami, działają. To właśnie dzięki organizacjom
pozyskuje ogromne fundusze ze środ- trzeciego sektora powstała w Częstochoków unijnych na to, by inwestując w tę wie marka JuraExpo, która pierwotnie
gałąź edukacji stworzyć wykształcony miała promować Jurę tylko w kontekście
i gotowy do pracy kapitał ludzki. Takie sportu i turystyki ale zakres jej działalnoinicjatywy zaowocowały już w tym ro- ści wciąż się rozwija.
ku pierwszą edycją „Częstochowskich
Targów Szkolnych Zawodowiec”, które Targi branży budowlanej, oświetleniowej,
odwiedzała młodzież szkolna z całe- odzieżowej, obuwniczej, to wydarzego obszaru byłego województwa często- nia, które nie tylko promują miasto ale
chowskiego. Organizatorzy szacują, że przede wszystkim ukazują przedsiębiortargi odwiedziło ok. siedmiu tysięcy osób. com wszelakich branż możliwości rozwoTegoroczną innowacją była formuła tar- ju w tym regionie. •

Rada Miasta słynie
w kraju z uchwał
zwalniających
przedsiębiorców
z podatków od
nieruchomości,
ponieważ niektóre
z nich są dość
pionierskie.

Warto wspomnieć o dwóch takich
wydarzeniach, które dotyczą różnych
sektorów gospodarki i ich współpracy
z naukowcami oraz samorządem. „Sektor
nowoczesnych usług dla biznesu – fundament rozwoju regionu, miasta, uczelni”
– to wydarzenie dotyczące branży BPO,
którego motywem przewodnim jest
współpraca w ramach tzw. „złotego trójkąta” Biznes–Nauka–Samorząd.
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Aktualności HR
Kinga Paździorko – Dyrektorem działu zasobów ludzkich
w Savills

Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej, właśnie przedstawił Country
Managera, który będzie odpowiadał
za ekspansję na rynkach amerykańskim
i kanadyjskim. Paul Butler jest menedżerem
z badzo dużym doświadczeniem w zakresie
rozwijania i prowadzenia kampanii sprzedażowych oprogramowania oraz produktów telekomunikacyjnych. Znajomość
rynku oraz obszerne doświadczenie będzie
dużym atutem przy wprowadzaniu usług
Customer Service Automation na rynek
północnoamerykański.

Nowy Manager ds. Komunikacji w Savills
również funduszami inwestycyjnymi,
wspierając swoich klientów w wielu
transakcjach na wrocławskim rynku.

Dominik Reszetko
został awansowany na
Starszego Konsultanta,
a Maciej Sałata
został Młodszym
Konsultantem w Dziale
Reprezentacji Najemcy
Savills.

CBRE stawia na lokalną
obecność

Kinga Paździorko awansowała na stanowisko Associate Director, HR Manager
Poland & Czech Republic w warszawskiej
siedzibie Savills. Kinga odpowiada
za kompleksowe rozwiązania w obszarze
HR w Polsce i Czechach. W codziennej
pracy skupia się na strategicznym
doradztwie z zakresu rekrutacji, szkoleń
i budowaniu wizerunku pracodawcy,
blisko współpracując z kadrą managerską
i zarządem firmy.

Unified Factory wkracza na
rynek USA i Kanady z nowym
Country Managerem
Unified Factory, producent i globalny
dostawca technologii automatyzującej
sprzedaż i obsługę klienta opartej
na rozwiązaniach klasy Customer Service

Jan Zaworski dołączył do firmy Savills
obejmując stanowisko Managera ds.
Komunikacji. W ramach wykonywanych
obowiązków Jan będzie odpowiadał m.in.
za budowę wizerunku firmy Savills i jej
ekspertów na polskim rynku, utrzymywanie relacji z mediami i realizację działań
marketingowych na rzecz klientów firmy.

Dorota Kościelniak na czele
wrocławskiego biura Colliers
International
Do zespołu Colliers International
dołączyła Dorota Kościelniak, która
objęła stanowisko dyrektora biura regionalnego we Wrocławiu. Dorota będzie
odpowiedzialna za rozwój i umacnianie
pozycji firmy w regionie Wrocławia.
Przed dołączeniem do Colliers International Dorota zajmowała stanowisko partnera i dyrektora rynku regionalnego w firmie
Knight Frank, do której dołączyła
w 2002 roku. Doświadczenie zdobyła
pracując z najemcami, deweloperami, jak

86

Do zespołu Advisory & Transaction
Services w CBRE na stanowisko Property
Negotiator dołączyła Aleksandra Suszczewicz, która wraz z Anną Trębicką, odpowiedzialna będzie za doradztwo najemcom
i deweloperom w sektorze biurowym
w Łodzi.

Nowe osoby w zarządzie
spółki Voice Contact Center
z Grupy OEX
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Do zarządu spółki Voice Contact Center
dołączyły Ewa Czarnecka, dotychczasowy
dyrektor operacyjny oraz Ewa Depta,
zarządzająca sprzedażą. Wspólnie z prezesem, Konradem Rochalskim, kierującym
obszarem Zarządzania Dokumentami i Obsługi Klienta w Grupie OEX, będą
odpowiadać za dalszy rozwój firmy.

Kinga Bloch nowym
Dyrektorem ds. personalnych
w Cushman & Wakefield
w Polsce

Katarzyna Cebulska-Bajera
ponownie wśród 50 najbardziej
wpływowych kobiet

Katarzyna Cebulska-Bajera, Dyrektor
Generalny Mellon Poland, zajęła 4 pozycję
w raporcie „Rzeczpospolita Babska” Gazety
Finansowej. Wyróżnione kobiety wywodzą
się ze świata biznesu, sportu, polityki,
rozrywki i dziennikarstwa.

Kinga Bloch ma ponad 11-letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi
w firmach telekomunikacyjnych i informatycznych. Zanim dołączyła do Cushman
& Wakefield, przez osiem i pół roku pracowała w międzynarodowej firmie z branży
usług informatycznych Atos. Jako dyrektor
działu personalnego polskiego oddziału
Atos, Kinga aktywnie przyczyniła się
do dynamicznego rozwoju działalności
firmy w zakresie usług komercyjnych
i wspólnych w Polsce.

Maria Zielińska i Alena
Vlachová dołączyły do zespołu Cushman & Wakefield

Alena Vlachová i Maria Zielińska wzmacniają dział rynku hotelowego na Europę
Środkowo-Wschodnią firmy Cushman
& Wakefield w Pradze i Warszawie,
który jako jedyny w tym regionie oferuje
klientom usługi doradcze w zakresie
inwestycji hotelowych, budowy i wyceny
hoteli oraz dogłębną znajomość lokalnych
rynków. Pracami zespołu kieruje David
Nath.

Dyrektor Techniczny w Savills
Tomasz Ruczaj dołączył do Savills
na stanowisku Dyrektora Technicznego
w Pionie Zarządzania Nieruchomościami
Biurowymi.
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Pasjonaci czy frustraci?
– czyli jak poprawić
sobie samopoczucie
i zyskać więcej czasu
Badania ujawniają, że (nie)posiadanie pasji pozwala
przewidywać zachowania pracowników i ich zaangażowanie.
Zainteresuj się swoimi ludźmi, zatrudniaj pasjonatów
– będzie mniej narzekania, a ty będziesz zaskoczony,
ile czasu zyskasz. Pamiętaj jednak, że istnieje ciemna
strona pasji.

Osoby harmonijnie
pasjonujące się,
pomimo, że ich pasja
dostarcza pozytywnych
wrażeń i emocji,
potrafią kontrolować
czas przeznaczony na
jej wykonywania
i dodatkowo pozostaje
ona w zgodzie
z pozostałymi
aspektami życia.

OBIECANE W POPRZEDNIM NUMERZE…

Biznes jest o pieniądzach. Pracownicy
są najcenniejszym zasobem każdej
firmy. Jeśli nie będą mieli możliwości rozwoju i poczucia wpływu, to odejdą. Dla doświadczonego menedżera te
zdania to swoiste truizmy. Moje doświadczenie pokazuje, że duża grupa zarządzających narzeka na brak czasu i niskie
zaangażowanie pracowników. Jak zatem
wzmacniać zaangażowanie swoje i całego zespołu? Jak przestać marnować zasoby czasowe? I gdzie są dodatkowe
źródła energii? Odpowiedź jest prosta:
zatrzymaj się na aktywnościach, które ty
i twoi ludzie lubicie, uważacie za ważne,
w które angażujecie swój czas i energię,
również poza pracą. Tam jest wiele odpowiedzi na pytania o przyczyny zarówno sukcesu, jak i porażki.
HARMONIA CZY KOMPENSACJA
– CAŁA PRAWDA O PASJONATACH

Monika Reszko,
Ekspert ds.
komunikacji i relacji
wewnętrznych,
psycholog,
executive coach
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W dzisiejszej dobie, kiedy na każdym
kroku spotykamy się z coraz to nowymi
metodami i technikami motywacyjnymi, kiedy nie przystoi przyznać się, że
coś nie wyszło, lub po prostu nie wiemy
jak coś zrobić, warto spojrzeć na siebie
i swoich pracowników bardziej holistycznie, bardziej po ludzku. W poprzednich odcinkach odwoływałam się już
do teorii autodeterminacji Edwarda L.
Deciego i Richarda M. Ryana, według
której człowiek dąży do zaspokojenia
trzech podstawowych potrzeb: autonomii, kompetencji i relacji z bliskimi.
Jako dorośli ludzie mamy niezwykłe szczęście świadomie wybierać taką działalność, która ułatwia nam ich zaspokajanie.

Niektóre z tych aktywności mogą nabrać szczególnego znaczenia, sprawiają
wyjątkową przyjemność i zajmują coraz większą przestrzeń w naszym doświadczeniu. Wkraczają w poczucie
tożsamości, nadając jej dodatkowe cechy, poprzez które definiujemy samych
siebie – pasjonaci mówią o sobie: jestem
triathlonistą, jestem muzykiem.
Mam wśród swoich znajomych wielu
triathlonistów, maratończyków i fanów
jazdy rowerowej. Sama jestem zdania,
że sport to jedna z najszybszych metod nie tylko na poprawę nastroju, ale
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wręcz podniesienie poczucia własnej skuteczności i samooceny. W którym jednak
momencie pasja przeradza się w obsesję?
To pytanie zadałam sobie obserwując
na mecie twarze dziesiątek triathlonistów podczas jednej z polskich edycji zawodów IronMan. Na części z nich widać
było radość, autentyczne spełnienie i dumę. Na innych zmęczenie, zwątpienie,
absolutny brak kontaktu z własnym
osiągnięciem. Poraził jednak jeden szczególny człowiek, który wypatrując jedynie
linii mety odepchnął swoją kilkuletnią
córeczkę, która z nieskrywaną niecierpliwością, skacząc i klaskając z uśmiechem wypatrywała nadbiegającego ojca.
Postanowiłam zgłębić temat pasji.
OBSESJA I PERFEKCJONIZM
– CIEMNA STRONA PASJI

Osoby posiadające
pasję wykazywały się
wyższą samooceną
niż osoby nieposiadające pasji.

Literatura naukowa dotycząca pasji
jest dość obszerna. Robert Vallerand
z Uniwersytetu Quebec w Montrealu,
autor dualistycznego modelu pasji,
twierdzi, że powstaje ona w wyniku
wyboru aktywności, nadania jej wartości oraz jej internalizacji w poczuciu tożsamości. Dualistyczny model
pasji przyjmuje występowanie dwóch
rodzajów pasji: harmonijnej i obsesyjnej.
Oba rodzaje różnią się pod względem
motywacji, która skłania do angażowania się w daną aktywność, wrażeń, jakich
ludzie doświadczają, ale także konsekwencjami, jakie za sobą niosą. Osoby
harmonijnie pasjonujące się, pomimo,
że ich pasja dostarcza pozytywnych
wrażeń i emocji, potrafią kontrolować
czas przeznaczony na jej wykonywanie
i dodatkowo pozostaje ona w zgodzie
z pozostałymi aspektami życia. Doświadczają one pozytywnych wrażeń i satysfakcji, w przeciwieństwie do osób z pasją
obsesyjną, które – zarówno w trakcie, jak
i po udziale w danej aktywności – mogą
przeżywać negatywne emocje.
Pasja obsesyjna motywowana jest wynikiem aktywności świadomie, w kontrolowany sposób uwewnętrznionej – wybieram
daną aktywność na skutek presji wynikającej ze skojarzeń z możliwościami,
jakie dana aktywność może przynieść,
takimi jak poczucie akceptacji lub samoocena. Osoby z pasją obsesyjną nie
potrafią kontrolować doznań przeżywanych w trakcie udziału w danej
aktywności. Mogą doświadczać wewnętrznego przymusu udziału w aktywności,
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którą uważają za ważną i dostarczającą
korzyści. Pasja taka kontroluje zachowanie człowieka, zajmuje coraz większą przestrzeń w jego doświadczeniu,
w związku z czym prowadzi do konfliktów z pozostałymi aspektami życia.
Bieganie, jazda na rowerze, niezaprzeczalnie zdrowe dla naszego organizmu,
zmieniają się w mordercze treningi, kompulsywne formy rozładowywania napięcia.
Zakładana przyjemność zmienia się w obsesyjne dążenie do perfekcji bez ani grama radości z postępów.

kim, osoby posiadające pasję wykazywały
się wyższą samooceną niż osoby nieposiadające pasji. Pasjonaci zajmowali także
wyższe stanowiska bądź prowadzili własne firmy. Jak pokazują liczne badania,
jeśli ludzie dążą do wzmacniania poczucia własnej wartości, próbując osiągnąć
sukces w dziedzinach, które są dla nich
istotne, to posiadanie pasji, przyczynia się do posiadania wyższej samooceny.
Jeśli więc masz w swoim otoczeniu, zespole osoby z pasją harmonijną, to śmiało możesz przypuszczać, że są to ludzie
świadomi swojej wartości.

A WSZYSTKO TO TA SAMOOCENA...

Podjęcie przez każdego z nas działania związanego z zaspokajaniem swoich potrzeb zależy od tego, w jakim
stopniu jesteśmy ich świadomi, ale
także od poczucia własnej wartości.
Już w latach 70-tych XX w. psycholog
Abraham K. Korman wskazał, że samoocena jednostki wpływa na motywację
i zachowanie w pracy. Osoby z wysokim
poziomem samoświadomości i wysoką
samooceną, dążąc do własnej satysfakcji, częściej poszukują i dokonują zmiany
środowiska pracy. W psychologii mówi się
o dwóch rzeczywistościach człowieka:
jawnej – inaczej świadomej i utajonej –
nieświadomej, będącej śladem wielu doświadczeń, głównie z dzieciństwa.
Zaspokojenie w pierwszych latach życia
podstawowych potrzeb nie tylko
wpływa na samoocenę, ale warunkuje
wszystkie pozostałe potrzeby człowieka. Rozbieżności w samoocenie jawnej
i utajonej, czyli w tym, co o sobie mówię a jakie mam nieświadome przekonania na swój temat, wpływają nie
tylko na zachowanie, ale i postawy względem innych ludzi. Osoby z wysoką samooceną jawną i jednocześnie wysoką
samooceną utajoną czują się bezpiecznie, a codzienne wyzwania nie powodują chwiejności i nie wpływają
na obraz własnego ja. Natomiast osoby
o wysokiej ocenie jawnej i niskiej utajonej
wykazują wyższy poziom narcyzmu, ale
także wyższy poziom uprzedzeń i tendencji do rekompensowania niezaspokojonych potrzeb.
CO Z TEGO WYNIKA

Kwestie wpływu samooceny na charakter
pasji postanowiłam sprawdzić osobiście.
Jej wysoki poziom na pewno ułatwia realizację planów i osiąganie celów. Co jednak z osobami, które na skutek różnych
doświadczeń nie wykształciły pewności siebie? Aby sprawdzić, na ile pasja jest
rozwiązaniem, przeprowadziłam badanie
na blisko dwustu losowo wybranych osobach z różnymi pasjami: sport, muzyka,
motoryzacja oraz takich, które zadeklarowały brak szczególnych zainteresowań
lub jedynie drobne hobby. Wyniki potwierdziły moje hipotezy. Przede wszyst-

JAK WYKORZYSTAĆ TĘ WIEDZĘ

W swoim niepohamowanym optymizmie
wierzyłam, że radość i spełnienie jest
silniejsze niż potrzeba rekompensaty. To także potwierdziły wyniki mojego badania – nasilenie pasji harmonijnej
okazało się wyższe niż nasilenie pasji obsesyjnej. We wszystkich badanych grupach potwierdziło się więc założenie, że
zachowania ludzkie wynikają zdecydowanie z wewnętrznej motywacji i potrzeby
doznawania przyjemności.
A zatem:
Rozwijaj, a jeśli nie masz to znajdź swoją pasję – dumny i zrelaksowany łatwiej
zbudujesz relacje i zaangażujesz ludzi.
Poznaj zainteresowania swoich pracowników – okazanie zainteresowania
wzmocni w nich motywację i ciekawość,
a dzielenie się swoimi pasjami rozwinie
ich kreatywność i ciekawość.
Zatrudniaj pasjonatów – będą mniej
narzekać i dzięki temu wzmocnią morale teamu.
Znajdź przyczyny zmęczenia swojego i swoich pracowników – zmęczony
jesteś jak Alfa Romeo z zatartym silnikiem
– daleko nie pojedziesz.
WIĘCEJ LUZU, WIĘCEJ CZASU

Wspomniany już Abraham K. Korman
zauważył, że sztywne systemy społeczne nie służą rozwojowi wysokiej samooceny. W kontekście organizacji oznacza
to wysoki poziom kontroli, sztywną hierarchię, centralizację i formalne procedury. W konsekwencji takich cech kultury
organizacyjnej, pracownicy mogą czuć
się niekompetentni i niepotrzebni w organizacji. Wyjaśniać chyba nie trzeba, której pasji bliżej do takiej kontroli. Buduj
zatem swobodną atmosferę a pracę ludzi traktuj indywidualnie. Jeśli natomiast
należysz do tych, którzy uparcie twierdzą,
że na indywidualne podejście i realizowanie pasji nie ma czasu, to pamiętaj, że czas
bywa najlepszym usprawiedliwieniem,
jednak nigdy prawdziwym. Pamiętaj, nie
chodzi o to, by mieć więcej czasu, ale o to,
by przestać go marnować. •
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RPO – Recruitment
Process Outsourcing
Według najnowszych danych światowy rynek outsourcingu procesów rekrutacji rośnie
w tempie 15% w skali roku i osiągnął już poziom około 5 mld dolarów.
Zdania ekspertów są zgodne. W najbliższych latach tendencja wzrostowa zostanie
utrzymana, a w niektórych regionach rozwój sektora RPO może sięgnąć nawet 20%.
W dobie rynku kandydata i niedoboru talentów warto zatem bliżej przyjrzeć się tej,
stosunkowo nowej na polskim rynku, usłudze, poznać jej zalety i zagrożenia.
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CZYM JEST RPO?

Najkrócej outsourcing procesów rekrutacji można określić, jako przejęcie
odpowiedzialności, przez firmę outsourcingową za wszystkie procesy rekrutacyjne w firmie klienta. Samo prowadzenie rekrutacji to tylko jeden element
tego szerokiego pojęcia. Przy wdrażaniu RPO firma rekrutacyjna staje się częścią organizacji klienta, osobnym, wysoce
wyspecjalizowanym działem nadzorującym całość polityki rekrutacyjnej, dbającym o spójność i przejrzystość procesów,
wizerunek klienta. Ekspertem i doradcą
w zakresie technologii oraz systemów HR,
a często również dostawcą takich rozwiązań. Bardzo ważnym elementem
RPO stało się również budowanie marki klienta na rynku pracy.

Najkrócej outsourcing
procesów rekrutacji
można określić,
jako przejęcie
odpowiedzialności,
przez firmę
outsourcingową za
wszystkie procesy
rekrutacyjne w firmie
klienta.

Współpraca obu partnerów w zakresie outsourcingu procesów rekrutacji jest długofalowa. Opiera się na wzajemnym zaufaniu,
zrozumieniu i poszanowaniu kluczowych
wartości danej organizacji, stylu i środowiska pracy, mentalności i oczekiwań zarządu oraz managerów.
ZALETY KORZYSTANIA Z RPO

Firmy, decydując się na wprowadzenie
RPO zyskują dostęp do eksperckiej wiedzy oraz wysoko wykwalifikowanych
konsultantów. Firmy doradcze nie tylko wiedzą, gdzie i w jaki sposób prowadzić
rekrutację, ale również jak optymalizować
cały proces, tworzyć opisy stanowisk, dopasować wielkość i strukturę zespołu,
dobrać odpowiednie narzędzia. Takie
podejście pozwala na znaczne skrócenie
czasu zamykania projektów rekrutacyjnych, umożliwiając jednocześnie skoncentrowanie się na głównej działalności.

od pierwszego etapu, poprzez dobór
narzędzi, komunikację, po decyzję
zwrotną udzielaną niezależnie od wyniku. Profesjonalnie przeprowadzony
proces rekrutacji nie tylko zwiększa jej
skuteczność, ale również przyczynia się
do obniżenia poziomu rotacji, szczególWdrażając RPO firmy uzyskują również do- nie w pierwszym, najbardziej newralgiczstęp do nowoczesnych systemów rekruta- nym okresie zatrudnienia.
cyjnych, które zarządzają całym procesem,
aplikacjami oraz relacjami z kandydata- Ciągle zmieniający się rynek pracy,
mi. Pozwalają one na prowadzenie wie- stawia przed działami HR coraz to
lokanałowej rekrutacji, wykorzystując nowe wyzwania. Niestety, bardzo częwszystkie dostępne źródła dotar- sto skostniałe struktury, a także brak
cia do kandydata, w przypadku rekruta- inwestycji w kapitał ludzki i infrastrukcji masowych lub precyzyjnie dopasowują turę IT sprawiają, że wewnętrzne HRy
narzędzia, zwiększając skuteczność rekru- nie są na tyle elastyczne, aby sprotacji specjalistycznych.
stać dynamice rynku. Zastosowanie
RPO daje firmom pełną elastyczność.
Niezwykle istotnym elementem jest Konsultanci dedykowani do stricte okretakże dostęp do bazy kandydatów. ślonych rynków, dostęp do wszystkich
Firmy rekrutacyjne gromadzą śred- narzędzi, metod i eksperckiej wiedzy, donio około 25 nowych CV przy każdym pasowanie procesu do grupy wiekowej,
prowadzonym projekcie. Taka odpo- gwarantuje najwyższą jakość oraz skuwiednio posortowana i na bieżąco ak- teczność procesów.
tualizowana baza pozwala skrócić czas
dotarcia do potencjalnych kandyda- ZAGROŻENIA STOSOWANIA RPO
tów z ofertą pracy.
Głównym zagrożeniem, jakie może
pojawić się przy wdrożeniu outsourW dobie rynku kandydata tzw. candida- cingu procesów rekrutacyjnych, jest niete experience, czyli postrzeganie firmy odpowiedni dobór partnera. Powierzając
przez pracownika jest szczególnie istot- tak waży wycinek firmy należy done. Budowa wizerunku rozpoczyna się kładnie sprawdzić jego kompetencje
już na poziomie rekrutacji, począwszy i profesjonalizm. Wdrożenie musi zostać
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2017

poprzedzone audytem i mapowaniem
wszystkich procesów. Dopiero na jego
podstawie można określić plan zmian
oraz odpowiednie KPI.
Wiele firm obawia się również utraty
kontroli nad procesem zatrudnienia. Jest
to jeden z mitów dotyczących outsourcingu. W praktyce jest zupełnie przeciwnie.
Stworzenie przejrzystych procedur, systemu raportowania, KPI oraz dostęp do systemów informatycznych zwiększa nie
tylko zakres kontroli nad samami procesami, ale również pozwala łatwo oszacować koszty i budżet.

Firmy, decydując się
na wprowadzenie
RPO zyskują dostęp
do eksperckiej
wiedzy oraz wysoko
wykwalifikowanych
konsultantów.

Z RPO korzystają głównie duże instytucje
finansowe, międzynarodowe korporacje,
firmy wchodzące na rynek, rozbudowujące swoje struktury, centra BPO/SSC,
jak również firmy planujące dynamiczny rozwój.
Wdrożenie RPO wymaga pewnej dojrzałości korporacyjnej, otwartości i zaufania. Poprawnie przeprowadzony proces
outsourcingu daje ogromną przewagę
konkurencyjną w postaci najlepszych
pracowników. W Polsce jest to wciąż
nowy trend na rynku HR. Patrząc jednak
na światowe tendencje oraz bardzo dynamiczny rozwój polskiego sektora usług
Tomasz Polikowski,
outsourcingowych, RPO w krótkim czasie Sales Manager
może stać się wiodącą usługą. •
Outsourcing
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Na co warto zwrócić
uwagę podpisując umowę
z zakazem konkurencji
Wielu pracodawców w umowach ze swoimi pracownikami decyduje się na zawarcie klauzuli
o zakazie konkurencji. Większość pracowników nie ma problemów z takim zakazem w trakcie
pracy u danego pracodawcy, jednak warto zwrócić uwagę, czy zakaz konkurencji będzie
obowiązywał także po zakończeniu współpracy. W tym przypadku dużo zależy od formy
współpracy, którą wybierzemy:

W samym kodeksie Jeżeli podpisujemy standardową umowę
pracy zostało określone, o pracę, warto pamiętać, że w tym przyże zakaz konkurencji
padku ustawodawca zabezpieczył nas
po zakończeniu
współpracy musi dosyć mocno. W samym kodeksie pracy
być ograniczony zostało określone, że zakaz konkurenczasowo i przewiduje cji po zakończeniu współpracy musi być
odszkodowanie z tego ograniczony czasowo i przewiduje odtytułu w wysokości co
najmniej 25% naszych szkodowanie z tego tytułu w wysokozarobków. ści co najmniej 25% naszych zarobków.

obowiązywać lub można się o to odszkodowanie ubiegać w sądzie pracy.
Trochę inaczej wygląda sprawa przy zawieraniu umów cywilnoprawnych, gdzie
obowiązują tylko zapisy z umowy. Ustawodawca umożliwił tylko wprowadzenie
zakazu konkurencji za pomocą art. 353¹
KC:

Zapis ten obowiązuje, nawet gdy w samej
umowie nie ma o tym wzmianki:
„Strony zawierające umowę mogą ułożyć
stosunek prawny według swego uznania,
„Art. 101 2. § 1. Przepis art. 1011 § 1 stosuje byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się
się odpowiednio, gdy pracodawca i pracow- właściwości (naturze) stosunku, ustawie
nik mający dostęp do szczególnie ważnych ani zasadom współżycia społecznego.”
informacji, których ujawnienie mogłoby
narazić pracodawcę na szkodę, zawierają Dlatego przy zawieraniu umowy cywilnoumowę o zakazie konkurencji po usta- prawnej, w której widnieje zakaz konkuniu stosunku pracy. W umowie określa się rencji po zakończeniu współpracy, warto
także okres obowiązywania zakazu kon- doprecyzować wszystkie aspekty:
kurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, Z punktu widzenia pracownika najistotz zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3.
niejsze w zapisie o zakazie konkurencji
jest:
§ 2. Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, • Okres obowiązywania zakazu
konkurencji, czy określenie jak długo
przestaje obowiązywać przed upływem
taki zakaz po zakończeniu umowy
terminu, na jaki została zawarta umobędzie obowiązywał.
wa przewidziana w tym przepisie, w razie
ustania przyczyn uzasadniających taki za- • Zakres zakazu konkurencji, który
pozwoli nam określić, w jak dużym
kaz lub niewywiązywania się pracodawcy
stopniu będzie nas ograniczał i czy
z obowiązku wypłaty odszkodowania.

nie będziemy mieli problemu ze znalezieniem następnego pracodawcy.
§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1,
nie może być niższe od 25% wynagrodze- • Czy zakaz konkurencji przewiduje
odszkodowanie za ograniczenie
nia otrzymanego przez pracownika przed
nam możliwości zarobkowania po
ustaniem stosunku pracy przez okres odpozaprzestaniu świadczenia usług.
wiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być
wypłacane w miesięcznych ratach. W razie W przeciwieństwie do umowy o pracę,
sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.” która z automatu reguluje kwestie odszkodowania z tego tytułu, w umowach
Seweryn Łukasik, W przypadku, gdy były pracodawca cywilnoprawnych to pracownik musi zaSenior IT Recruitment nie wywiązuje się z obowiązku wypła- dbać o to, aby zabezpieczał on nie tylko
Specialist cania odszkodowania, zapis przestaje pracodawcę, ale także jego. •
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Ścieżki kariery
w branży nieruchomości
Wywiad z Panią Kingą Bloch, dyrektor ds. personalnych w polskim
biurze międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield.

Outsourcing&More: Ilu ludzi zatrudnia Cushman & Wakefield w Polsce?
Kinga Bloch: Obecnie w firmie
Cushman & Wakefield zatrudnionych
jest 360 osób. Nasze biura znajdują się
w Warszawie i w głównych miastach
w Polsce.
Tryb 8-godzinnej
pracy przy biurku
przez 5 dni
w tygodniu powoli
odchodzi do lamusa.
Polacy adaptują
się do tych zmian
błyskawicznie.

Na co zwracacie szczególną uwagę na
etapie rekrutacji? Czy istotne jest konkretne wykształcenie lub doświadczenie kandydata?
Przede wszystkim poszukujemy osób,
które są ambitne, przedsiębiorcze, nastawione na sukces, lubią pracować w bezpośrednim kontakcie z klientem oraz dobrze
rozumieją zjawiska i zmiany zachodzące
zarówno na rynku nieruchomości, jak
i w całej gospodarce. Bardzo ważne, aby
kandydat potrafił dobrze funkcjonować
w zespole, jak również umiał odnaleźć się
w kulturze organizacyjnej firmy.

managerskich, doświadczeni pracownicy, których wyniki potwierdzają ich
skuteczność, mogą zdecydować o rozpoczęciu kariery managerskiej. Proces
awansu na stanowiska managerskie
przebiega w ścisłej współpracy z naszym
działem HR w Londynie odpowiedzialnym za działania C&W w regionie EMEA.
Kandydaci na stanowiska managerskie
z całego regionu przechodzą proces
oceny kompetencji przy wykorzystaniu tzw. Assessment Center. Pozwala on
na sprawdzenie oraz potwierdzenie gotowości danego kandydata do objęcia bardziej odpowiedzialnego stanowiska.

zmianami społecznymi. Przedstawiciele
młodego pokolenia wybierają obecnie
zawody, które pozwalają im na rozwój ich
pasji. Dzisiaj można pracować i zarabiać,
nie wychodząc z domu. Tryb 8-godzinnej
pracy przy biurku przez 5 dni w tygodniu powoli odchodzi do lamusa. Polacy
adaptują się do tych zmian błyskawicznie.
Potrafimy pracować interdyscyplinarnie
i wielowątkowo. Myślę, że kompetencje Polaków na światowym rynku pracy
można ocenić wysoko. Polski oddział
Cushman & Wakefield jest doceniany
w regionie EMEA, a wyniki naszego zespołu rosną z roku na rok.

Firma Cushman & Wakefield dba, aby programy rozwojowe wspierały rozwój kompetencji pracowników na każdym etapie
kariery zawodowej. I tak, C&W oferuje
programy rozwojowe dla konsultantów,
przyszłych liderów zespołów oraz managerów. Są też programy wspierające
rozwój osób zajmujących stanowiska zarządcze w firmie. Pracownicy mają okazję,
nie tylko rozwinąć i wzmocnić swoje kompetencje, ale zbudować relacje i wymienić
się doświadczeniami z pracownikami innych oddziałów C&W w regionie EMEA.
Dlatego udział w nich jest bardzo doceniany przez naszych pracowników.

Jak wyglądała Pani droga do stanowiska HR Managera w Cushman &
Wakefield i co w Pani obecnej pracy
stanowi największe wyzwanie?
Osiem ostatnich lat pracowałam
w branży IT, która dostarczała mi
wielu ciekawych wyzwań. Nie planowałam zmian w mojej karierze zawodowej.
Jednak, gdy firma Cushman & Wakefield
zaprosiła mnie do wzięcia udziału w projekcie rekrutacyjnym i przedstawiła mi swoje oczekiwania odnośnie
zmian, które zamierza przeprowadzić,
zdecydowałam się dołączyć do firmy.

Konkretne wykształcenie oraz doświadczenie jest bardzo ważne, ale nie jest to wymóg decydujący. Standardowo szukamy
kandydatów z wykształceniem biznesowym i ekonomicznym, ale zatrudniamy
też inżynierów po kierunkach ścisłych
i technicznych oraz osoby po studiach humanistycznych. Doświadczenie w branży
nieruchomości jest oczywiście ważnym
atutem.
Jak Wy, jako globalna firma doradcza
na rynku nieruchomości, oceniacie
A jak wygląda kwestia rozwoju kom- kompetencje Polaków, jako pracowpetencji Waszych pracowników? ników na międzynarodowym rynNa co mogą liczyć planując swoją ścież- ku pracy?
kę kariery w ramach struktur Cushman
Już od kilku lat globalne korpo& Wakefield?
racje borykają się z problemem stale
Nasi pracownicy mają jasno zmniejszającej się liczby dostępnych
określoną ścieżkę rozwoju w firmie. i wykwalifikowanych pracowników.
Rozpoczynając od stanowisk asystenc- Nieustająca walka o talenty trwa nie
kich i juniorskich, mogą awansować tylko w naszej branży. Jest to spowodona stanowiska konsultantów, a następ- wane różnymi czynnikami makro- i minie starszych konsultantów. Jeśli po- kroekonomicznymi, szybkim postępem
trzebujemy rozszerzyć pulę stanowisk technologicznym oraz zachodzącymi
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Największe wyzwania przed nami,
to dalszy intensywny rozwój działalności w Polsce poprzez wzmocnienie
naszej pozycji rynkowej w poszczególnych sektorach. Nasze działania koncentrujemy na pozyskiwaniu najlepszych
talentów i kompetencji z rynku, przy jednoczesnym dbaniu o zespół fachowców,
dzięki którym nasza firma osiąga pozytywne wyniki. Dodatkowo, dążymy do dostosowania naszej kultury organizacyjnej
do zmieniających się oczekiwań pracowników tak, by stała się ona naszym
znakiem rozpoznawczym na rynku atrakcyjnego pracodawcy. •
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Standardowo szukamy
kandydatów z wykształceniem biznesowym
i ekonomicznym,
ale zatrudniamy
też inżynierów po
kierunkach ścisłych
i technicznych oraz
osoby po studiach
humanistycznych.
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Ogłoszenia rekrutacyjne
REKRUTUJĄCY:

KONTAKT: JUSTYNA SWARCEWICZ
JUSTYNA.SWARCEWICZ@WYSER.PL

Senior Project Manager – Warszawa
(Wynagrodzenie: 180 000 – 200 000 brutto/rok)

LOGO A COLORI IN QUADRICROMIA
VERDE C 56 M 0 Y 100 K 0
GRIGIO C 15 M 0 Y 0 K 50

Opis stanowiska:
• Zarządzanie procesami projektowania, uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień administracyjnych,
realizacja robót w ramach powierzonych projektów jak i bieżące kontakty z urzędami administracji;
• Koordynacja prac wynikająca z kontraktów budowlanych;
• Udział w przetargach na wybór generalnego wykonawcy;
• Zarządzanie procesem kontroli kosztów powierzonych projektów pod kątem realizacji przyjętego budżetu, zgodnie
z wytycznymi i harmonogramem;
• Koordynacja prac budowlanych w zakresie wprowadzania zmian projektowych, zmian lokatorskich, zmian najemców etc;
• Nadzorowanie robót w okresie gwarancyjnym;
• Nadzorowanie prac podległego zespołu.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wyższe wykształcenie – uprawnienia budowlane (warunek konieczny);
Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w samodzielnym prowadzeniu inwestycji deweloperskich(biurowe, mieszkaniowe);
Doświadczenie w realizacji projektów mieszkaniowych/komercyjnych po stronie dewelopera lub generalnego wykonawcy
Doświadczenie w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych;
Umiejętność kosztorysowania i prowadzenia budżetu budowy;
Doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu przetargów;
Dobra znajomość MS Project;
Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację z podmiotami zagranicznymi (warunek konieczny);
Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
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REKRUTUJĄCY:

KONTAKT: MAŁGORZATA DRAGAN
MALGORZATA.DRAGAN@HRK.PL

Tax Manager – Warszawa
(9 000 – 12 000 PLN brutto/miesiąc + benefity)

Zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrola i compliance obszaru podatku dochodowego od osób prawnych
Kalkulacja podatku CIT, zarówno bieżącego, jak i odroczonego
Kontrola zapisów księgowych
Aktywny udział w przygotowaniu sprawozdania finansowego
Weryfikacja rozliczeń podatkowych przy współpracy z międzynarodowym klientem
Zdobywanie wiedzy w zakresie CIT i jurysdykcji podatkowych krajów UE
Bieżący kontakt z partnerami biznesowymi i doradcami podatkowymi w różnych krajach
Rozwój w obszarze podatku VAT

Wymagania:
•
•
•
•
•

Ponad 2-letnie doświadczenie w kalkulacji CIT i podatku odroczonego dla różnych krajów
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, poziom minimum B2
Doświadczenie w finansach lub księgowości
Znajomość IFRS/US GAAP będzie atutem
Dobra organizacja czasu pracy i komunikatywność we współpracy z zespołem

REKRUTUJĄCY:

KONTAKT: TEL. 22 11 200 11
REKRUTACJA@WALTERHERZ.COM

Office Leasing Consultant - Senior Consultant
(~20 000 brutto/miesiąc wraz z prowizjami)

Zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•

aktywne pozyskiwanie Klientów poszukujących biur do wynajęcia
reprezentacja Najemców
doradztwo, dobór nieruchomości oraz rozwiązań pod indywidualne potrzeby Klienta
budowanie długotrwałych relacji z Klientami
wspieranie młodszych członków zespołu
przygotowywanie materiałów marketingowych, zestawień finansowych i analiz
wykonywanie czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji umów
bieżąca analiza rynku

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne ze specjalizacją w nieruchomościach)
min. 4-letnie doświadczenie zawodowe w branży nieruchomości komercyjnych lub sprzedaży usług profesjonalnych w sektorze B2B
doświadczenie poparte sukcesami w negocjacjach umów
praktyczna wiedza z zakresu procesu komercjalizacji
dobra znajomość branży nieruchomości komercyjnych, w tym rynku biurowego będzie dodatkowym atutem
bardzo dobra znajomość języka angielskiego
samodyscyplina i dobra organizacja czasu pracy
komunikatywność i otwartość na nowe wyzwania
rzetelność w wykonaniu powierzonych obowiązków oraz samodzielność w działaniu
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Biblioteka Managera

Szef, który ma czas. Ewolucja zarządzania
– dziennik budowy turkusowej firmy
Autor:
Andrzej Jeznach,
współpraca Wojciech
Eichelberger
Wydawnictwo:
Onepress
Objętość: 224 s.
Rok: 2017
ISBN:
978-83-283-3418-2

Turkusowy model kierowania organizacją, o którym mowa w tytule tej książki,
to taki, w którym nie ma hierarchii władzy, a miejsce wydawania poleceń
zajmuje podejmowanie samodzielnych
decyzji. Odbywa się to według
następującej zasady: każdy może
podjąć każdą decyzję, jeżeli weźmie
za nią odpowiedzialność i nikt nie
zgłosi stanowczego weta. Sam termin
oraz reguły, zgodnie z którymi działa
„turkusowa organizacja”, zaproponował
i opisał Frederic Laloux w słynnej
książce Pracować inaczej. Stała się
ona kamieniem, który poruszył lawinę

– przez świat biznesu przetacza się
właśnie turkusowa rewolucja.
Książka, którą czytelnik trzyma w ręku,
jest bardzo rzadkim przykładem
„dziennika budowy” turkusowej firmy.
Andrzej Jeznach dzieli się z czytelnikami swoimi doświadczeniami i refleksjami z przebytej drogi. Autor pisze nie
tylko o sukcesach, ale też o rozterkach
i wahaniach, których przecież nigdy
nie da się uniknąć. Formułuje przy
tym wiele cennych myśli, mogących
stanowić drogowskaz dla adeptów
turkusowego działania.

Outosourcing Finansowo-Księgowy
Autor:
Marta Kawa
Wydawnictwo:
Marina
Objętość: 234 s.
Rok: (kwiecień) 2017
ISBN:
978-83-61872-81-8
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Outsourcing finansowo-księgowy nigdy
nie był tak łatwy jak teraz! Książka nie
tylko wskazuje źródła potencjalnych
problemów, ale też podaje przykłady ich
rozwiązania. Koncentruje się na płaszczyznach współpracy i zachowaniach między
partnerami, które mogą zaprowadzić
do celu – sprawnie działającego outsourcingu na płaszczyźnie finansów przedsiębiorstwa. Dzięki wskazówkom podanym
w książce możliwe będzie wykonanie
takich czynności, jak:

• zrozumienie istoty outsourcingu
finansowo-księgowego,
• właściwe przeprowadzenie przeniesienia funkcji i zadań pionu finansowo-księgowego,
• zmniejszenie ryzyka wdrożenia
outsourcingu finansowo
-księgowego,
• doskonalenie systemu rachunkowości,
• adaptacja do zaistniałych zmian,
• zarządzanie i utrzymanie wiedzy,
• zarządzanie rotacją pracowników.
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