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BSS Tour gromadzi ekspertów
branżowych w Bydgoszczy
i Gdańsku

Jak połączyć ze sobą grę, zabawę, rywalizację i biznes na
plaży? Na to pytanie odpowiedź mogą znać tylko organizatorzy Beach Volleyball Business Cup. W tegorocznej, siódmej już
edycji turnieju wzięło udział 25 drużyn z całej Polski.

24

Krakowski Smok po raz siódmy dał o sobie znać

U stóp Wawelu od siedmiu lat ma miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń sektora nowoczesnych usług dla biznesu.
Firmy reprezentujące sektory GBS, BPO, SSC, ITO i R&D spotykają się na dorocznej konferencji ASPIRE, aby omawiać
najważniejsze branżowe trendy, wyzwania i kierunki rozwoju.

28

SSC Wartościowe miejsca pracy
W drugim artykule z cyklu SSC Lions skupiliśmy się na Centrum Usług Wspólnych (CUW) jako miejscu pracy. Kto powinien pracować w SSC i kogo poszukują centra operacyjne?
Zgodnie z zapowiedziami Fundacja Pro
Progressio realizuje w Polsce cykl konferencji biznesowych pod wspólnym szyldem BSS Tour. Celem konferencji jest
poruszanie najważniejszych branżowych
wyzwań, celów, ale także rozmowa o najnowszych trendach w branży nowoczesnych usług dla biznesu w jej pośrednim
i bezpośrednim otoczeniu biznesowym.

32

Od obsługi inwestycji zagranicznych,
do promocji polskich produktów i usług

44

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego a polska spółka prawa handlowego – podstawowe
różnice w opodatkowaniu
Najczęściej podmioty zagraniczne
dokonują wyboru między założeniem
oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
zlokalizowanego w Polsce a założeniem
nowej, odrębnej od tego podmiotu spółki prawa handlowego. Przed podjęciem
decyzji warto poznać różnice w opodatkowaniu, wynikające z przyjętej formy
prowadzenia działalności gospodarczej
w Polsce.

46

Ekologia a biznes
Działania proekologiczne przynoszą
zyski nie tylko środowisku, ale przede
wszystkim przedsiębiorcom, którzy
często nie są tego świadomi.

48

Skanska zainwestuje
w Business Link – największa
inwestycja globalnej korporacji
w polski startup

18

Business Link i Skanska będą współtworzyć innowacyjny ekosystem w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej (CEE)
dla startupów, małych i średnich firm
oraz sektora usług biznesowych.

Zwycięzcy konkursów
Telemarketer Roku 2017
i Złota Słuchawka
Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
po raz dziewiąty zorganizowało konkurs
Telemarketer Roku, dla konsultantów
telefonicznych oraz konkurs Złota
Słuchawka, nagradzający najlepsze projekty realizowane w call i contact center.
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Enxoo – firma IT o jednym
z największych wzrostów
przychodów, obchodzi
swoje 5-lecie

Enxoo to Złoty Partner Salesforce
w Polsce, laureat prestiżowej nagrody
„Rising Star Partner 2017” i firma informatyczna o jednym z największych
wzrostów przychodów z IT (według
raportu TOP200.
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Z Tomaszem Pisulą – Prezesem Zarządu Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu S.A. rozmawia Wiktor Doktór.

40

Polski StartUp z globalną wizją
Wywiad z Krzysztofem Zychem, CEO enxoo Sp. z o.o.

50

Przychodzi klient do call
center: o przewagach outsourcowania usług względem
rozwiązań in-house

Rozmowa z Marcinem Kapralskim,
Prezesem Zarządu CCIG Group.
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Od szarych brył do szklanych
drapaczy chmur

gospodarczej, społecznej, oświatowej
i kulturalnej.
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66

O ile przemysł i ekonomia od zawsze są ze sobą powiązane,
o tyle połączenie ich ze sztuką niekoniecznie jest dla wszystkich oczywiste. Jeszcze bardziej nieoczywisty wydaje się
związek sztuki ulicznej z promocją gospodarczą.

Lublin.eu – miasto europejskie

Lublin rozwija swoje międzynarodowe
relacje na gruncie europejskim, łącząc
Wschód z Zachodem i promując nasze
kontynentalne dziedzictwo i wartości,
za co został w roku jubileuszu 700-lecia
uhonorowany Nagrodą Europy 2017.

68

Kielce miastem otwartym
na świat
Kielce, choć nie są stolicą regionu przygranicznego, są otwarte na świat, o czym

O zmianach, jakie zaszły na polskim
rynku powierzchni biurowych w ciągu
ostatnich 20 lat, opowiada Paweł Skałba,
partner w Colliers International,
dyrektor Działu Powierzchni Biurowych.

60

Trójmiasto
– morze otwiera na świat

Świadczy o tym intensywny wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
który obserwujemy w ostatnich latach,
zwłaszcza w branżach priorytetowych
dla Pomorza tj. usług outsourcingowych
dla biznesu, branży ICT, morskiej,
logistycznej i produkcyjnej.

62

Międzynarodowe oblicza
Bydgoszczy

Bydgoszcz przez wieki była miastem
pogranicza, w którym – w zależności
od epoki – wpływy różnych kultur przenikały się, podkreślając różnorodność
tworzącego się organizmu miejskiego.

64

Rzeszów – przykład
miasta otwartego na świat

W kreowaniu najnowszej historii
oraz wizerunku Miasta Rzeszowa „na zewnątrz” bardzo istotną rolę odgrywa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
z międzynarodowymi ośrodkami miejskimi, w szczególności w sferach

Częstochowa – specjalna strefa... sztuki

KARIERA I ROZWÓJ

86

Aktualności HR

88

Realia powrotu matek na rynek pracy
po urlopie macierzyńskim
Macierzyństwo
w większości przypadków oznacza
rezygnację z obowiązków zawodowych na dobrych
kilkanaście miesięcy. W teorii
pracodawcy nie
powinni mieć
z tym najmniejszegoproblemu. A jak
jest w praktyce?

świadczą szerokie i ożywione kontakty
zagraniczne, które miasto prowadzi już
od 1976 roku.

70

Wszystkie strony świata
w Opolu
Rocznie Opole organizuje ok. 60-70
przedsięwzięć z miastami partnerskimi.
Wydarzenia te odbywają się w rozmaitych obszarach i dziedzinach, i obejmują
wszelkie grupy wiekowe, społeczne, zawodowe, kulturowe oraz gospodarcze.

74

Międzynarodowi partnerzy
Poznania

90

6 kroków do skutecznej komunikacji – czyli
szybkie podsumowanie półrocza

94

Onboarding, czyli o sztuce wdrażania nowego
pracownika

Pracodawcy oraz działy HR zmagają się z coraz większym
wyzwaniem, w jaki sposób i gdzie najlepiej pozyskać nowych,
wykwalifikowanych pracowników z dobrą znajomością języków obcych.

Władze miasta Poznania i jego mieszkańcy inspirują się Kopenhagą, Amsterdamem czy Wiedniem, a jednocześnie
swoje doświadczenia przekazują kolejnym miastom – takim jak Charków
czy Kutaisi.

Wewnętrzna rekrutacja okiem ekspertów

76

98

Położony w ujściu rzeki Odry, Szczecin
jest największym miastem polsko-niemieckiego pogranicza, oraz jednym
z największych miast basenu południowego Bałtyku.

dział sprzedaży. Bezpośrednio wpływa na przychody
i rentowność organizacji, dbając o dobre relacje z klientami,
a także sprzedaż produktów i usług. W rzeczywistości pracownik działu sprzedaży powinien łączyć wiele kompetencji
– doradcy, opiekuna klienta, negocjatora i handlowca.

96

Wywiad z Panią Anną Kurczewską-Formela,
Dyrektor Działu Rekrutacji w LeasingTeam Professional.

Świat w Szczecinie – przestrzeń Kim jest Client Manager?
wspólnej energii
Dla większości firm filarem codziennego funkcjonowania jest

78

100

Łódź – otwarta na świat

Ogłoszenia rekrutacyjne

Miasto przyciąga inwestorów
dobrą lokalizacją, niższymi kosztami
prowadzenia działalności gospodarczej
i dobrze wykwalifikowaną kadrą.

Biblioteka Managera
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Aktualności branżowe
Panattoni Europe z trzema
nagrodami Manufacturing
Excellence & Industrial
Property Awards 2017

Ewa Czarnecka, Paweł Skałba, Peter Love,
Maciej Chmielewski, Sylwia Pędzińska,
Piotr Mirowski oraz Tomasz Kasperowicz.
Specjalne podziękowania otrzymał też
Hadley Dean, partner zarządzający firmy
w latach 2001-2011.
Panattoni Europe liderem rynku
powierzchni przemysłowych build-to-suit
(BTS) w Środkowo-Wschodniej Europie
według konkursu CEE Manufacturing
Excellence & Industrial Property
Awards 2017. Firma zwyciężyła w trzech
kategoriach: Deweloper Roku, Projekt BTS
Roku do 20 000 m kw. oraz Projekt BTS
Roku powyżej 50 000 m kw. Uroczyste
rozdanie nagród odbyło się 22 czerwca br.
w hotelu InterContinental w Warszawie.

Colliers International świętuje
20-lecie firmy w Polsce

Podczas gali w Zamku Ujazdowskim
firma świętowała swój jubileusz wspólnie
z klientami i partnerami biznesowymi.
Uroczystość odbyła się 21 czerwca br.
w pięknej scenerii Zamku Ujazdowskiego
w Warszawie i w wyjątkowej atmosferze
nocy świętojańskiej. W imprezie
prowadzonej przez Piotra Kraśkę uczestniczyli klienci i partnerzy biznesowi firmy,
w tym najemcy, deweloperzy, inwestorzy,
przedstawiciele instytucji finansowych.
Gościem specjalnym był Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski,
odpowiedzialny m.in. za rozwój stolicy,
planowanie przestrzenne i architekturę
miasta.
W uroczystości uczestniczył również
prezes Colliers International w regionie
EMEA Chris McLernon, który wręczył
okolicznościowe monety partnerom firmy
Colliers International w Polsce. Wśród
uhonorowanych znaleźli się: Robert
Karniewski, Monika Rajska-Wolińska,

8

Office Superstar – konkurs
na najlepsze biura w Polsce

Office Superstar to nowa, prestiżowa inicjatywa, która promuje holistyczną koncepcję
biura jako miejsca pracy, a jej celem jest
wyróżnienie organizacji posiadających
najlepsze wnętrza biurowe w Polsce.
Misją konkursu jest promowanie
nowatorskich rozwiązań w zakresie
aranżacji powierzchni biurowej, a jego
organizatorem jest firma CBRE. Konkurs
został objęty honorowym patronatem
Stowarzyszenia Architektów RP.
W konkursie mogą wziąć udział firmy,
których koncepcja nowoczesnego biura jest
zgodna z filozofią CBRE. Dla uczestników
konkursu przygotowany został cykl
warsztatów, które pozwolą dowiedzieć
się więcej o obowiązujących trendach
w zakresie aranżacji powierzchni.
Więcej o konkursie oraz rejestracja:
www.officesuperstar.pl

Społeczne projekty nagrodzone
przez Wicepremiera Jarosława
Gowina podczas Wielkiego
Finału Zwolnionych z Teorii

20 czerwca br. w Soho Factory w Warszawie
odbył się Wielki Finał Zwolnionych
z Teorii. Wielki Finał to podsumowanie

trzeciego roku ogólnopolskiej olimpiady, w której licealiści
i studenci w swoich zespołach wymyślili i zorganizowali projekty
społeczne, odpowiadające na ważne problemy ich lokalnych
społeczności. Od 2014 r. w ramach olimpiady zrealizowano ponad
tysiąc projektów, które pozytywnie wpłynęły na życie 8 milionów
Polaków w ponad 300 polskich miastach i miejscowościach
Podczas części oficjalnej Wielkiego Finału rozdane zostały Złote
Wilki – nagrody dla autorów najlepszych projektów społecznych
w Polsce. Projekty konkursowe były oceniane pod kątem
pomysłowości i rzeczywistego wpływu społecznego. Nagrody
wręczyli: Wicepremier Jarosław Gowin, Paula Bruszewska – prezes
Social Wolves – organizatora olimpiady – oraz przedstawiciele
Partnerów Zwolnionych z Teorii: Małgorzata Rybak-Dwożyk,
Dyrektor departamentu komunikacji korporacyjnej T-Mobile
Polska, Ewa Ereminowicz – Dyrektor finansowa i Członek
Zarządu Coca-Cola Poland Services, Dorota Strojkowska – Członek
Zarządu BZ WBK, Radosław Jasiński – Dyrektor Programowy
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada projektów społecznych kierowana do studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem jest rozwój praktycznych kompetencji, takich jak
zarządzanie projektami, praca w grupie czy przywództwo
oraz inspiracja do aktywności społecznej.

Apleona GVA rozszerza zakres usług konsultingowych dla nieruchomości komercyjnych
w Polsce – Michał Ćwikliński stanie na czele
firmy jako partner zarządzający

Po sprzedaży przez Bilfinger SE do szwedzkiego funduszu inwestycyjnego EQT w 2016 roku, niemiecka firma Apleona GVA świadcząca usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych,
rozszerza zakres usług konsultingowych na polskim rynku nieruchomości. Michał Ćwikliński, począwszy od 1 sierpnia obejmie
stanowisko partnera zarządzającego w Apleona GVA Sp. z o.o.
w nowym biurze w Warszawie. Polski podmiot świadczy
usługi doradztwa inwestycyjnego oraz usługi doradcze dla najemców sektora biurowego oraz magazynowego, dodatkowo w zakresie usług nowej firmy będzie także doradztwo techniczne
oraz hotelowe.
Michał Ćwikliński posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży
i nabywaniu nieruchomości komercyjnych w Polsce. W ostatnim
czasie stał na czele działu inwestycyjnego Savills gdzie od
2010 roku sfinalizował transakcje o wartości ok. 3 miliardów Euro
oraz z sukcesem budował warszawski oddział firmy jako członek
zarządu. Wcześniej Michał przez 7 lat pracował w King Sturge
w oddziałach w Londynie oraz Warszawie.
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Monetia ma nowego właściciela
Aplitt SA zawarła umowę ze wszystkimi wspólnikami Certis Investements,
w wyniku której pośrednio nabyła 100 procent udziałów w Monetii, liderze outsourcingu transakcyjnego dla sektora
public. Ostateczna wartość transakcji
wyniosła 16,6 mln złotych.
Aplitt stał się właścicielem, największej pod
względem liczby oddziałów, firmy wyspecjalizowanej w outsourcingu transakcyjnym i obsłudze transakcji gotówkowych.
Nabycie 100% udziałów w Monetii zostało
przeprowadzone ze środków własnych
spółki Aplitt SA.
Monetia będzie działać pod własną marką
i będzie kierowana przez dotychczasowy
zarząd firmy. Dzięki transakcji Aplitt
nabyła szeroką sieć dystrybucyjną
Monetii o dużym potencjale rozwojowym
i ugruntowanej, mocnej pozycji rynkowej.
Roczna kwota procesowanych przez
Monetię płatności wynosi 3,6 mld zł.

Alphabet Polska nawiązał
współpracę z 99rent

Alphabet Polska rozwija swoją ofertę w zakresie kanałów sprzedaży pojazdów poleasingowych. Dzięki współpracy z nowym
partnerem używane auta Alphabet są
obecnie dostępne dla klientów indywidualnych również za pośrednictwem warszawskiego salonu samochodów używanych
99rent oraz na aukcjach internetowych
firmy.
Takie rozszerzenie możliwości zakupu aut
poleasingowych Alphabet przekłada się
na korzyści dla klientów indywidualnych,
którzy dzięki dostępowi do salonu sprzedaży
na wzór autoryzowanych salonów
importerskich mają teraz możliwość
skorzystania na miejscu z profesjonalnego
doradztwa przy wyborze samochodu
oraz szeregu usług dodatkowych, w tym
także z możliwości finansowania pojazdu za pośrednictwem partnerów 99rent.

LPP SA nowym klientem
Arvato Polska

produktów rocznie. W ramach obsługi logistycznej Arvato będzie odpowiadać
za kluczowe elementy całego procesu,
czyli: magazynowanie, kompletację
i pakowanie, wysyłkę kurierską, obsługę
zwrotów i reklamacji oraz usługi specjalistyczne (przepakowywanie, etykietowanie,
wymianę folii, kontrolę jakościową)
takiego asortymentu jak: odzież, obuwie,
torebki oraz akcesoria.
W związku z podpisanym kontraktem
w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni Arvato powiększy swoją powierzchnię
magazynową o kolejne 30 tys. m 2 z możliwością dalszej ekspansji w ciągu najbliższych 3 lat do 60 tys. m2 oraz zwiększy
zatrudnienie o około 500 osób w pierwszym roku projektu. Inwestycja, jako dedykowane rozwiązanie projektowe, opiewać
będzie na kilkanaście milionów złotych
i będzie zlokalizowana w Centralnej Polsce.
Na potrzeby projektu w Centrum
Dystrybucyjnym zostanie zatrudnionych
około 500 osób. Nowym pracownikom
Arvato Polska oferuje pracę w dynamicznym i rozwijającym się zespole oraz zdobycie doświadczeń w branży e-commerce.
Dodatkowo, Arvato zapewni pracownikom
bezpłatny dojazd, posiłek oraz pakiet
medyczny lub sportowy. W oddziale
funkcjonował będzie również Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Poland Business Run – już po raz szósty

Szósta edycja największego charytatywnego biegu w kraju –
Poland Business Run – startuje 3 września. Uczestnicy pobiegną
w tym roku w 7 miastach: Krakowie, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach. Rejestracja drużyn już
ruszyła. Celem biegu jest pomoc osobom z niepełnosprawnością
ruchową w powrocie do normalnego życia.
Poland Business Run z roku na rok cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. Akcja przyciąga zarówno pracowników firm,
jak i znanych aktorów, sportowców oraz dziennikarzy. Łączy ich
ten sam cel – pomoc beneficjentom w zakupie protez i innego
zaopatrzenia ortopedycznego oraz dofinansowanie rehabilitacji
i konsultacji psychologicznych. Tylko w ubiegłym roku w biegu
w całej Polsce wzięło udział ponad 16 tysięcy osób z 1118 firm,
którzy zebrali wspólnie 1 019 216 złotych.

Grupa Nowy Styl wyróżniona za działania
na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu

Cursor z kontraktem na logistykę materiałów marketingowych Żywiec Zdrój
Cursor z Grupy OEX podpisał
umowę na kompleksową obsługę
logistyczną materiałów POS z firmą
Żywiec Zdrój, największym producentem
napojów bezalkoholowych w Polsce.
Realizacja projektu rozpoczęła się
na początku kwietnia 2017 roku.
W ramach usługi Cursor odpowiada za pełną logistykę materiałów wspierających
sprzedaż – od magazynowania produktów, przez kompletację, dystrybucję do przedstawicieli handlowych
klienta aż po zarządzanie zwrotami i utylizację. Realizacja projektu jest
wspierana przez system informatyczny,
który umożliwia optymalizację wykorzystania materiałów POS i redukcję
kosztów. Aplikacja posiada zaawansowane
funkcje raportowania, które pozwalają
na szczegółowy monitoring procesu.

Arvato Polska, podpisał umowę
o współpracy ze spółką LPP SA na obsługę
logistyczną kanału e-commerce. Obsługa
sklepów on-line marek LPP prowadzona
będzie z dedykowanego dla tego celu
magazynu Arvato położonego w Centralnej
Polsce.
LPP SA powierza Arvato Polska obsługę
e-commerce marek: Reserved, Mohito,
House oraz Sinsay, co daje wolumen
kilkunastu milionów wysyłanych sztuk
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017

Już po raz kolejny Grupa Nowy Styl znalazła się wśród firm
wyróżnionych za działania na rzecz społecznej odpowiedzialności
biznesu. Tygodnik „POLITYKA” przyznał Grupie Nowy Styl
w tym roku Srebrny Listek CSR, a w Rankingu Odpowiedzialnych
Firm 2017 firma znalazła się w grupie kryształowych partnerów.
W konkursie „Listki CSR” tygodnik „POLITYKA” ocenia firmy
w 6 obszarach zdefiniowanych w międzynarodowej normie
społecznej odpowiedzialności ISO 26000.
Co roku kładzie akcent na inne aspekty CSR, w tym roku szczególnie dużo pytań zostało poświęconych zarządzaniu HR. Dane
zostały zebrane w badaniu ankietowym, a następnie zweryfikowała je firma doradcza Deloitte.

CEO for one month – Adecco ma nowego
prezesa
Konkurs „CEO for 1 Month” uruchomiony został w 49 krajach,
w których działa Adecco. Jest to element szerszego programu
Adecco Way to Work, którego celem jest walka z bezrobociem
wśród młodych ludzi. W ramach konkursu „CEO for 1 Month”
ambitni młodzi ludzie mają szansę na jeden miesiąc zasiąść
w fotelu prezesa Adecco w swoim kraju. Jeden z uczestników,
którzy zastąpią prezesów w swoich krajach, będzie mógł zasiąść
w fotelu CEO całej Grupy Alaina Dehaze’a w szwajcarskim
Zurychu. Zwycięzca polskiej edycji Mateusz Lebiedziński
przez miesiąc zasiada u boku dyrektor generalnej Anny Wicha.
Wszystkie podjęte przez niego decyzje będą miały moc sprawczą.
Wraz z objęciem stanowiska, miesięcznemu CEO przysługuje
stosowne wynagrodzenie. •
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Nowości technologiczne

HPE SimpliVity 380 – nowość na rynku
hiperkonwergentnych platform

Cyberkonsultant do usług –Aalia – zwiększa
konwersję sprzedaży z poziomu stron www
Potrafi przejąć ponad 70% zadań wykonywanych obecnie przez
ludzi, samodzielnie prowadzi rozmowy telefoniczne, obsługuje
chaty, maile i autoryzuje klientów. Aalia przyjmuje też zamówienia,
a nawet organizuje pracę zespołów. To inteligentna technologia
typu Autonomous Digital Assistant, firmy Alfavox. Rozwiązanie jest
odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata – braki kadrowe,
rosnące koszty obsługi klienta, oraz oczekiwania pracowników,
którzy pragną tylko ambitnych i sprzyjających rozwojowi zadań.
Aalia to nowy wymiar obsługi klienta – identyfikuje potrzeby,
a następnie przedstawia dokładnie sprofilowaną ofertę. Aalia jest
gotowa podjąć wyzwania Twojej firmy!

HPE SimpliVity 380 jest to jedyna w pełni hiperkonwergentna
platforma na rynku, realizująca procesy deduplikacji i kompresji
danych oraz przechowywania kopii bezpieczeństwa tych danych
(backup’ów). Takie podejście do tematu pozwala zoptymalizować
wymaganą powierzchnię pamięci masowej przy jednoczesnym
zwiększeniu wydajności, elastyczności i łatwości zarządzania
całym rozwiązaniem. Ponadto, dzięki zastosowaniu sprzętowego,
dedykowanego akceleratora, funkcjonalności te nie obciążają
procesorów serwera, które w pełni można wykorzystać
na potrzeby wirtualizacji środowiska.
Więcej informacji o rozwiązaniu HPE SimpliVity 380 dostępnych
na stronie: www.eskom.eu/hpe-simplivity

Aplikacja Mobilna Cartrack
Z przyjemnością informujemy, że najnowsza wersja Aplikacji
Mobilnej Cartrack jest już dostępna w sklepach internetowych
Google Play dla smartphonów wyposażonych w system operacyjny
Android i w App Store dla urządzeń działających w oparciu o system
iOS. Aplikacja jest bezpłatna. Do dyspozycji Klientów oddano
zadowalająca liczbę funkcji, nowoczesny wygląd oraz narzędzia
niezbędne do zarządzania flotą pojazdów.
Dzięki aplikacji Klienci mogą skorzystać z kilku dodatkowych
funkcjonalności, takich jak:
• Panel zarządzania: Możliwości kontroli; Rozbudowane funkcjonalności; Intuicyjne użytkowanie aplikacji.
• Podgląd pojazdów: Podgląd aktualnej lokalizacji wszystkich
pojazdów znajdujących się we flocie oraz możliwość podglądu
ostatniej podróży każdego z użytkowników.
• Raportowanie: Dostępne są 4 najpopularniejsze raporty.
Więcej informacji na temat najnowszej Aplikacji Mobilnej Cartrack
uzyskacie Państwo od Przedstawicieli Handlowych firmy.
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Telemedycyna – kompleksowo i wygodnie
Dostawca profesjonalnych rozwiązań telemedycznych – firma
Health Solution wprowadza na rynek nową usługę. omniDoc
to platforma telemedyczna dedykowana dużym firmom oraz
korporacjom, której celem jest zapewnienie porady lekarskiej
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dostęp do lekarzy
pierwszego kontaktu jest dla użytkowników nieograniczony,
natomiast konsultacje specjalistyczne możliwe są w modelu
odpłatności za wizytę, w konkurencyjnych stawkach.
omniDoc działa na zasadzie abonamentu, podobnie jak pakiety
w prywatnych centrach medycznych. Innowacyjność usługi
to przede wszystkim bezprecedensowa dostępność. Wystarczy
dostęp do Internetu, komputer, tablet lub smartfon aby uzyskać
pomoc lekarską całkowicie zdalnie, bez względu na miejsce
przebywania pracownika.
Twórcy platformy omniDoc oferują również pakiety usług
zapewniające kompleksową opiekę zdrowotną.
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Harmonyteam – proaktywne zarządzanie
współczynnikiem rotacji pracowników,
skutkujące obniżeniem kosztów rotacji
Firma ConceptIntelligence.pl stworzyła narzędzie harmonyteam.pl
służące do przewidywania odejść pracowników. Na podstawie
informacji zebranych w postaci mierzalnej od pracowników
dokonywana jest ocena stopnia spełnienia ich potrzeb. W zależności
od konfiguracji otrzymanych wyników, w aplikacji z wyprzedzeniem generowany jest sygnał, gdy z pracownikiem dzieje się coś
niepokojącego.
Taki sposób funkcjonowania jest możliwy, dzięki zastosowaniu systemowego oraz zautomatyzowanego rozwiązania.
Zostało ono zaprojektowane tak, aby w jak największym
stopniu odciążyć departamenty HR z pracy operacyjnej, a środek
ciężkości przesunąć w kierunku pracy zarządczej. Narzędzie jest
dostępne w modelu SaaS, czyli przez przeglądarkę internetową
i kierowane jest do osób z szeroko pojętego obszaru HR,
dyrektorów zarządzających, finansowych oraz wszelkich
osób odpowiadających za optymalizację procesów.

Nowe technologie wspierają rozwój biznesu
W maju tego roku warszawska spółka Connectis_ rozpoczęła,
wspólnie z Politechniką Warszawską, program badawczy, którego realizacja pozwoli na znaczące oszczędności i przyspieszenie
procesu rekrutacji specjalistów z branży IT.
C_Cloud pozwala m.in. na analizę efektywności pracowników.
Umożliwia weryfikację przydzielonych zadań, kontrolę
wniosków urlopowych czy wystawianych faktur. Wykorzystując
zaawansowane algorytmy wyszukiwania, system umożliwi dokładną analizę bazy firmy, poszerzoną o ogólnodostępne informacje
zebrane z internetu. Następnie, w postaci uporządkowanej listy
rankingowej, przedstawi kandydatów, którzy w największym
stopniu spełniają wymagania. Wszystkie CV, dodatkowe opisy czy
referencje będą tak zintegrowane, by dostarczały jednoznacznych
informacji o specjalizacji danego eksperta oraz jego przydatności
w poszczególnych projektach.

W dzisiejszym świecie
kluczowym zagadnieniem
staje się optymalizacja
w obszarze usług sieciowych
i bezpieczeństwa

HPE Synergy – wydajne, elastyczne i bezpieczne
rozwiązanie przyszłości

Jobile – krótszy i bardziej
efektywny proces rekrutacji
GoldenLine wprowadza na rynek nową
usługę Jobile, zapewniającą krótszy
i bardziej efektywny proces rekrutacji.
Nazwa usługi powstała z połączenia
słów job (praca) i agile (metoda zwinnego
zarządzania). Jobile odpowiada
na wyzwania w rekrutacji w dobie
rynku pracownika, kładąc większy
nacisk na transparentną komunikację
z kandydatem oraz dostosowując narzędzia do potrzeb konkretnej rekrutacji.
Podstawą usługi jest zebranie najważniejszych informacji o tym, jak będzie wyglądać praca na danym stanowisku, a także
stały kontakt z pracodawcą. W ramach
Jobile pracodawca otrzymuje kompleksowe
wsparcie w stworzeniu odpowiedniej oferty,
publikację ogłoszenia w serwisie
GoldenLine.pl, realizację direct search
spośród ponad 2,4 mln profili zawodowych
założonych na GoldenLine.pl i nawiązanie
kontaktu z pasywnymi kandydatami.

HPE Synergy jest przełomowym rozwiązaniem w aspekcie
stworzenia komponowalnego centrum danych. To unikatowa
architektura, w której zasoby fizyczne są zarządzane za
pomocą kodu i współdzielone w ramach całego rozwiązania.
Jest to odpowiedź na potrzebę ciągłego rozwoju mocy obliczeniowej, elastyczności oraz bezpieczeństwa infrastruktury.
Więcej informacji na temat HPE Synergy znaleźć można na stronie:
www.eskom.eu/hpe-synergy

Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017

Sprzęt, funkcje i procesy polegają
dziś na oprogramowaniu, a nową
rzeczywistość określamy coraz częściej
mianem „Software Defined Anything”
(SDx), aby wyrazić tę rosnącą zależność.
Pionierskie rozwiązanie NEC oparte
o protokół OpenFlow jest pierwszą
dostępną dla użytku komercyjnego usługą
sieciową wykorzystującą oprogramowanie
(Software-Defined Networking, SDN).
Usługa ta pozwala na pełną wirtualizację
danych, co z kolei daje centrom danych
i dostawcom usług możliwość łatwej
kontroli, monitoringu i zarządzania
infrastrukturą sieciową udostępnianą
masowemu użytkownikowi.
Media społecznościowe, urządzenia mobilne i cloud computing wyznaczają granice
wydajności tradycyjnych sieci. SDN, jako
infrastruktura koncentrująca się
w większym stopniu na usłudze, wymaga
wzrostu wydajności i wzmocnienia usług
w obszarze IT. Nowoczesne organizacje
powinny zatem przekonać się, w jaki sposób SDN może zostać wykorzystany
dla poprawy obsługi klienta i jak może
pomóc jednostkom odpowiedzialnym
za usługę IT uzyskać większą sprawność. •
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Kalendarium
26.07.2017, Warszawa (Polska)

03.09.2017, (Polska)

Summit EOIF GigaCon 2017
– Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie

FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN

Chcesz dowiedzieć się dlaczego w dzisiejszych, mobilnych czasach
digitalizacja dokumentów jest tak ważna? Raporty mówią,
że firmy zmagają się nawet z 20% spadkiem efektywności
spowodowanym pracą nad dokumentacją papierową.
Co trzecia europejska firma planuje w najbliższym czasie
całkowicie przejść na elektroniczną dokumentację.

Szósta edycja największego charytatywnego biegu w kraju
– Poland Business Run – startuje 3 września. Uczestnicy pobiegną
w tym roku w 7 miastach: Krakowie, Warszawie, Łodzi,
Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach. Rejestracja drużyn
już ruszyła. Cel? – Pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową
w powrocie do normalnego życia.

Poland Business Run

BAMT Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Już teraz usprawnij obieg informacji również w swojej firmie!
Gorąco zachęcamy do udziału w wyjątkowej dwudniowej
konferencji poświęconej właśnie tej tematyce

Strona www:
warszawabusinessrun.pl
Strona www:
gigacon.org

14.08.2017, Przypki (Polska)

Business English Spark Up
Hutchinson Institute

12.09.2017, Bombaj (Indie)
Expand your business to India
MK Business Link Sp. z o.o.

MK Business Link we współpracy z FIEO – Federation
of Indian Export Organizations, zapraszają Państwa do udziału
w Misji Biznesowej do Indii, która odbędzie się w dniach
12-17 września 2017, powiązanej z uczestnictwem w targach
BIG 5 INDIA CONSTRUCT.
Do 2030 roku Indie mają być trzecim co do wielkości rynkiem
budowlanym.

Business English Spark Up to intensywne, efektywne i prowadzone
w pięknych okolicznościach przyrody szkolenie z biznesowego
języka angielskiego.
Chcesz po wakacjach zaskoczyć swojego pracodawcę i współpracowników nowymi umiejętnościami językowymi? Chcesz błysnąć
przed zespołem perfekcyjną prezentacją czy przemową
w języku angielskim?

Sektor budowlany stanowi ponad 10% PKB Indii i wynosi ponad
126 mld USD. W ciągu najbliższych 20 lat Indie zainwestują
650 mld USD w rozwój infrastruktury miejskiej. Przewiduje się,
że do końca samego 2017 r. zostaną poczynione inwestycje
w wysokości 1 mld USD, z czego 40% projektów ma zostać
sfinansowane przez sektor prywatny.

Chcesz być elokwentny i precyzyjny w wyrażaniu własnych
myśli na spotkaniu departamentu czy telekonferencji?
Postaw na Hutchinson Institute i wakacyjne szkolenie
„BE spark up”!
Członkowie Klubu Pro Progressio mają 15% zniżki.

W związku z niewątpliwym potencjałem tego rynku, z przyjemnością zatem zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej
przez nas misji biznesowej.

Strona www:
businesssparkup.splashthat.com

Strona www:
mkbl.eu/misja-gospodarcza
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BSS Tour gromadzi ekspertów
branżowych w Bydgoszczy
i Gdańsku
Zgodnie z zapowiedziami Fundacja Pro Progressio realizuje w Polsce cykl konferencji biznesowych
pod wspólnym szyldem BSS Tour. Celem konferencji jest poruszanie najważniejszych branżowych
wyzwań, celów, ale także rozmowa o najnowszych trendach w branży nowoczesnych usług
dla biznesu w jej pośrednim i bezpośrednim otoczeniu biznesowym.
Wydarzenia z jednej strony dostarczają mocny wkład merytoryczny, a z drugiej – są okazją
do spotkań networkingowych w międzynarodowym gronie.

BYDGOSZCZ I ROZMOWY O IT

Pod koniec kwietnia w Bydgoszczy miała
miejsce pierwsza konferencja. Jej celem
było bliższe przyjrzenie się tematyce
związanej z IT, ITO i ICT. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Miastem
Bydgoszcz oraz Bydgoską Agencją
Rozwoju Regionalnego zgromadziło setkę
uczestników, którzy omówili najnowsze
trendy w świecie informatyki. Dzięki prelegentom z takich firm, jak: Eskom, ODO24,
One2Tribe, Nokia, GoldenLine, Link
to Poland, Mellon Poland SSC Staples,
Grupa Nowy Styl, CBRE, CDI Immobile,
Connectis, IT Kontekst oraz Grafton,
temat udało się omówić zarówno
z perspektywy biznesu, miejsca pracy,
środowiska biurowego i akademickiego.
Podział konferencji w układzie biznes
– HR – nieruchomości pozwolił na kompleksowe spojrzenie na temat branży
informatycznej. Gościem specjalnym wydarzenia był Vladan Petrovic, reprezentujący w Europie stowarzyszenie IAOP
(International Association of Outsourcing
Professionals), który przedstawił najnowsze trendy w obszarze sztucznej inteligencji, big data i ich zastosowanie w branży
finansów, ubezpieczeń i ochrony zdrowia.
Całość wydarzenia zakończyła się spotkaniami networkingowymi wszystkich zebranych gości. Należy dodać, że konferencja
w Bydgoszczy mogła zostać zorganizowana dzięki wsparciu Sponsorów i Partnerów:
Miasta Bydgoszcz, BARR, Grupy Nowy
Styl, CDI Immobile oraz Arkada Invest.

powyżej: Na potrzeby indywidualnych spotkań zostały utworzone
specjalne strefy ze słodkim poczęstunkiem od CDI Immobile.
powyżej:
Pierwsza konferencja
z cyklu The BSS Tour
odbyła się w hotelu
Holiday INN
w Bydgoszczy.

po prawej:
Podczas przerw
na kawę, goście
mieli okazję do
nawiązywania
kontaktów
biznesowych.
po prawej:
Powitanie gości przez
Edytę Wiwatowską
(Prezes BARR).

Zapraszamy na relację fotograficzną z Bydgoszczy i Gdańska, a po okresie wakacyjnym – do pilnego śledzenia strony www.bsstour.com, gdzie pojawiać się
będą informacje o kolejnych konferencjach zaplanowanych na rok 2017.
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po prawej:
„Innowacyjne usługi
IT świadczone przez
Polskę dla Europy” –
od lewej: Sebastian
Niklewicz (ESKOM
IT), Henryk Hruszka
(NOKIA), Maciej
Kaczmarski
(ODO 24),
Damir Zalewski
(Mellon Poland),
Grzegorz Chęć (Link
to Poland).

po lewej:
Wiktor Doktór (Pro
Progressio) podczas
wywiadu z Edytą
Wiwatowską
(Prezes BARR).

po prawej:
Maciej Wawrzyniak
(CDI Immobile),
podczas prezentacji
dotyczącej nowoczesnych biurowców
w Bydgoszczy.
poniżej:
Wiktor Doktór (Pro
Progressio) podczas
wywiadu z Mariuszem
Wiśniewskim
(Dyrektor, Dział
Powierzchni
Biurowych CBRE).

powyżej: „Biura dla branży IT” – od lewej: Maciej Wawrzyniak (CDI
Immobile), Sebastian Osuch (Grupa Nowy Styl), Marek Nowak
(STAPLES), Mariusz Wiśniewski (CBRE).

powyżej: Sebastian Osuch (Business Services
Senior Manager, Nowy Styl) zaprezentował
ciekawe rozwiązania dla biur dostosowanych
do potrzeb branży IT.

po lewej:
Gość Specjalny –
Vladan Petrovic
(IAOP) poruszył
tematykę Big Data
i Sztucznej Inteligencji.

po lewej:
Podczas paneli
dyskusyjnych goście
mieli okazję włączyć
się do dyskusji
z ekspertami.
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017

poniżej:
Po całym dniu
wrażeń, uczestnicy
konferencji, przy
lampce wina mieli
okazję nawiązać
ciekawe kontakty
biznesowe.

po prawej:
Adam Wąsik
(Członek Zarządu
i Dyrektor Sprzedaży,
GoldenLine) w roli
moderatora panelu HR.
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BSS Tour gromadzi ekspertów
branżowych w Bydgoszczy
i Gdańsku
Zgodnie z zapowiedziami Fundacja Pro Progressio realizuje w Polsce cykl konferencji biznesowych
pod wspólnym szyldem BSS Tour. Celem konferencji jest poruszanie najważniejszych branżowych
wyzwań, celów, ale także rozmowa o najnowszych trendach w branży nowoczesnych usług
dla biznesu w jej pośrednim i bezpośrednim otoczeniu biznesowym.
Wydarzenia z jednej strony dostarczają mocny wkład merytoryczny, a z drugiej są okazją
do spotkań networkingowych w międzynarodowym gronie.
GDAŃSK ZRÓWNOWAŻYŁ BIZNES
I CZAS PRYWATNY

Początek czerwca był doskonałą okazją
do zorganizowania drugiej konferencji
z cyklu BSS Tour. Tym razem tematem,
nad którym pochylili się uczestnicy,
był Work-Life Balance. Wydarzenie
zgromadziło ponad 120 osób, które
przez cały dzień omawiały problemy zachowania równowagi między biznesem
a życiem prywatnym. Gdańsk, jak i całe
Trójmiasto, to doskonały przykład aglomeracji gdzie Work-Life Balance nie jest
jedynie teorią, ale w praktyce jest realizowany zarówno przy wsparciu lokalnych
samorządów, jak i przez obecne na rynku firmy.
W Gdańsku wśród prelegentów obecni byli przedstawiciele: Invest in Pomerania,
Torus, Adaptive SAG, State Street,
Politechniki Gdańskiej, HRK, Hutchinson
Institute, KIDS&Co., Poland Business
Run, Transcom, Kinnarps, Nuvalu oraz Sii,
a także wybitni eksperci i mentorzy biznesowi Monika Reszko oraz Krzysztof
Herdzik. Podobnie jak podczas pierwszej konferencji, główny temat został
omówiony z perspektywy biznesu,
otoczenia biurowego oraz wyzwań
w zarządzaniu kadrami. Całość została uzupełniona tematyką szczęścia w prapowyżej:
cy, którą omówiła Halina Piasecka – gość Każdy z gości otrzymał imienny identyfikator,
specjalny konferencji.
który ułatwił nawiązywanie kontaktów
Wydarzenie w Gdańsku było wspierane
przez Torus, Kinnarps, Nuvalu oraz
Cushman & Wakefield a odbyło się
w Hotelu Almond. Konferencja miała także dwa praktyczne przykłady zachowania równowagi w świecie biznesu. Pierwszy
to projekt Poland Business Run, który
jest już realizowany w Polsce w kilku

powyżej:
Dzięki systemowi
Event Tiger,
uczestnicy konferencji mieli możliwość
umawiania
indywidualnych
spotkań w specjalnie
wyznaczonych
strefach.
poniżej i po prawej:
Dobry networking
to jedno z głównych
założeń konferencji
The BSS Tour.

biznesowych.

miastach i gromadzi przedstawicieli
biznesu w charytatywnych biegach sztafetowych. Drugim projektem była kolejna już edycja BVB Cup, czyli biznesowych
rozgrywek siatkówki plażowej. Część
z gości konferencji wzięła aktywny udział
w tegorocznej edycji turnieju. •

Zapraszamy na relację fotograficzną z Bydgoszczy i Gdańska, a po okresie wakacyjnym – do pilnego śledzenia strony www.bsstour.com, gdzie pojawiać się
będą informacje o kolejnych konferencjach zaplanowanych na rok 2017.
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po prawej: „Biznes
dla człowieka czy
człowiek dla biznesu?”
– od lewej: Alexander
Ticehurst (State Street
Bank), Agnieszka
Anielska (Politechnika
Gdańska), Marcin
Grzegory (Invest in
Pomerania), Krystian
Bestry (ADAPTIVE
Solutions & Advisory
Group), Peter Tærø
Nielsen (SPCC),
Krzysztof Herdzik
(You Can Business).
po lewej: Krzysztof
Herdzik (You Can
Business, Właściciel).

poniżej: „HR: Firmowa odpowiedzialność za
Work-Life Balance” – od lewej: Monika Reszko
(Human Concept&Solutions), Piotr
Mazurkiewicz (HRK), Karina Trafny (KIDS&Co.), Małgorzata Polzenius (Hutchinson Institute), Marcin Zieliński (Transcom Worldwide).

po prawej: Monika
Reszko (Human
Concept&
Solutions, Ekspert
ds. Komunikacji
i Relacji Wewnętrznych, Psycholog,
Executive Coach).

po lewej: Halina
Piasecka – gość
specjalny,
przekonywała,
że szczęście w pracy
jest możliwe.

po prawej: Tłumaczenie symultaniczne
zapewniło Biuro
Tłumaczeń - ILS.

po lewej: Losowanie
nagród w postaci
książek biznesowych
to stały element
wydarzeń Pro
Progressio.
po lewej: „W biurze
jak w domu” – od
lewej: Wiktor Doktór
(Pro Progessio),
Magdalena Misiewicz
(Sii), Bartosz Kozieł
(Nuvalu), Beata
Osiecka (Kinnarps),
Marcin Piątkowski
(Torus).

poniżej: Marcin
Piątkowski (Torus)
zwrócił uwagę na
istotne elementy
wyposażenia biurowca, które mają duży
wpływ na komfort
pracowników.

po prawej:
Wieczorny koktajl
uwieńczył spotkanie
w Trójmieście.
po lewej:
Podczas konferencji
odbyło się losowanie
drużyn do turnieju
Beach Volleyball
Business Cup.
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Zwycięzcy konkursów
Telemarketer Roku 2017
i Złota Słuchawka
Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB po raz dziewiąty zorganizowało konkurs
Telemarketer Roku, dla konsultantów telefonicznych oraz konkurs Złota
Słuchawka, nagradzający najlepsze projekty realizowane w call i contact center.
Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się 25 maja w warszawskim Teatrze
Capitol.

Gala konkursów Telemarketer Roku i Złota Słuchawka to jedno z najważniejszych spotkań branży call i contact center. W tym
roku wydarzenie zgromadziło ponad 200 zaproszonych gości związanych z rynkiem cc. Ceremonię wręczenia nagród poprowadził Grzegorz Tomaszewski, który przygotował specjalny
quiz dla publiczności. Nagrody mieli zaszczyt wręczyć Przewodniczący Jury konkursów, Adam Pluciński – Przewodniczący Jury
konkursu Telemarketer Roku 2017 oraz Michał Karzel – Przewodniczący Jury konkursu Złota Słuchawka. Oprócz statuetek
zwycięzcy otrzymywali również nagrody rzeczowe ufundowane
przez Partnerów – sprzęt audio od firmy Kontel i Plantronics
oraz karty przedpłacone od firmy Flexicard. Ceremonia wręczenia nagród była pełna wzruszeń, łez szczęścia i wspaniałych
przemówień laureatów konkursów. Emocje, jakimi dzielili się
zwycięzcy, pokazują jak ważną rolę odrywają te dwa branżowe
konkursy. Po rozdaniu nagród odbył się koktajl, na którym rozstrzygnięto plebiscyt na „Przebój Call i Contact Center”. Została
nim piosenka „Telefony” zespołu Republika.

WIDEOROZMOWA:

Jury nie przyznało nagrody.
Przedstawiamy zwycięzców konkursu Złota Słuchawka
w poszczególnych kategoriach:
KOMUNIKACJA Z KLIENTEM – PROJEKTY CC:

Złota Słuchawka dla mBank S.A. za projekt Obsługa w Polskim
Języku Migowym (PJM) w kanale wideo przez Eksperta online
Wyróżnienie dla PZU S.A. za projekt Obsługa dla dedykowanego
segmentu klienta Premium – przez zespół WIR
DOSKONALENIE ORGANIZACJI – WEWNĘTRZNE PROJEKTY CC:

Złota Słuchawka dla PZU S.A. za projekt Transformator – program
rozwojowy dla liderów
Wyróżnienie dla Vivus Finance Sp. z o.o. za projekt We care

Przedstawiamy zwycięzców konkursu Telemarketer Roku RAZEM – PROJEKTY Z WYKORZYSTANIEM OUTSOURCING CC:
2017 w poszczególnych kategoriach:
Jury nie przyznało nagrody.
OBSŁUGA KLIENTA:
Celem konkursu Telemarketer Roku jest promocja zawodu konTelemarketer Roku 2017 – Ewelina Kosmalska (Centrum Ban- sultanta telefonicznego oraz zwiększenie prestiżu tej trudnej,
kowości Bezpośredniej Sp. z o.o.)
niedocenianej, ale bardzo potrzebnej pracy. W 9. edycji konkursu Telemarketer Roku wzięła udział rekordowa liczba firm – aż
HELPDESK:
35 przedsiębiorstw zgłosiło swoich konsultantów. Pobity został
Telemarketer Roku 2017 – Maciej Dalkowski (Centrum Banko- również rekord liczby zgłoszeń – łącznie wpłynęło ich 181. O tytuł
wości Bezpośredniej Sp. z o.o.)
Telemarketera Roku 2017 walczyło 176 konsultantów telefonicznych. Do ścisłego finału dostało się 31 telemarketerów. W dotychSPRZEDAŻ OUTBOUND:
czasowych edycjach konkursu, największym zainteresowaniem
Telemarketer Roku 2017 – Miron Szmytkiewicz (Studio cieszyła się kategoria Obsługa klienta, jednak w tym roku najwięModerna Polska Sp. z o.o.)
cej rozmów zgłoszono do kategorii Sprzedaż outbound.

W konkursie Złota Słuchawka nagradzane są najlepsze
projekty realizowane w call i contact center. Celem konkursu Złota Słuchawka jest promocja najlepszych praktyk zarządzania działalnością call i contact center oraz firm i osób
budujących profesjonalizm branży cc. Nagroda Złota SłuWINDYKACJA:
Telemarketer Roku 2017 – Katarzyna Rutkowska (BEST S.A.)
chawka od lat 90. była przyznawana w konkursie Boomerang,
Wyróżnienie – Wojciech Elminowski (PKO Bank Polski S.A.)
a następnie w konkursie Golden Arrow. W 2012 roku została włączona do konkursu Telemarketer Roku jako Nagroda Specjalna.
INNE PROJEKTY TELEFONICZNE:
Od roku 2016 konkursy Złota Słuchawka i Telemarketer Roku,
Telemarketer Roku 2017 – Zbigniew Bednarek (Centrum Ban- stały się niezależne, chociaż są prowadzone niemal równolekowości Bezpośredniej Sp. z o.o.)
gle, a wyniki konkursów są ogłaszane na wspólnej Gali wręczeWyróżnienie – Beata Pyka (Alior Bank S.A.)
nia nagród.
SPRZEDAŻ INBOUND:

Telemarketer Roku 2017 – Piotr Adamowicz (T-Mobile
Polska S.A.)
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po lewej:
Przewodniczący
Jury konkursu
Telemarketer
Roku 2017– Adam
Pluciński wraz
z Członkiem
Zarządu firmy
Kontel – Andrzejem
Wiśniewskim.

po lewej:
Ewelina Kosmalska
– Telemarketer Roku
2017 w kategorii
Obsługa klienta.
Nagrodę wręcza
Adam Pluciński oraz
Maciej Zagórowski
z firmy Flexicard.

po prawej:
Galę poprawadził
Grzegorz
Tomaszewski.

po prawej: Jury konkursu Telemarketer Roku 2017 (od lewej: Katarzyna
Gulbicka, Małgorzata Pawłowska, Agnieszka Bera, Laura Brzoska,
Anna Lewandowska, Adam Pluciński, Arleta Bałazy, Kinga Wyszyńska,
Łukasz Dudek, Łukasz Pałyszyn, Rafał Brożyna).
po lewej:
Jury konkursu
Złota Słuchawka
(od lewej): Sylwester
Kućmierowski,
Robert Wasiak,
Przemysław
Włodarczyk, Michał
Karzel, Anna Szawro,
Krzysztof Kowalczyk.

poniżej:
Maciej Dalkowski – Telemarketer Roku 2017 w kategorii Helpdesk
(od lewej): Adam Pluciński, Maciej Dalkowski, Magdalena
Wasiewicz, Andrzej Wiśniewski.

poniżej:
Laureaci konkursów
Telemarketer
Roku 2017 i Złota
Słuchawka.

powyżej: Miron Szmytkiewicz – Telemarketer Roku 2017 w kategorii
Sprzedaż outbound.
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Enxoo – firma IT o jednym
z największych wzrostów
przychodów, obchodzi
swoje 5-lecie
Enxoo to Złoty Partner Salesforce w Polsce, laureat prestiżowej nagrody „Rising Star Partner 2017”
i firma informatyczna o jednym z największych wzrostów przychodów z IT (według raportu TOP200
Magazynu Computerworld). Zajmuje się dostarczaniem rozwiązań IT usprawniających biznes.
11 maja obchodziła okrągłą rocznicę działalności na polskim i światowym rynku.

Jubileusz firmy obchodzony był podczas tegorocznej edycji
Warsaw Salesforce Essentials. To najważniejsze polskie
wydarzenie, które firma Salesforce organizuje w ramach
corocznego Salesforce World Tour. Przyciąga ono pionierów,
innowatorów i kreatorów najnowocześniejszych technologii
IT dla biznesu. Świętowanie kontynuowano na wieczornym
afterparty w warszawskiej Restauracji Artbistro Stalowa, w gronie pracowników, partnerów biznesowych i przyjaciół Jubilata.
Enxoo to dynamicznie rozwijająca się firma. Pomimo że rozpoczęła swoją działalność zaledwie 5 lat temu, zdołała wypracować znaczącą pozycję w branży technologicznej. Swoje
rozwiązania oferuje klientom nie tylko w Polsce, ale również
w Europie, USA i Australii.

po lewej:
Każdy z gości miał
okazję złożyć
pamiątkowy wpis
w Księdze Gości.
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po prawej:
Krzysztof Zych,
Prezes enxoo
uroczyście rozpoczął
wspólne świętowanie.

powyżej:
Zgromadzonym
gościom spotkanie
umilała muzyka
na żywo zespołu OVI.

po prawej:
Urodziny enxoo były
okazją nie tylko do
świętowania, ale także
do dobrego networkingu.
po lewej:
Prezes enxoo –
Krzysztof Zych
świętuje 5-lecie
istnienia firmy.

po prawej:
Tort urodzinowy
w kształcie charakterystycznej chmury.
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Biznes i sport – tak daleko
a jednak tak blisko
Jak połączyć ze sobą grę, zabawę, rywalizację i biznes na plaży? Na to pytanie odpowiedź mogą znać tylko
organizatorzy Beach Volleyball Business Cup. W tegorocznej, siódmej już edycji turnieju wzięło udział 25 drużyn
z całej Polski. 10 czerwca 2017 r. Stadion Letni w Gdańsku-Brzeźnie po raz pierwszy gościł to niepowtarzalne
wydarzenie. Przedstawiciele firm uczestniczących w turnieju zmierzyli swoje siły oraz moc współpracy
w wyjątkowych okolicznościach. – Wspaniała zabawa, sportowe emocje i pozytywni ludzie sprawili,
że zapamiętamy ten turniej na długo. Już zaczynamy trenować do przyszłorocznej edycji – tak komentował
wydarzenie Rafał Szymeczko, reprezentujący WNS Global Services, partnera i uczestnika turnieju.

po lewej: Organizatorzy Beach Volleyball Business Cup
wraz ze zwycięską drużyną.

powyżej:
Monika Reszko i drużyna WNS.
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po prawej: Kolejny zwycięzca
dopisywany w drabince brazylijskiej.
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po lewej:
Rozgrywki w toku.

W tym roku turniej trwał jeden dzień,
więc stężenie emocji było jeszcze wyższe.
Finaliści z ubiegłych edycji ponownie zapewnili kibicom wyrównany poziom i fantastyczne widowisko do ostatniej piłki.
Obrońca pucharu – Lotos Trefl Gdańsk
– nie wypuścił trofeum i tym razem, a jego rywalem finałowym ponownie okazała się ADVA Optical Networking.
Obydwie finałowe drużyny, ku uciesze kibiców, zaprezentowały najwyższy poziom
siatkówki plażowej. Złota edycja turnieju zgromadziła zupełnie nowych uczestników, wśród których znaleźli się Hossa S.A.,
Metropolitan Investment, NaKajta.pl,
Pasta House i Ernst & Young. Ci ostatni,
wyjątkowo dobrze zapamiętają turniej.
Mimo, że pierwszy raz wzięli udział w turnieju, już zameldowali się na podium.
Decyzją Dyrektora Sportowego Turnieju,
najlepszym zawodnikiem (MVP) został
ogłoszony Wojciech Wojciechowicz
z AdvaOptical Networking – to już drugi
raz zauważono jego najwyższy poziom
gry i jednocześnie przykład sportowego fair play, nie tylko na boisku.
Taka jest idea BVB Cup, co potwierdzają jego uczestnicy: – Wydarzenia,
takie jak turniej BVB Cup, to dla
pracowników niesamowita zabawa,
szansa na poznanie nowych osób, integracja i zdrowa rywalizacja. Aktywnie spędzany czas ma pozytywny wpływ na pracę
i uczy szacunku do drugiej strony, nie
tylko na boisku ale i na co dzień w biurze
– mówi Agnieszka Potrzuska, Associate
Manager WNS Global Services.
Wręczenie medali i pamiątkowych
statuetek oraz nagród odbyło się
w klubie Moloteka podczas Gali Liderów,
na którą zostali zaproszeni przedstawiciele Zarządów firm występujących w rywalizacji, partnerzy i oczywiście zawodnicy,
bez których turniej nigdy by się nie odbył.
Nagrody zostały ufundowane przez Lotos,
Hotel Haffner oraz Trefl. Nocne Beach
Party uświetniła Joanna ze Sky Pole
Dance Studio łamiąc serca wszystkich panów (i nie tylko) artystycznym
i zmysłowym pokazem tańca Pole
Dance. Zaraz potem ciemne niebo zostało przystrojone lampionami pozostawiając u wszystkich obecnych wspomnienia,
które na długo pozostaną w pamięci.
Szczegóły publikowane będą na stronie:
www.bvbcup.pl oraz www.facebook.com
/bvbcup/
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Krakowski Smok po raz siódmy
dał o sobie znać
U stóp Wawelu od siedmiu lat ma miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń
sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Firmy reprezentujące sektory GBS, BPO,
SSC, ITO i R&D spotykają się na dorocznej konferencji ASPIRE, aby omawiać
najważniejsze branżowe trendy, wyzwania i kierunki rozwoju.

po lewej:
Tuż przed otwarciem.

poniżej:
Konferencja ASPIRE
już od kilku lat gości
w ICE.

W tym roku konferencja była zorganizowana pod hasłem „Nowy
Horyzont” i w gronie prelegentów zgromadziła wybitnych polskich i międzynarodowych ekspertów ze świata usług, finansów,
gospodarki i polityki.
Wydarzenie ASPIRE to co roku, poza solidną dawką wiedzy, doskonała okazja do networkingu branżowego. Przedstawiciele
sektora usług dla biznesu spotykają się z branżami nieruchomości, HR, szkoleniową, a także z lokalnymi samorządami i omawiają możliwości dalszego rozwoju sektora BSS
w Polsce i na świecie.
Jak co roku, Redakcja Outsourcing&More oraz Outsourcing
Portal wspierała wydarzenie i z dumą dołączyła do grona
Patronów Mediowych konferencji. Dzięki uprzejmości
ASPIRE na naszych stronach możemy zaprezentować galerię
zdjęć z tegorocznej konferencji.
Do zobaczenia za rok!
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powyżej: Andrew Hallam wraz z moderatorami paneli dyskusyjnych
otwiera konferencję.
po lewej:
Mistrz Ceremonii –
Andrew Hallam.

po prawej:
Jacek Krupa, Marszałek Województwa
Małopolskiego.

powyżej:
Rejestracja gości.

po lewej:
Geoffrey West (Prezes
Santa Fe Institute).

po prawej:
Scott Newman (State
Street) rozmawia
z Yanisem
Varoufakisem
(greckim ekonomistą,
Ministrem Finansów
w roku 2015).
powyżej:
Jacek Majchrowski
– Prezydent Krakowa.

po prawej:
Konferencja ASPIRE
to miejsce wielu debat
i prezentacji.
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Krakowski Smok po raz siódmy
dał o sobie znać

powyżej:
Yossi Ghinsberg
(Mówca motywacyjny
i ekolog).

po prawej:
Jim Lawless (Autor Timing Tigers,
mistrz Wielkiej Brytanii w swobodnym
nurkowaniu).

po prawej:
Jeden z warsztatów
dla uczestników
konferencji.
powyżej:
Rasmus Ankersen
(autor książki The
Gold Mine Effect,
przedsiębiorca
i mówca
motywacyjny).

po lewej:
Pełna sala w ICE
Kraków.
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EventTiger

www.eventtiger.eu

MATCHMAKER

Z kim chcesz zrobić biznes?
EventTiger pomoże Ci w prosty sposób umówić się na spotkanie
z innym uczestnikiem wydarzenia biznesowego, w którym bierzesz udział.

Wybierz
osobę

Wyznacz
czas

Wyznacz
miejsce

Wyślij
zaproszenie

SSC

SSC
WARTOŚCIOWE
MIEJSCA PRACY

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.

W drugim artykule z cyklu SSC
Lions skupiliśmy się na Centrum
Usług Wspólnych (CUW) jako
miejscu pracy. Kto powinien pracować w SSC i kogo poszukują
centra operacyjne? Jakie są atuty
pracy w CUW i z jakimi wyzwaniami się wiąże? Na te pytania odpowiada Dymitr Doktór – Redaktor
Naczelny Outsourcing&More,
a swój komentarz dodają Krystian
Bestry – Prezes Zarządu Adaptive
SAG oraz Mariusz Szałaj, Właściciel 4synchronicity.

BIZNES
O Centrach Usług Wspólnych, czyli
tak zwanych SSC słyszymy w Polsce
już od ponad 20 lat. W tym czasie
główna komunikacja dotyczyła samego zakresu działalności tych organizacji oraz tego, jak wiele
pojawia się ich w Polsce i na świecie.
To, o czym głównie mogliśmy przeczytać, to o lokalizacjach, w których rozwijane są CUW (SSC), jaki
mają wpływ na rozwój poszczególnych miast i państw oraz ile
zatrudniają pracowników. Większość komunikatów i analiz pokazywała do tej pory, głównie różnice
w zatrudnieniu w poszczególnych
lokalizacjach. Mogliśmy także dowiedzieć się o kilku programach
edukacyjnych kierowanych do potencjalnych pracowników sektora nowoczesnych usług dla biznesu,
które to programy były realizowane albo podczas targów pracy lub
dni przedsiębiorczości na polskich
uczelniach, albo w ramach projektów szkoleniowych prowadzonych
bezpośrednio przez firmy lub organizacje branżowe.

Co więcej, to właśnie świat SSC
mocno wpływa na rozwój automatyzacji procesów i definiuje,
w których miejscach można lub
powinno się wprowadzać roboty i szersze zastosowanie sztucznej inteligencji. Temat ten jest
szeroki, coraz częściej prezentowany i omawiany na łamach mediów oraz podczas wydarzeń
branżowych i na pewno będzie
kontynuowany w kolejnych miesiącach i latach.
Wróćmy jednak do człowieka
– głównego ogniwa spajającego działalność Centrów Usług Wspólnych.
Na początek zacznijmy od tego,
kto może ubiegać się o pracę
w tych organizacjach. Fundacja Pro

Centra operacyjne typu SSC dają zatrudnionym w nich osobom
możliwości rozwoju swoich ścieżek kariery w dwóch płaszczyznach
– poziomej i pionowej. Co, jak
przyjrzymy się bliżej organizacjom
tego typu, jest w równym stopniu doceniane przez pracowników.
Centra dbają o doskonalenie wiedzy
i umiejętności obsługi procesów

„SEKTOR, KTÓRY CO ROKU DAJE
OKOŁO 20 TYSIĘCY NOWYCH MIEJSC
PRACY TYLKO POPRZEZ NATURALNY
ROZWÓJ, POTRZEBUJE OSÓB
Z KILKULETNIM DOŚWIADCZENIEM,
ROZUMIENIEM CHARAKTERYSTYKI
PRACY I DO TEGO Z UMIEJĘTNOŚCIAMI
ZARZĄDZANIA, KTÓRE PODJĘŁYBY
SIĘ TWORZENIA NOWYCH
STRUKTUR W RAMACH NOWYCH
I ISTNIEJĄCYCH CENTRÓW USŁUG
WSPÓLNYCH.”

Na łamach Outsourcing&More
w kilku poprzednich wydaniach
mieliśmy okazję przybliżać już charakterystykę niektórych stanowisk
pracy oferowanych przez sektor
SSC, dzięki czemu nasi Czytelnicy
mogli poznać bliżej Centra Usług
Wspólnych, jako swoich potencjalnych pracodawców. Warto
jednak w nieco lżejszy, ale jednocześnie konkretny sposób spojrzeć
na CUW i zobaczyć w jaki sposób organizacje te mogą wpływać
na budowę ścieżek kariery wchodzących na rynek pracy osób, ale
także i tych bardziej doświadczonych pracowników sektora SSC.
Progressio, w ramach projektu SSC
Lions, podjęła się rozmów z przedCentra Usług Wspólnych, dają stawicielami organizacji SSC
bardzo szeroką paletę miejsc pracy, w Polsce i, jak wynika z tych rozktóre mogą być zajmowane przez mów, do pracy poszukiwane są zaosoby ze średnim i wyższym wy- równo osoby z wykształceniem:
kształceniem. Z jednej strony • ekonomicznym (o specjalizacji
finansowej, rachunkowej,
mówimy o stanowiskach, gdzie
bankowej),
mamy powtarzalne czynności,
wymagające skrupulatnego prze- • informatycznym,
strzegania procedur, a z dru- • filologicznym (tu głównie
chodzi o znajomość języków
giej – miejsca pracy wymagające
obcych – język angielski jest
bardzo specjalistycznej wiedzy
w zasadzie obligatoryjny, ale
i, w wielu przypadkach, już kilkumocno akcentowana jest
letniego doświadczenia. Dla obu
potrzeba zatrudniania osób
grup tych stanowisk jest miejsce
płynnie posługujących się
i niezależnie od tego, co słyszymy
językami, takimi jak niemiecki,
na rynku o automatyzacji i robotyholenderski, francuski, włoski,
ce, która w coraz szybszym tempie
hiszpański czy – coraz częściej
wkracza w świat SSC, to oba rodza– z grupy języków skandynawje stanowisk pracy w CUW mają
skich),
przed sobą jeszcze długą drogę roz• humanistycznym.
woju i ewolucji.
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Nie jest to zamknięta grupa, ale
wymienione wyżej kategorie wykształcenia pojawiają się najczęściej. Wielokrotnie też łączą się
ze sobą w tandem ekonomiczno
filologiczny, czy też informatyczno
filologiczny, które to odgrywają
istotną rolę w procesach rekrutacyjnych.

ale mamy także znacząca grupę
centrów, które stanowią część łańcucha kilku jednostek SSC ulokowanych w jednym, bądź większej
grupie krajów. Co to oznacza dla
pracowników?
W przypadku multilokacyjności
centrów SSC, pracownicy wielokrotnie mają możliwość zmiany swojego miejsca pracy lub
wymiany między miastami czy
krajami z grupą kolegów z pracy.
Tego typu podejście daje pracownikom Centrów Usług Wspólnych
możliwość poznawania zarówno swojego pracodawcy, ale także
i poznawania świata, innych kultur i tym samym wpływa na rozwój
osobisty. Przykład ten mówi o poziomym poruszaniu się w strukturach zatrudnienia, ale jak pokazuje
praktyka branży SSC, wielokrotnie
sektor ten daje możliwości poruszania się w pionowej strukturze organizacji. Z jednej strony mówimy
o zmianach w ramach jednego centrum, a z drugiej o indywidualnym
rozwoju osobistym wewnątrz branży jako takiej.
Sektor, który co roku daje około
20 tysięcy nowych miejsc pracy
tylko poprzez naturalny rozwój,
potrzebuje osób z kilkuletnim
doświadczeniem, rozumieniem
charakterystyki pracy i do tego
z umiejętnościami zarządzania,
które podjęłyby się tworzenia
nowych struktur w ramach nowych i istniejących Centrów Usług
Wspólnych.

Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której należy pamiętać. Kilka lat wstecz,
centra typu SSC były domeną duna stanowiskach pracy na wielu żych miast. Jak jednak pokazuje
etapach – począwszy od wprowa- rozwój tego sektora, tylko w Polsce
dzenia do wykonywania obowiąz- mamy obecnie co najmniej kilkaków, kontroli jakości, po ewaluację naście miast i regionów, w których
pracy, aby na końcu poznać, czy Centra Usług Wspólnych dynamiczw kolejnych latach pracy rozwijać nie się rozwijają. Daje to możliwość
pracownika na danym stanowi- wielu osobom podjęcia pracy w jedsku, czy modelować jego/jej pracę nej z najdynamiczniej rozwijających
w innym kierunku.
się dziedzin gospodarki w Polsce.

Część ze stanowisk jest indywidu-
alna, lecz znacząca większość to stanowiska grupowe, co wymaga od
pracowników wspólnej realizacji powierzonych zadań i projektów, właściwej komunikacji, pracy
w grupie oraz kontynuacji pracy
kolegów (czasami ulokowanych
w różnych biurach na świecie).

Czy warto skorzystać z tej możliwości? Na to pytanie zarówno
początkujący jak i doświadczeni
pracownicy muszą już odpowiedzieć sobie sami. Warto jednak
wiedzieć, że SSC to jedna z tych
branż, które w najbliższych latach
będą siłą napędową zarówno dla
mniejszych jak i większych
miast, dla mniej i bardziej doW Polsce występują centra usług świadczonych osób i finalnie dla
wspólnych, które są jedynymi cen- pojedynczych jak i multilokacyjtrami typu SSC dla organizacji, nych organizacji. •
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Krystian Bestry,
Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny
Adaptive SAG.

„Z pewnością praca w międzynarodowym zespole, ciągła współpraca z partnerami z całego świata, ale
też nastawienie na pracę w grupach
zadaniowych i współtworzenie organizacji rozwijających centrów to te
najbardziej istotne elementy stanowiące o atrakcyjności pracy
w CUW. Z drugiej strony nie znajdziemy tu indywidualnego współzawodnictwa o realizację celów, czy,
politycznych ruchów zarządów
przy wyróżnieniach i promocjach.”
– Krystian Bestry, Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny Adaptive SAG.

Mariusz Szałaj,
Właściciel
4synchronicity.

„Praca w CUW (SSC) daje realną
możliwość rozwoju i przetestowania swoich kompetencji managerskich w dynamicznym, wielokulturowym środowisku.”
„Szeroki wachlarz wyzwań w połączeniu z odpowiedzialnością za
kształt oraz proces wdrożenia transformacji biznesowej są doskonałym
warsztatem dla każdego, otwartego
na zmiany lidera.” – Mariusz Szałaj,
Właściciel 4synchronicity.
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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OD OBSŁUGI INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH,
DO PROMOCJI POLSKICH
PRODUKTÓW I USŁUG
Z Tomaszem Pisulą – Prezesem Zarządu
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.
rozmawia Wiktor Doktór.
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Niedawno rozmawiałem
z kolegami
z włoskiej ambasady
o tym, co robimy.
Wysłuchali jaka jest
nasza nowa misja,
po czym z uśmiechem
odpowiedzieli, że
doskonale to rozumieją,
gdyż podobnie
postępują już od
dziewięćdziesięciu lat.

Wiktor Doktór: Od kilkunastu miesięcy w PAIH wprowadzane są zmiany.
Nie dotyczą one tylko nazwy Agencji,
ale przede wszystkim modelu jej pracy. Gdybyśmy mieli w kilku punktach
powiedzieć, co było najważniejszą kluczową zmianą między PAIiIZ a PAIH, to, co by to było?
Tomasz Pisula: Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych zajmowała się przede wszystkim obsługą inwestycji zagranicznych. Do tego celu powołano niegdyś Agencję
do życia. Sposób jej funkcjonowania odzwierciedlał realia lat
90-tych, kiedy Polsce zależało na napływie kapitału zagranicznego. Teraz, gdy polska gospodarka już się rozwinęła, gdy
śmiało konkurujemy na rynkach zagranicznych, premier
Morawiecki uznał, że potrzebujemy Agencji, która będzie odpowiedzialna nie tylko za napływ kapitału, ale również będzie
promować polskie produkty i usługi na rynkach zagranicznych.
Moim zdaniem, to najwyższy czas, aby Agencja tego typu zaczęła funkcjonować również w Polsce. Zwłaszcza, że należymy
do grona państw, które korzystają z handlu zagranicznego.
Eksport jest jednym z kół zamachowych gospodarki naszego kraju.

Ministerstwo
Rozwoju
zdecydowało, że
w ramach nowej
struktury Agencji,
utworzone zostaną
biura handlowe,
które zastąpią
Tak więc, wskazano PAIiIZ jako podmiot, który już realizował
dotychczasowe
Wydziały Promocji zadania podobne i – w drodze przekształceń statutowych –
Handlu i Inwestycji. powołano do życia Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Proces
To radykalna zmiana transformacji PAIiIZ był poprzedzony wielomiesięcznymi przyoptyki. WPHI były gotowaniami, jeszcze w Ministerstwie Rozwoju. Ja też w częjednostkami, gdzie
pracę znalazło wielu ści tych prac brałem udział. Wydaje mi się, że model, który
ludzi o doświadczeniu został wybrany dla Agencji, to rozwiązanie łączące w sobie
bardziej urzędniczym, najlepsze cechy kilku wiodących światowych modeli: zalety
niż biznesowym, nowego, brytyjskiego Department For International Trade,
a także działacze
Business Funds oraz tego, co robią Francuzi i Włosi. Doganiamy
polityczni.

Zachodnią Europę, a przekształcenie Agencji odzwierciedla ten
proces. Niedawno rozmawiałem z kolegami z włoskiej ambasady o tym, co robimy. Wysłuchali jaka jest nasza nowa misja,
po czym z uśmiechem odpowiedzieli, że doskonale to rozumieją, gdyż podobnie postępują już od dziewięćdziesięciu lat.
Aż trzeba zapytać: dlaczego nie zrobiono podobnie wcześniej
również w Polsce?

Jednym z ważnych kroków, które zostały zrobione w PAIH,
jest uruchamianie zagranicznych placówek. Czemu mają
one służyć?
Przede wszystkim mają one pomóc skrócić polskim przedsiębiorcom czas dotarcia do rynków zagranicznych.
Międzynarodowe badania pokazują, że firma potrzebuje około dwóch lat na przygotowanie ekspansji zagranicznej: rozpoznanie rynku, zmierzenie się ze wszystkimi tematami prawnymi,
itd. Natomiast, jeśli wynajmie w wybranym kraju doświadczonego agenta, który wie od czego zacząć ten proces, to ten czas
można skrócić nawet do sześciu miesięcy. PAIH ma zmierzyć się
z tym zadaniem.
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Chcemy też skorzystać z bardzo dobrej
koniunktury gospodarczej. Polska ma dziś
dodatnie saldo eksportu i grzechem zaniedbania byłoby ignorować tę sytuację.
Mamy świetnie wykwalifikowaną i zarazem wysoko zmotywowaną kadrę, a przy
tym – czas taniego pieniądza w Polsce.
Krótko mówiąc, oferujemy wysoki standard produktów i usług
za dobre pieniądze. Tym bardziej, że coraz więcej polskich firm
szuka nowych możliwości rozwoju. Pomożemy polskiemu biznesowi spieniężyć ten potencjał. Mówimy im: spróbujcie wyjść
z ofertą poza Unię Europejską.

Mamy narzędzia i pomysł, jak wesprzeć firmy w tym działaniu.
Całkowicie zmieniliśmy model wsparcia polskiego handlu zagranicznego. Ministerstwo Rozwoju zdecydowało, że w ramach nowej struktury Agencji, utworzone zostaną biura handlowe, które
zastąpią dotychczasowe Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji.
To radykalna zmiana optyki. WPHI były jednostkami, gdzie
pracę znalazło wielu ludzi o doświadczeniu bardziej urzędniczym, niż biznesowym, a także działacze polityczni. Nie
do końca „czuli” oni rynek. W tamtym modelu ich głównym
klientem było Ministerstwo, a nie przedsiębiorcy. My zupełnie
inaczej postawiliśmy akcenty. Klientami PAIH i Zagranicznych
Biur Handlowych Agencji są polscy przedsiębiorcy, którzy
mają realną szansę zarobić za granicą. Natomiast produktem,
jaki oferujemy, jest przede wszystkim informacja gospodarcza, pozwalająca firmom zredukować ryzyko wejścia na często zupełnie dla nich nowy rynek, gdzie jest jednak nisza dla ich
produktów, usług czy inwestycji. Wspomniałem już o tym, ale
powtórzę jeszcze raz: taki klient potrzebuje wsparcia biura handlowego i takie właśnie zakładamy. Będą one działać w formie
zagranicznego przedstawicielstwa PAIH. Te jednostki mają
w szybki i skuteczny sposób pomagać polskiemu biznesowi zrobić pierwszy krok w nowym miejscu, uzbroić go w odpowiednie kredyty eksportowe czy ubezpieczenia z puli naszych
partnerów z Polskiego Funduszu Rozwoju. Dopasujemy też
partnerów biznesowych po drugiej stronie, a nawet pomożemy pozyskać granty od administracji na rynku docelowym.
Zagraniczne Biura Handlowe będą również łowić potencjalnych
inwestorów zainteresowanych ofertą Polski.
Zastąpienie modelu urzędniczego koncepcją biur handlowych
pociągnęło za sobą rezygnację ze statusu dyplomatycznego jednostek zagranicznych i siłą rzeczy przesądziło o likwidacji WPHI.
Do tej pory, ważną rolą PAIH było wsparcie inwestorów zagranicznych i pomoc im w rozwijaniu biznesu w Polsce. Ogromny potencjał leży jednakże w polskich
spółkach i projektach start-upowych. Jak PAIH wspiera rozwój tej grupy przedsiębiorców?
Obsłużyliśmy setki inwestorów zagranicznych. Mamy
unikalne w skali kraju doświadczenie w procesie implementacji
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Inwestorzy
najchętniej by chcieli,
aby ich projekt jak
najdłużej pozostał
poufny, czy wręcz
tajny.

inwestycji i doradztwa lokalizacyjnego w Polsce oraz za granicą. Wypracowaliśmy też solidne relacje z firmami zagranicznymi
w kraju. Na co dzień działamy z naszymi odpowiednikami na
całym świecie. A przy tym wiemy, w jakie drzwi zapukać tam,
gdzie inni dopiero „raczkują”, jak choćby w Iranie, całej Afryce
Chinach czy Azji Południowo-Wschodniej. Tę ogromną, gromadzoną przed dwie dekady wiedzę wykorzystujemy teraz
do wsparcia polskich firm, w tym tych innowacyjnych.

Polski sektor BSS częściowo również będzie objęty promocją
programu Marek Polskiej Gospodarki, ponieważ do tej grupy włączono segment IT/ICT. Choć nie jesteśmy realizatorem
tego programu, od lat wspieramy i badamy tę niezwykle dynamiczną branżę. Wspominałem o polskich inwestorach zagranicznych, którym pomagamy. Sporo z nich reprezentuje ICT.
Są wśród nich również twórcy rozmaitych aplikacji czy segment fin-tech.

Jeśli chodzi o młode firmy technologiczne, to nasza aktywność
idzie kilkutorowo. Po pierwsze, łączymy start-upowców z inwestorami, ale też z dużymi polskimi firmami. Wielcy gracze poszukują wśród produktów polskich start-upów rozwiązań, które
wypełniłyby ich niszę technologiczną. Widzimy też, że szukają
talentów i takie staramy się im rekomendować. Druga rzecz,
to pomoc polskim firmom z segmentu high-tech w implementacji projektów za granicą. Młodzi innowatorzy, którzy weszli już
w biznesowe buty widzą, że bez oddziału zajmującego się „business developmentem” w kraju, do którego chcą wejść, się
nie obejdzie. Takie firmy traktujemy jak polskich inwestorów zagranicznych. Wypracowaliśmy dla nich specjalną ścieżkę
doradztwa lokalizacyjnego: od selekcji kierunku, wyboru miejsca,
po dobór potencjalnych partnerów. Jedziemy z nimi na wizytę
studyjną, wprowadzamy je w nowe otoczenie – kontaktujemy
z lokalnymi doradcami od rynku pracy, podatków, grantów,
prawnikami czy księgowymi.

Usługi nowoczesne od dłuższego czasu są też niekwestionowanym liderem wśród Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych,
które wspieramy. Stanowią około 1/3 naszego portfela.
Do czerwca pomyślnie zakończyliśmy prace nad 13 projektami. Dominują wśród nich inwestycje w centra usług wspólnych i właśnie te z obszaru komercyjnych usług IT.

Innowatorom zazwyczaj doradzamy start w co-workingach.
Już od pierwszego dnia działania rozbudują sieć kontaktów,
wzmacniając swoją pozycję rynkową. Dla chętnych do podboju Doliny Krzemowej nasze biuro w San Francisco, czyli The Polish
Hub – daje bezpłatne biurko na start w słynnym Rocket Space.
Na polskie firmy czeka też zarządzająca The Polish Hub prawniczka polskiego pochodzenia, która przez dziewięć lat zajmowała się
kwestiami własności intelektualnej i zna inwestorów w Palo Alto.
Kolejny projekt dla tego segmentu rynku, który niebawem chcemy wdrożyć to Polskie Mosty Technologiczne. Chodzi między
innymi o pomoc polskich oraz zagranicznych mentorów w profilowaniu strategii wejścia firm na dwadzieścia nowych rynków.

Natomiast aktualnie pracujemy nad kolejnymi 58 projektami o łącznej wartości 146 mln euro. Jeśli wszystkie zostaną
zrealizowane, przybędzie ponad 18 tys. nowych miejsc pracy
w całym kraju. Liczymy też na to, że uda nam się zdobyć nowe
inwestycje BSS w następstwie Brexitu.
Jesteśmy dokładnie w połowie roku 2017. Jak ocenia Pan
pierwsze półrocze w obszarze działalności PAIH i jakie są
najważniejsze cele na kolejne 6 miesięcy?
Od października 2016 roku odpowiadam za Agencję,
od tego czasu zrobiliśmy już bardzo wiele. Wykonaliśmy
potężną pracę logistyczno-koncepcyjną nad powstaniem
Zagranicznych Biur Handlowych. W ciągu tych kilku miesięcy
uruchomiliśmy dziewięć z nich, a dopinamy ostatnie sprawy,
aby otworzyć trzy kolejne już za moment. Do końca 2019 r.
działać ma 69 biur, czyli musimy otwierać rocznie około dwudziestu. Stąd też pierwszy bezpośredni cel na drugą połowę
2017 roku: założenie ośmiu biur zagranicznych. Prace nad tym
już trwają. Większość tworzonych biur znajduje się poza Unią
Europejską, m.in.: w Nairobi, Singapurze, San Francisco,
Toronto, Meksyku, Ho Chi Minh City, a nawet Teheranie, gdzie
jesteśmy pionierem dla tego typu placówek, działających
bez statusu dyplomatycznego. W takich przypadkach mam
wrażenie, że pływamy po wodach, dla których nikt przed nami jeszcze nie przygotował map.

Mam wrażenie, że być może Polska trochę przegapiła lata 90-te
i początek dwutysięcznych, jeżeli chodzi o cyfrowy kierunek rozwoju przemysłowego kraju, ale teraz – kiedy łatwiej jest założyć
biznes, a Polacy wymyślają światowej klasy technologie – szybko
nadrabiamy straty. Polskie firmy technologiczne mają wielki potencjał. Widać to było na tegorocznych targach Hannover Messe,
gdzie przy wsparciu sponsorskim ORLENU, pokazaliśmy wiele
takich wybitnych innowatorów.

Kolejna rzecz – do Sejmu aktualnie trafiła ustawa regulująca
pracę naszej Agencji. Musimy więc czuwać nad tym, jak jest
ona w Sejmie procedowana i czy wszystkie kluczowe dla nas
elementy w niej się znajdą. To praca trochę na tyłach sceny,
ale niezwykle ważna. W jakiej formie z Sejmu wyjdzie ustawa o PAIH, na wiele lat określi nasz mandat, a także zdecyduje o tym, czy wszystko, czego oczekuje od nas premier
Morawiecki i Ministerstwo Rozwoju uda się zrealizować.
Gdybyśmy mieli spojrzeć szerzej na polską gospodarkę, Pracujemy też nad uruchomieniem programów promocyjto które branże mają największą szansę rozwoju w tym nych powierzonych nam przez Ministerstwo Rozwoju, w tym
roku i kolejnych latach? Czy dla tych branż PAIH ma przy- wspomnianego wcześniej projektu Mostów Technologicznych.
gotowane jakieś szczególne programy wsparcia? I jak w tej
grupie plasuje się sektor BSS??
Naszym celem jest też utrzymanie dobrego tempa, jeNa podstawie analiz trendów, Ministerstwo Rozwoju śli chodzi o obsługę inwestycji zagranicznych wchodząprzygotowało listę dwunastu sektorów polskiej gospodar- cych do Polski. Ubiegły rok był rekordowy. Teraz też idzie
ki, które mają największą szansę na globalny sukces. W ten nam bardzo dobrze. Porównując obecny rok do poprzedsposób powstało dwanaście Marek Polskiej Gospodarki, a tak- niego, przykładowo pod względem całkowitej wartoże branżowe programy promocji każdej z nich. W kolejnych ści projektów, nad którymi aktualnie pracujemy, mogę
latach za promocję aż dziewięciu z tych sektorów odpowia- przyznać, że mamy wzrost o ponad 2 mld euro! Życzyłbym
dać ma Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Są to: sprzęt me- Agencji i naszym inwestorom również podwyższenia wydyczny, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, ników w reinwestycjach z już imponującego poziomu 60%
biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, kosmetyki, budo- do 65%. Reinwestycje, czyli wypracowany w Polsce kapitał,
wa i wykańczanie budowli, jachty i łodzie oraz meble. W ramach który ponownie został tu zainwestowany, to dobry wskaźprogramu pomożemy firmom z tych obszarów wejść na rynki nik satysfakcji z oferty naszego kraju i usług świadczonych
pozaunijne, których – ze względu na istniejące ryzyko i koszty przez PAIH. Od zeszłego roku już kilkakrotnie rozmawiałem
– przedsiębiorcy dotąd nie brali pod uwagę w planach eks- z inwestorami, którzy nawet nie czekali na zakończenie buportowych. Wśród nich są m.in.: Algieria, Meksyk, Indie, Iran dowy swoich zakładów produkcyjnych w Polsce, tylko jeszoraz Wietnam.
cze podczas ich budowy dzwonili do nas i prosili o pomoc
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w uruchomieniu nowych podprojektów. Utrzymanie tej dyna- szych firm, Polska jest już być może za małym rynkiem. W tamiki byłoby wspaniałe.
kiej sytuacji następnym przystankiem powinien już być rynek
zagraniczny i wtedy warto zastanowić się, czy skoncentrować
Ciekawe jest też przetasowanie wśród inwestorów pod się na Unii. Jeśli jednak ma on coś, co może z zyskiem sprzewzględem krajów, z których wywodzą się projekty dać poza Unią, to warto poszerzyć horyzont działań. Na peww naszym portfelu. Od dawna najwięcej inwestycji i najwięk- no należy się przygotować na ewentualne straty – to nie jest
tak, że od pierwszego dnia będziemy
sze wartości projektów przechodzących
zarabiać. Mogą się też zdarzyć rzeprzez PAIH dotyczyło USA i Niemiec.
Trzecie i następne miejsca zmieniały
czy, które sprawią, że po prostu straci
lokatorów. Teraz rywalizacja o drugie
i to nieodwracalnie.
miejsce toczy się – uwaga – między
Niemcami a Japończykami. W przypadDlatego zachęcałbym do minimalizacji
ku tych ostatnich łączna wartość projekryzyka. Tam, gdzie można, należy kotów w ciągu roku wzrosła o około 600 mln
rzystać z kredytów ubezpieczeniowych
euro. Japończycy dostrzegli jaki potenoferowanych w ramach grupy Polski
cjał drzemie w polskiej kadrze. Widzą
Fundusz Rozwoju, w tym przypadku
też w PAIH solidnego partnera. Mamy
przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów
w Agencji coś w rodzaju „Japanese
Eksportowych. Po finansowanie projektu
desk”. Do tego z naszym japońskim odzagranicznego warto natomiast zgłosić
powiednikiem JETRO oraz Ambasadą
się do Banku Gospodarstwa Krajowego.
Japonii w Warszawie łączą nas bardzo
Jeżeli chcemy znacząco obniżyć ryzyko
dobre relacje. Takie właśnie elementy
związane z zakładaniem spółek speskładają się na wzrost japońskiego zacjalnego przeznaczenia za granicą,
angażowania w Polsce i coraz częstsze
to warto podjąć współpracę z Funduszem
telefony od firm z tego kraju, które ostatEkspansji Zagranicznej BGK, który dostarnio odbieramy.
cza kapitał, ale też bierze na siebie ryzyko.
Jeśli interes nie wypali, to bank weźmie
na siebie część straty, proporcjonalnie
Muszę przyznać, że niemieccy przedsiębiorcy, których poinformowałem na
do zainwestowanego kapitału.
targach w Hanowerze o tym, że ich japońscy koledzy „depczą im po piętach”,
Jest takie australijskie porzekadło – surmieli dość zaskoczone miny. Zdziwienie
fing na dużych falach, to nie jest miejsce
malowało się też na twarzy niemieckiej
dla niezdecydowanych. Innymi słowy, jeminister odpowiedzialnej za gospodarkę.
śli ktoś chce wyjść na rynki zagraniczne,
Ale to bardzo dobrze. Nie ma nic lepszeto musi być świadomy pewnego ryzyka.
go niż trochę konkurencji między
Na przykład tego, że zawożąc swoje
innowacyjne produkty do kraju, który
firmami.
jest znany z tego, że nie respektuje praGdyby miał Pan udzielić rady polskim
wa do własności intelektualnej, musi
firmom, chcącym rozwijać swój biznes
założyć, że produkty te mogą zostać
skopiowane. Znam jednego z polskich
poza granicami naszego kraju, to co by
to było?
eksporterów, który świadomie nie patentuje swoich rozwiązań – mówimy tu o zaZalecałbym zdrowy rozsądek. Z jednej strony, rynki zagraniczne są miejscem, gdzie można liczyć awansowanych technologiach elektronicznych. Nie robi tego,
na dodatkową marżę, ale są to pieniądze dla zuchwałych – tak gdyż wie, że np. chińska konkurencja traktuje te zbiory patenbym to określił. Dla osób działających zachowawczo pod- towe, jako darmową dokumentację techniczną. Oczywiście, prostawowym rynkiem będzie rynek Unii Europejskiej, choćby ducent ten walczy z takimi praktykami na rynku, a ponieważ
z tego powodu, że koszty komunikacji są nieduże, jest w miarę rzeczywiście jest bardzo innowacyjny, często zmienia i udoskoprzewidywalny porządek prawny, koszty działalności da się też nala swoje produkty, zanim konkurencja dokładnie zrozumie
określić z góry. To też rynek duży – około 500 milionów miesz- jaką technologię ma on w swoich urządzeniach. Taka prakkańców i wspólny obszar celny. Na terenie Unii polskie firmy tyka pozwala mu uniknąć kosztów związanych z rejestracją
poradzą sobie praktycznie same. Ewentualnie mogą prosić o po- i ochroną patentową.
moc Państwa, ale taką bardziej na poziomie metapolitycznym,
np. skarg dotyczących konkurencji do komisji Unii Europejskiej. Namawiałbym firmy także do rozsądnej i chłodnej kalkulacji
co do tego, co można zyskać, co można stracić, a także
Natomiast rynki pozaeuropejskie to zupełnie inna historia. Wiele do sumiennego rozpoznania rynku. To akurat nasze pole dziawyzwań. Weźmy przykład firm, które weszły do Afryki i dosko- łania. Dlatego zapraszam do PAIH po wsparcie. Postraszyłem,
nale tam sobie radzą. Oczywiście muszą zmierzyć się ze wszyst- to teraz troszkę osłodzę ten obraz: nie zawsze trzekimi problemami związanymi z budową interesów w krajach, ba się tak bardzo bać ryzyka. W końcu do odważnych
które są być może mniej przewidywalne niż rzeczywistość euro- świat należy. Można stracić, ale przecież można też zyskać.
pejska. Ale też i rynek jest zdecydowanie większy, są dużo więk- Po to robi się interesy. Zdarza mi się spotykać polskich przedsze marże. Można sprzedawać drożej trochę starsze technologie. siębiorców w bardzo niewiarygodnych sytuacjach i miejscach.
Często tam jest też mniejsza konkurencja. Polskie firmy w ta- I najczęściej dobrze sobie tam radzą.
kich miejscach mają asa w rękawie: jesteśmy z Unii Europejskiej.
W Afryce nie kojarzymy się z kolonialną przeszłością. To daje Warto brać przykład z naszej konkurencji i przedsięnam dodatkowej wiarygodności.
biorstw z innych krajów. Zanim wejdą na rynki zagraniczne,
wcześniej w swoich krajach umawiają się wzajemnie co do tego,
Jeśli miałbym doradzić przedsiębiorcy czy wyjść za granicę czy kto w chodzi w jakie projekty. W ten sposób nie rywalizują ze sonie, to po pierwsze zadałbym pytanie, czy chce eksportować bą za granicą. Wojna o klienta, wojna o rynki, wojna o pieniądze
i czy ma odpowiedni produkt na zagranicę. Dla części z na- – to się dzieje wewnątrz gospodarki. Nigdy podczas ekspansji

Jest takie australijskie
porzekadło – surfing
na dużych falach, to nie
jest miejsce dla
niezdecydowanych.
Innymi słowy, jeśli ktoś
chce wyjść na rynki
zagraniczne, to musi
być świadomy
pewnego ryzyka.
Na przykład tego, że
zawożąc swoje
innowacyjne produkty
do kraju, który jest
znany z tego, że nie
respektuje prawa do
własności intelektualnej, musi założyć,
że produkty te mogą
zostać skopiowane.
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polskie miasta powinny wiedzieć
i z czego mogą korzystać w obszarze
swojej promocji inwestycyjnej?
Mamy bardzo dobre relacje z samorządami, a w tym obszarze sporo się dzieje
w Agencji. Realizujemy kilka programów
dla jednostek samorządu terytorialnego
Chodzi głównie o stałe podwyższanie
kompetencji w obsłudze inwestorów
i wypracowanie strategicznego podejścia
do rozwoju gospodarczego JST. Jeden
z tego typu projektów prowadzimy
od 2016 roku w konsorcjum z MSWiA
i Mazurską ARR. Ma on na celu opracowanie standardów obsługi inwestora. Na razie to pilotaż dla Warmii i Mazur, ale od
2019 roku ma objąć cały kraj. Robimy też
audyty terenów inwestycyjnych, certyfikujemy Centra Obsługi Inwestora – wszystko właśnie po to, by jakość była stale
podnoszona.
Główny ciężar obsługi inwestycyjnej
spada na gminy. Muszą być one tego
świadome i przygotowane do wypełnienia zadania. Jeśli więc nauczymy
samorządowców dobrze obsługiwać inwestora, to wszyscy na tym skorzystają:
inwestorzy, regiony, no i my będziemy
mieli mniej pracy.
Zaobserwowałem, że samorządy mają
skłonność do prowadzenia wewnętrznych sporów. Bardzo często zdarza się,
że mam „gorącą linię”, gdzie po jednej
stronie są światowe koncerny, które chcą
zlokalizować bardzo dużą inwestycję
w kraju, a z drugiej strony mam wójta, burmistrza, wojewodę czy marszałka, których
z kolei muszę przekonywać, by przestali się kłócić i razem wykonali przykładowo 2 kilometry rowu odwadniającego,
kluczowego dla nowej inwestycji. Lokalne
konflikty o np. uzbrojenie terenu lub
poprawienie infrastruktury dojazdowej
do nieruchomości, potrafią „wywrócić”
nawet największą inwestycję i to zdeterminowanego inwestora. Dlatego kooperacja jest najważniejsza. Na to szczególnie
uczulamy partnerów w samorządach.

zagranicznej. W takich przypadkach idą
razem, ręka w rękę, nawzajem się rekomendują, nawzajem pozyskują dla siebie
zlecenia zagraniczne, prowadzą crosspromocję. Powinniśmy robić tak samo.
Jeśli polskie firmy pójdą w świat razem,
mają szansę zmaksymalizować korzyści.
Zachęcam też przedsiębiorstwa, które
wychodzą na rynki zagraniczne ze swoimi produktami czy usługami, do brandowania produktów jako pochodzących
z Polski. Taka praktyka coraz mocniej zaczyna się liczyć zagranicą, ponieważ to,
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co wytwarzamy jest naprawdę świetnej
jakości. Mamy znacznie lepszą markę niż
niejednokrotnie sami bylibyśmy w stanie to przyznać. Tymczasem w zasadzie
sprzedajemy anonimowo, głównie jako
poddostawcy. Na polskich produktach
widnieją często obce loga, przykładowo
pośredników.

Kolejna rzecz, jeśli mogę wrzucić kamyczek do ogródka naszych partnerów
samorządowych. Inwestorzy najchętniej
chcieliby, aby ich projekt jak najdłużej pozostał poufny, czy wręcz tajny. Firmy, które
inwestują też żyją w otoczeniu konkurencyjnym. Tymczasem – w niektórych przypadkach – lokalni włodarze kierują się
nieco innymi zasadami. Mają tendencję
do bycia pierwszymi, którzy w mediach
pochwalą się nową inwestycją. Z tego powodu, część z inwestorów decyduje się
na przeniesienie projektu do innego miasta, uznając, że lokalnie mieli niewiarygodnych partnerów. Poufność w relacjach
z inwestorami jest bardzo istotna i należy
o tym zawsze pamiętać.

Na koniec pytanie o polskie miasta.
Widzimy, że przedsiębiorczość w nich
rozwija się w różnym tempie. Czy PAIH
ma dedykowany program wspierania lub rozwoju polskich miast? O czym Dziękuję bardzo za rozmowę. •
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Polski StartUp
z globalną wizją
Wywiad z Krzysztofem Zychem,
CEO enxoo Sp. z o.o.

Outsourcing&More: Czym jest enxoo i czym się zajmuje?
Krzysztof Zych: Pomagamy osiągać lepsze wyniki biznesowe dzięki wykorzystaniu technologii Salesforce. Oferujemy
rozwiązania branżowe w chmurze, adresujące wyzwania z jakimi spotykają się firmy telekomunikacyjne, usługowe,
handlowe i deweloperzy mieszkaniowi w zarządzaniu sprzedażą, obsługą klienta, marketingiem oraz HR. W trakcie 5 lat
działalności na rynku udało nam się wyrobić opinię firmy, która
wywiązuje się z obietnic. Zatrudniamy niemal 100 osób i rośniemy średnio 80% rocznie.
W tym roku enxoo obchodzi 5-lecie istnienia na rynku
polskim. Ze strony Pro Progressio serdecznie gratulujemy i jednocześnie pytamy: Czy polski rynek jest już
gotowy na Wasze rozwiązania? Czy też konieczna jest edukacja przedsiębiorców w tym zakresie?
W Polsce jest już wiele firm rozumiejących, że usprawnianie
procesów i przepływu informacji umożliwia lepsze zrozumienie
i szybsze zaspokojenie potrzeb klientów. W wielu przypadkach
brakuje jeszcze decyzyjności i gotowości by inwestować w rozwiązania światowej klasy. Organizujemy konferencje i śniadania, aby dyskutować z przedsiębiorstwami o tym, w jaki sposób
mogliby usprawnić swoje działania i odblokować swoje organizacje do szybszego rozwoju, ale głównie jest to rola firmy
Salesforce. W pierwszej kolejności skupiamy się na realizacji projektów u tych klientów, którzy są już wystarczająco świadomi.
Telecom, dystrybucja, nieruchomości, usługi i zarządzanie
talentami – to obszary, w których jesteście w stanie wesprzeć klientów. Wyobraźmy sobie zatem Prezesa dużej
firmy telekomunikacyjnej. Na jakie jego biznesowe „bóle”
i potrzeby jesteście w stanie znaleźć lekarstwo?
Telekomunikacja to nasza główna branża, ale biorąc pod
uwagę profil czytelników Państwa pisma, zaproponuję inną –
centra usługowe. Weźmy typowy przykład shared service, który
obsługuje wybrane procesy np. księgowość, zakupy, obsługę
klientów czy HR dla międzynarodowego koncernu.
Nasza podstawowa oferta dla sektora SSC/BPO jest skierowana do odbiorców, takich jak Szef Operacji czy
Obsługi Klienta, Szef IT oraz Szef HR. Koncentrujemy się
na wyzwaniach związanych z optymalizacją i automatyzacją
procesów w relacji z klientami i partnerami oraz z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem właściwych talentów.
Optymalizacja i automatyzacja procesów to działania mające
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na celu reorganizację procesów i użycie technologii IT do ich
obsługi, w taki sposób, by przyśpieszyć działanie, ograniczyć ryzyko błędu i zmniejszyć pracochłonność od
momentu otrzymania zgłoszenia od klienta do momentu przekazania mu rozwiązania. Mamy też ofertę dla CIO (Szefa IT),
który ma niekończącą się listę potrzeb ze strony biznesu i może
wykorzystać platformę Salesforce do tworzenia, zarówno webowych, jak i mobilnych aplikacji biznesowych – szybko i zgodnie
z aktualnymi standardami IT.
Kolejnym krytycznym wyzwaniem dla branży SSC jest pozyskiwanie, szkolenie i utrzymywanie kompetentnych pracowników.
Oferujemy w tym obszarze innowacyjne rozwiązanie, którym
można wesprzeć wszystkie procesy w zakresie zarządzania talentami – Skilo. Jest to system napisany na platformie Salesforce,
dzięki czemu jest bezpieczny, skalowalny i bardzo łatwo można go zintegrować z dowolnymi platformami typu płace i administracja kadrami.
Załóżmy, że nasz Prezes jest chętny do skorzystania z rozwiązania enxoo. Jak wygląda dalszy proces wdrażania? Czy
jego pracownicy z otwartymi rękami przyjmą nowe narzędzie pracy, czy też system może wydawać się skomplikowany przy pierwszym „kontakcie”?
W ramach realizacji projektu dopasowujemy system
do indywidualnie zoptymalizowanych procesów biznesowych
oraz kładziemy szczególnie duży nacisk na przejrzystość i intuicyjność interfejsu użytkownika tak, by system wymagał minimalnej ilości szkoleń.

Salesforce Einstein
to sztuczna inteligencja,
która może być
wykorzystana
do rozpoznawania
wzorców i aktywnego
wspomagania
użytkowników
w realizacji codziennych
czynności.

Metoda realizacji projektu, którą stosujemy, bazuje na wielokrotnych iteracjach z wybranymi użytkownikami, tak aby
rozwiązanie przekazywane do testów nie zawierało żadnych
zaskakujących elementów, które wcześniej nie były wielokrotnie zwizualizowane i uzgodnione. Powoduje to, że adopcja rozwiązania jest znacznie ułatwiona i zwykle po 1-2 miesiącach
stosowania, użytkownicy przekonują się o korzyściach z rejestrowania informacji w systemie i organizacja zaczyna odczuwać wzrost efektywności.
Gdybyście mieli wymienić trzy najistotniejsze, unikalne
cechy platformy Salesforce, które przekonałyby potencjalnego użytkownika, byłyby to….
Salesforce ma wiele zalet ale moim zdaniem najważniejszą jest fakt, że platforma, na której są zbudowane rozwiązania CRM, została od początku zaprojektowana pod kątem
wykorzystania w chmurze. Jest gotowa do użycia natychmiast po zarejestrowaniu się i oferuje funkcjonalności zbudowane z wykorzystaniem najlepszych praktyk biznesowych.
Standardowo oferowane funkcjonalności można niezwykle
łatwo i szybko dopasować do specyficznych wymagań klienta.
Oprócz gotowych rozwiązań oferowanych na platformie, użytkownik może dodatkowo skorzystać z ponad 10 tys. rozszerzeń
dostępnych w sklepie online z aplikacjami Appexchange lub
samodzielnie rozszerzyć funkcjonalność w oparciu o wymagania użytkowników.
Czy pośród wszystkich Waszych systemów jest rozwiązanie/
nowość technologiczna, która może zaskoczyć użytkownika,
który dotychczas korzystał z prostego, standardowego rozwiązania typu CRM?
Myślę, że jest takich niespodzianek całkiem dużo, choćby
doskonały system raportowania i pulpity kierownicze, które
pozwalają na wizualizację informacji na dowolnie zdefiniowanym poziomie agregacji i znacząco ułatwiają podejmowanie decyzji. Innym ciekawym elementem będzie Salesforce
Einstein – czyli sztuczna inteligencja, która może być wykorzystana do rozpoznawania wzorców i aktywnego wspomagania użytkowników w realizacji codziennych czynności.
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Całkiem niedawno ruszyliście z cyklem śniadań biznesowych. Skąd taki pomysł i co potencjalny uczestnik wyniesie
z tego typu wydarzenia?
Organizowane przez nas śniadania biznesowe i konferencje
są okazją do podzielenia się naszymi doświadczeniami i pokazania, jak duże możliwości niesie dostępna dziś technologia.
Często zapraszamy na te spotkania klientów, którzy już korzystają z systemu i chętnie dzielą się własnymi doświadczeniami. Spotkania te pomagają potencjalnym klientom zrozumieć,
jak bardzo technologia może pomóc w organizacji procesów i uwolnić czas pracowników do realizacji zadań o większej
wartości dodanej. Spotkania te mają na celu zainspirowanie
naszych gości do myślenia i działania skierowanego na zwiększenie potencjału drzemiącego w ich organizacjach.

kilku większych klientów w CEE, ale wciąż były to projekty bazujące na standardowych rozwiązaniach Salesforce. W trakcie
tych kilku lat wykorzystaliśmy nasze doświadczenia na zbudowanie gotowych rozwiązań adresujących najważniejsze wyzwania w wybranych branżach. Rozwiązania te są komplementarne
do standardowych modułów Salesforce i adresują specyficzne
wymagania tych branż, dzięki czemu, już na początku projektu klient dostaje system, który w 60-80% pasuje do jego wymagań. Klient nie musi nas edukować na temat swojej branży,
na temat specyfiki procesów czy produktów – ta wiedza jest już
zawarta w oferowanych przez nas rozszerzeniach dzięki współpracy z ekspertami. Takie podejście powoduje, że pozostała część projektu może być zrealizowana nawet 3 razy szybciej
niż budowanie rozwiązania od początku.

5 lat za Wami. Jest to dobry czas na podsumowanie, ale
także na spojrzenie w przyszłość. Czy podzielicie się planami na kolejne 5 lat?
Te pierwsze 5 lat, to był dla nas czas na zbudowanie fundamentów i ukształtowanie pomysłu na to, czym chcemy się
zajmować i w jaki sposób działać na rynku. Zaczynaliśmy od
realizacji usług Salesforce w modelu nearshoringowym, pracując głównie dla klientów na Zachodzie. Z czasem zaufało nam

Przez kolejne 5 lat nie będziemy zwalniać tempa. Już obecnie
jesteśmy w trakcie uruchamiania działań sprzedażowych na kilku wybranych rynkach poza CEE: USA, Wielka Brytania, Niemcy,
Skandynawia. Będziemy na tych rynkach oferowali nasze własne
rozwiązania, budując świadomość, w jaki sposób ułatwiają one
realizację projektu i pomagają podnosić efektywność biznesu.
Dziękujemy za rozmowę.
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Oddział przedsiębiorcy
zagranicznego a polska
spółka prawa handlowego
– podstawowe różnice
w opodatkowaniu
Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez podmiot zagraniczny może odbywać
się w różny sposób. Najczęściej podmioty zagraniczne dokonują wyboru między założeniem
oddziału przedsiębiorcy zagranicznego zlokalizowanego w Polsce a założeniem nowej, odrębnej
od tego podmiotu spółki prawa handlowego. Przed podjęciem decyzji warto poznać różnice
w opodatkowaniu, wynikające z przyjętej formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

44

Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017

BIZNES
świadczeń doradczych, księgowych,
badania rynku, usług prawnych, usług
Oddział przedsiębiorcy zagranicznego reklamowych, zarządzania i kontroli,
w Polsce nie jest odrębnym od zagra- przetwarzania danych.
nicznego przedsiębiorcy podatnikiem
(jakiegokolwiek podatku). Co do zasady
w zakresie wszelkich rozliczeń podatkowych w Polsce oddział zagranicznego
przedsiębiorcy występuje pod numerem
NIP nadanym temu przedsiębiorstwu.
Wyjątek stanowi sytuacja, w której
oddział zagraniczny jest płatnikiem
podatku dochodowego od osób fizycznych, np. z tytułu zatrudnienia pracowników lub zleceniobiorców. W zakresie
realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od tych osób (jak również płatnika składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne) oddział będzie
zobowiązany posługiwać się odrębnym,
nadanym mu numerem NIP.
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ
(NIP)

W przeciwieństwie do oddziału, każda spółka prawa handlowego będzie
miała zawsze nadany odrębny numer
NIP. To tym numerem będzie musiała się
posługiwać na potrzeby wszystkich rozliczeń podatkowych w Polsce.
PODATEK DOCHODOWY

Stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy
o podatku dochodowym od osób
prawnych (CIT ), podatnicy, jeżeli nie
mają na terytorium Polski siedziby lub
zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które
osiągają na terytorium Polski (tzw. podatek u źródła). Posiadanie w Polsce
oddziału nie spełnia warunku posiadania tu siedziby lub zarządu. Jednocześnie
oddział przedsiębiorstwa zagranicznego nie jest w Polsce podatnikiem. Tym
samym to spółka zagraniczna posiadająca oddział w Polsce zobowiązana jest
do zapłaty w Polsce podatku dochodowego z tytułu dochodów, jakie osiąga (przez oddział) na terytorium Polski.
Oczywiście należy pamiętać, że w konkretnym przypadku odmienne uregulowania
w zakresie podlegania opodatkowaniu
mogą wynikać z zawartych przez Polskę
umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania.

„Najczęściej podmioty
zagraniczne dokonują
wyboru między
założeniem oddziału
przedsiębiorcy
zagranicznego
zlokalizowanego
w Polsce
a założeniem nowej,
odrębnej od tego
podmiotu spółki prawa
handlowego. Przed
podjęciem decyzji
warto poznać różnice
w opodatkowaniu,
wynikające z przyjętej
formy prowadzenia
działalności
gospodarczej w Polsce”

W razie założenia spółki prawa handlowego w Polsce, podatnikiem z tytułu
podatku dochodowego będzie spółka
(w przypadku spółek kapitałowych,
tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, oraz
jednej ze spółek osobowych, tj. spółki
komandytowo-akcyjnej) lub jej wspólnicy (w przypadku pozostałych spółek
osobowych, tj. spółki jawnej, partnerskiej
oraz komandytowej). W przypadku, gdy
spółka jest podatnikiem podatku dochodowego, podlega ona nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu w Polsce
w wysokości 15% lub 19% osiąganego
dochodu. Opodatkowaniu podlega zatem
całość dochodów osiąganych przez spółkę,
bez względu na miejsce ich osiągania
(tj. nawet w wypadku, gdy osiąga
ona dochody za granicą). W przypadku
spółek osobowych, z wyłączeniem
spółki komandytowo-akcyjnej, zakres
opodatkowania zależy od tego, kto jest
wspólnikiem – czy to podmiot, który podlega obowiązkowi podatkowemu nieograniczonemu, czy też ograniczonemu.

Istotne znaczenie dla opodatkowania
działalności w ramach oddziału spółki
zagranicznej może mieć regulacja zawarta
w art. 21 ust.1 ustawy o CIT. Przepis ten
stanowi, że podatek dochodowy z tytułu
uzyskanych w ramach oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów może być opodatkowany nawet 20%
stawką podatku. Znajduje on zastosowanie w przypadku przychodów osiąganych
m.in. z tytułu: odsetek, praw autorskich
lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
i wzorów zdobniczych, w tym również Oddział zagranicznego przedsiębiorcy
ze sprzedaży tych praw, czy też z tytułu nie stanowi odrębnego podatnika podatOutsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017

ku od towarów i usług. Przedsiębiorstwo
zagraniczne rejestrując swój oddział
w Polsce nie dokonuje rejestracji odrębnego podatnika, lecz rejestracji własnego przedsiębiorstwa. Choć zatem
na terytorium Polski funkcjonować
będzie oddział przedsiębiorcy zagranicznego, to podatnikiem podatku od
towarów i usług pozostaje przedsiębiorca zagraniczny i to on dokonywać
będzie wszelkich rozliczeń z tytułu VAT.

W przeciwieństwie
do oddziału, każda
spółka prawa
handlowego będzie
miała zawsze nadany
odrębny numer NIP.
To tym numerem
będzie musiała
się posługiwać
na potrzeby
wszystkich rozliczeń
podatkowych
w Polsce.

Natomiast w wypadku założenia nowej,
odrębnej spółki prawa handlowego, podatnikiem będzie sama spółka i to na niej
spoczywa ciężar rozliczenia VAT.
Wybór formy prowadzonej działalności może mieć duże znaczenie
przede wszystkim w wypadku transakcji dokonywanych pomiędzy spółką-matką a spółką-córką lub jej oddziałem.
Jeśli transakcje dokonywane będą między zagranicznym a utworzoną przezeń polską spółką prawa handlowego,
transakcje takie zostaną uznane za dostawę towarów lub świadczenie usług,
i tym samym powstanie obowiązek
rozliczenia VAT. Jeśli natomiast czynności wykonywane będą przez oddział
na rzecz przedsiębiorstwa zagranicznego oraz innych oddziałów tego przedsiębiorstwa, będą one miały charakter
wewnętrzny i nie będą opodatkowane
podatkiem VAT.

Posiadanie w Polsce
oddziału nie spełnia
warunku posiadania
tu siedziby lub
zarządu.

INNE PODATKI

Ponieważ, generalnie, oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce nie jest
odrębnym od zagranicznego przedsiębiorcy podatnikiem jakiegokolwiek
podatku, jeżeli na gruncie danego podatku powstanie obowiązek podatkowy w Polsce, to zawsze obowiązanym
do zapłaty takiego podatku będzie
podmiot zagraniczny. Przykładowo,
z tytułu posiadania nieruchomości wykorzystywanej na cele prowadzonej
przez oddział działalności, do zapłaty
podatku od nieruchomości zobowiąza- Dorota Chudzik,
ny będzie podmiot zagraniczny, a nie doradca podatkowy
w Kancelarii Prawnej
jego oddział.

„Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni” sp.p.
W przypadku prowadzenia działalno- www.chudzik.pl

ści w Polsce przez założoną tu spółkę
prawa handlowego, w zależności od rodzaju spółki, zobowiązanym do zapłaty
podatku będzie spółka lub wspólnicy
spółki. Szczegółowe zasady opodatkowania poszczególnymi podatkami,
w tym określenie kto jest podatnikiem
i jaki jest zakres opodatkowania, wynikają z odrębnych przepisów.

Jak wskazuje powyższe krótkie zestawienie różnic, wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
przez podmiot zagraniczny ma istotne
znaczenie dla opodatkowania osiąganych z tego tytułu dochodów. •

Michał Przybysz,
aplikant radcowski
w Kancelarii Prawnej
„Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni” sp.p.
www.chudzik.pl
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EKOLOGIA
A BIZNES
Pojęcie oszczędzania i ekologii z biegiem czasu coraz częściej pojawia się
przy okazji organizacji polityki firmy. Dodatkowo, procesom tym sprzyja
fakt panującej mody na bycie EKO. Działania proekologiczne przynoszą
zyski nie tylko środowisku, ale przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy
często nie są tego świadomi.

Wysoki konsumpcjonizm a także rosnące
oczekiwania i świadomość społeczeństwa wymaga od firm innowacyjnych
działań oraz rozwiązań, które przy maksymalnej wydajności będą jednocześnie
ograniczały do minimum degradację środowiska. Zmiany w zarządzaniu mechanizmami ekonomicznymi nie są wymysłem
ostatnich lat. Poważne kroki w tym
kierunku zostały podjęte między innymi na konferencji, potocznie nazywanej
Szczytem Ziemi, zorganizowanej w Rio de
Janeiro, która odbyła się równo 25 lat temu z inicjatywy ONZ.
Celem szczytu było wskazanie zagro-

Według raportu żeń wynikających z gwałtownego roKPMG w Polsce zwoju gospodarczego oraz podjęcie
wykorzystuje się
odpowiednich kroków skutkujących
ok. 11mln ryz papieru
miesięcznie, co daje 68 zmniejszeniem zanieczyszczeń środowimld kartek. ska oraz wyczerpywaniem jego naturalW przeliczeniu jest to nych zasobów. Przedstawiciele państw,
7,7 tys. kartek A4 na między innymi, podpisali dokumenty
pracownika rocznie.

zawierające agendę 21 zaleceń określających zasady w polityce społeczno-gospodarczej obejmujące zagadnienia nie
tylko ekonomiczne i środowiskowe, ale
i socjalne dotyczące walki z ubóstwem1.

Niewłaściwe
zarządzanie
materiałami
wypływa negatywie
na ekologię,
czego najlepszym
przykładem będzie
fakt, że 1 drzewo,
musi rosnąć aż 8 lat,
aby wyprodukować
8500 kartek.
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Z biegiem czasu współczesna gospodarka i oczekiwania stawiają przed przedsiębiorcami coraz większe wymagania, ale
też możliwości. Świadomość ekologiczna = opłacalność, dlatego chciałabym
przedstawić Państwu propozycje wdrożeń, które przy sukcesywnym zastosowaniu, pozwolą zgromadzić oszczędności
w firmie przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego oddziaływania
na środowisko.

MĄDRE DRUKOWANIE

Czy wiesz ile, co miesiąc wydajesz na
drukowanie w swojej firmie? Jak wynika
z badań, Polski przedsiębiorca wydaje rocznie na druk ok. 8%–11% obrotów swojej firmy. Dane mówią, że
tylko 10% jest świadoma kosztów związanych z wydrukiem. Cena ostateczna
zależna jest od wielu czynników, między
innymi: jakości i ilości urządzeń, tonerów,
serwisu, energii do zasilenia czy wyboru druków monochromatycznych bądź
kolorowych. Nie jest to niestety koszt
jednorazowy, a stały wydatek związany
z codzienną eksploatacją materiałów.

ok. 8% wydruków, co – w przeliczeniu
na liczbę pracowników w Polsce – daje
rocznie sumę 5,5 mld straconych kartek papieru. Jest to liczba przerażająca,
biorąc pod uwagę aspekt finansowy i jego ogromne konsekwencje – straty rzędu 200 mln złotych rocznie. Dodatkowo,
niewłaściwe zarządzanie materiałami wpływa negatywie na ekologię, czego najlepszym przykładem będzie fakt,
że 1 drzewo, musi rosnąć aż 8 lat, aby
wyprodukować 8500 kartek.

Jak więc drukować niezbędne materiały,
a tym samym nie narażać siebie i środowiska na straty? Warto kierować się kilkoWiele firm decyduje się w takim wypadku ma zasadami:
na outsourcing, który daje oszczędność • Jeśli to możliwe – drukuj dwustronnie!
nie tylko czasu, ponieważ odchodzi • Selekcjonuj dokumenty i zastanów
się, czy na pewno są Ci potrzebne
konieczność serwisowania i zaopatryw wersji wydrukowanej
wania floty w niezbędne materiały, ale
przede wszystkim jest to oszczędność • Sprawdź dokument i błędy w celu
uniknięcia marnowania wydruków
finansowa rzędu 30%–40%. Aby dowiedzieć się ile środków pochłania miesięcz- • W miarę możliwości zmień wymogi
administracyjne dotyczące dokune utrzymanie urządzeń drukujących
mentów w Twojej firmie
najlepiej jest ustalić audyt, który pomoże zdiagnozować gdzie i jak drukować • Nie drukuj kilku kopii tego samego
dokumentu, jeśli jest to zbędne
w celu optymalizacji kosztów wydruków.
Usługa ta zostanie dopasowana wedle • Ustaw monitoring druków
potrzeb i oczekiwań klienta, a tym sa- • Wybierz papier ekologiczny
mym podsunie rozwiązania, które przy • Ustaw oszczędnościowy tryb tonera/
tuszu
dłuższym zastosowaniu pozwolą na osią• Korzystaj z mailingu i elektronicznego
gnięcie sporych oszczędności.

systemu procedur
PAPIER DO DRUKAREK

Według raportu KPMG w Polsce wykorzystuje się ok. 11mln ryz papieru miesięcznie, co daje 68 mld kartek. W przeliczeniu
jest to 7,7 tys. kartek A4 na pracownika
rocznie. W przeciętnej firmie marnuje się

SEGREGACJA ODPADÓW

Ten model ekologicznych oszczędności deklaruje aż 76% przedsiębiorstw2.
Wzrost liczby ludności na świecie oraz panujący model konsumpcjonizmu z do-
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Jak wynika z badań,
Polski przedsiębiorca
wydaje rocznie
na druk ok. 8% – 11%
obrotów swojej
firmy. Dane mówią,
że tylko 10% jest świadoma kosztów związanych z wydrukiem.
stępem do dużej ilości dóbr sprawia, że
globalny rynek zmaga się z powszechnym problemem produkcji odpadów.
Najprostszym działaniem wspierającym
tego typu zagadnienia jest ich segregacja. Dzięki temu niepotrzebne odpady
zostaną przetworzone, a odzyskane
z recyklingu surowce wykorzystane ponownie. Istotnym problemem są zanieczyszczenia biodegradowalne, których
produkowana ilość znacznie przewyższa możliwość ich składowania. Stąd też,
na przedsiębiorców jak i gminy nakładane są kary sanacyjne za przekroczenie
ustalonych limitów.

technologii i specjalistycznego sprzętu,
ale wdrożyć i zastosować zmiany nawyków w codziennej rutynie. Najprostszym
ze sposobów jest chociażby odłączanie
sprzętów elektronicznych, kiedy z nich
nie korzystamy. Urządzenie pozostawione w stanie gotowości wciąż pobiera energię elektryczną, która stanowi 6%
energii w całym budynku. Warto również
zastanowić się nad zmianą obecnego dostawcy, jeśli cena nie jest dla nas
satysfakcjonująca oraz sprawdzić, czy nie
przekraczamy limitu poboru energii,
ponieważ wiąże się to z dodatkowymi
opłatami.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

ODPOWIEDNI SPRZĘT

Bez energii cieplnej i elektrycznej nie
funkcjonuje żadne przedsiębiorstwo.
Jest ona niezbędna zarówno w produkcji w dużych firmach, jak i małych
biurach. Nie chodzi o to, aby inwestować pieniądze w zakup nowoczesnych

Oblicz koszty związane z użytkowaniem
dotychczasowego sprzętu, lub przy zakupie nowego przelicz, po jakim czasie
zwróci Ci się zakup. Być może pierwszy
jednorazowy koszt będzie wyższy, ale
w skali roku zauważysz satysfakcjonują-
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ce oszczędności. Jeśli wybierzesz sprzęt
energooszczędny zaoszczędzisz nawet
75% energii. Decydując o wyborze kieruj
się nie tylko ceną, ale przede wszystkim
klasą energetyczną, którą posiada.
Najważniejszym i pierwszym krokiem
do zmian jest świadomość ekologiczna osób zajmujących najwyższe stanowiska w instytucjach. To oni mają
największy wpływ na pracowników i są odpowiedzialni za szkolenia oraz wdrażanie
odpowiednich nawyków. Jak wiadomo –
przykład idzie z góry, dlatego do dzieła. Mała zmiana może być krokiem do
dużych oszczędności. •

United Nations, 1997. UN Conference on
Environment and Development (1992).
2
Raport KPMG.
1

Ewa Kruszka,
Specjalista
ds. rozwoju sieci.
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Skanska zainwestuje
w Business Link – największa
inwestycja globalnej korporacji
w polski startup
Business Link i Skanska będą współtworzyć innowacyjny ekosystem w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej (CEE) dla startupów, małych i średnich firm oraz sektora usług biznesowych.
Deweloper zainwestował w Business Link, największą sieć coworkingu i prywatnych biur
na wynajem w Polsce. Dzięki planowanej ekspansji Business Link stanie się największą tego typu
siecią w Europie i drugą na świecie, a Skanska stworzy najbardziej kompleksową ofertę biurową
dla różnorodnych podmiotów na rynku CEE. Pierwszą lokalizacją wspólnych przestrzeni
coworkingowych obu firm będzie poznański Maraton.

W ciągu najbliższych
lat w Europie
Środkowo Wschodniej
powstanie ok.
12 nowych lokalizacji
Business Link
o łącznej powierzchni
od 45 do 50 tysięcy m2.

W ciągu najbliższych lat w Europie
Środkowo-Wschodniej powstanie ok. 12
nowych lokalizacji Business Link o łącznej powierzchni od 45 do 50 tysięcy m2.
Inwestycja o wartości do 40 mln zł będzie
rozłożona w czasie i uzależniona od wypełnienia wyznaczonych wspólnie celów biznesowych. Partnerstwo Skanska i Business
Link uzupełnia ofertę dewelopera
o najnowocześniejszy model komercjalizacji powierzchni biurowej, szczególnie
pożądany przez społeczność startupową
oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
określanych jako główne motory polskiej
gospodarki. Zdaniem Katarzyny Zawodnej,
prezes spółek biurowych Skanska
w Europie Środkowo-Wschodniej, współpraca z Business Link to również nowe
możliwości wzrostu dla firm z sektora
usług biznesowych.

odpowiada na rosnącą potrzebę elastyczności, szczególnie widoczną wśród
naszych kluczowych klientów – firm z sektora usług biznesowych.
Dla dużych graczy szczególnie cenna
będzie możliwość wynajmu miejsc do
pracy ad hoc bez konieczności
tradycyjnych zapisów w umowach, ale
też bliska współpraca ze środowiskami
startupowymi. Z kolei dla młodych
przedsiębiorców to szansa na rozwój biznesu w centralnych lokalizacjach w najwyższej klasy certyfikowanych budynkach.
To pierwsza tak rozbudowana oferta dla biznesu na rynku Europy ŚrodkowoWschodniej – dodaje Katarzyna Zawodna.

Współpraca Skanska i Business Link jest
przykładem zrównoważonego podejścia do biznesu. Deweloper nie przejmu– Dywersyfikujemy nasze portfolio je startupu, ale inwestuje w jego rozwój,
nieruchomościowe, uzupełniając je stając się jego równorzędnym partnerem.
o elastyczną i kreatywną przestrzeń biurową dostępną non-stop, którą moż- – To pierwsze tak znaczące zaangażowanie
na wynająć „na żądanie” w pakiecie międzynarodowej korporacji w budowaz programem akceleracyjnym i mento- nie środowiska startupowego w Europie.
ringowym. Docelowo na powierzchniach Dzięki tej inwestycji Business Link umocnił
Business Link w budynkach Skanska w Polsce, się na pozycji lidera w Polsce i stanie się
Czechach, Rumunii i na Węgrzech bę- największym graczem na rynku nowodzie mogło pracować nawet 9 tysięcy czesnych coworkingowych powierzchJędrzej Kruszyński,
osób
– tłumaczy Katarzyna Zawodna. – ni biurowych na Starym Kontynencie.
Communications
Coordinator Oferta biurowa Business Link doskonale Co więcej, dzięki planowanej ekspansji
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mamy szansę zostać drugim tego typu
graczem na świecie. To daje nam jeszcze większe możliwości wkładu w rozwój
przedsiębiorczości w Polsce i w tej części Europy – tłumaczy Dariusz Żuk, prezes
Business Link.
Zdaniem Jarosława Batora, dyrektora
rozwoju biznesu w Skanska, inwestycja
firmy jest kamieniem milowym w rozwoju Business Link, ale też strategicznym posunięciem w budowaniu oferty
Skanska w regionie CEE.
– Business Link jest liderem na rynku i najszybciej rozwijającą się siecią coworkingową w kraju. To inwestycja w stabilny
i pewny podmiot, który poprzez partnerstwo ze Skanska ma szanse stać się
gigantem na międzynarodowym rynku dzięki unikatowej ofercie, w której nie
chodzi tylko o wynajem atrakcyjnej powierzchni przedsiębiorcom. Business Link
to znacznie więcej: usługi i oferty towarzyszące dla wszystkich członków społeczności oraz ogromna platforma współpracy
i wymiany doświadczeń w biznesie – dodaje Jarosław Bator.
Pierwsza wspólna lokalizacja Skanska
i Business Link powstanie w poznańskim Maratonie. – Będzie to nowoczesne
miejsce dające możliwość rozwoju
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różnym najemcom. Przestrzeń dedykowana pracy coworkingowej wraz z ofertą sal
konferencyjnych zajmie w poznańskiej inwestycji 4 tys. m2 powierzchni i zostanie otwarta w czwartym kwartale bieżącego roku
– komentuje Ewelina Kałużna, dyrektor
ds. wynajmu i zarządzania portfelem budynków w Skanska Property Poland.
Oferta Business Link wpisuje się w światowy trend tzw. coworkingu 2.0. To kompleksowa usługa obejmująca z jednej
strony przestrzeń biurową – kreatywną, nowoczesną ze strefami chilloutu,
funkcjonalnymi kuchniami, designerskimi miejscami do pracy w skupieniu,
ale i ściankami wspinaczkowymi czy
saunami. Z drugiej strony, ważną częścią oferty obok tradycyjnego coworkingu są prywatne biura na wynajem i sale
konferencyjne dostępne 24/7, a także
rozbudowane programy akceleracyjne
dla przedsiębiorców.

potrzeb osób z niepełnosprawnością,
rodziców małych dzieci czy seniorów.
Dzięki współpracy Skanska i Business Link
powstaje rozbudowany na niespotykaną
dotąd skalę ekosystem innowacyjnej
przestrzeni do rozwoju różnego typu biznesów. Stworzenie takiej wielowymiarowej usługi było nadrzędnym celem
obydwu spółek.

kach Skanska zostaną otwarte jeszcze
w tym roku. W transakcji doradzali –
po stronie Business Link: RSQ Associates, poniżej: Jarosław Bator,
natomiast po stronie Skanska: PwC Katarzyna Zawodna,
Dariusz Żuk
oraz Linklaters. •

Skanska docelowo przejmie do 50%
udziałów w Business Link i stanie
się głównym udziałowcem spółki.
Przedsięwzięciem będzie zarządzała specjalnie do tego celu powołana spółka.
Finalizacja transakcji uwarunkowana jest
uzyskaniem zgody ze strony Urzędu
Ochrony Konkurencji Konsumentów.
Pierwsze biura Business Link w budyn-

Z oferty Business Link korzystali chociażby Uber, Brand24 czy Groupon. Duże
zainteresowanie tego typu usługą
odzwierciedla rosnącą potrzebę elastyczności i bardzo wyraźny trend współdzielenia – od samochodów, przez
jedzenie, domy, po miejsca do pracy.
Koncept biur Business Link dobrze wpisuje się w filozofię biur Skanska – certyfikowanych powierzchni biurowych klasy
A położonych w centralnych lokalizacjach
w największych miastach w regionie CEE.
To prestiżowe miejsca dla biznesu, wybierane przez czołowych pracodawców,
dla których ważny jest przede wszystkim
komfort pracy, możliwość dostosowania powierzchni do własnych potrzeb i zadbane otoczenie inwestycji. Najnowsze
inwestycje Skanska są również budowane w sposób dostępny, z uwzględnieniem

Współpraca Skanska
i Business Link jest
przykładem
zrównoważonego
podejścia do biznesu.
Deweloper nie
przejmuje startupu, ale
inwestuje w jego
rozwój, stając się
jego równorzędnym
partnerem.

powyżej: Business
Link Nowa Zebra

po lewej: Maraton
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Przychodzi klient do call center:
o przewagach outsourcowania
usług względem rozwiązań
in-house
Rozmowa z Marcinem Kapralskim,
Prezesem Zarządu CCIG Group.
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Outsourcing&More: Jak Pan ocenia
kondycję i perspektywy outsourcingu
usług w Polsce w porównaniu z trendami, jakie mają miejsce w innych krajach
Europy?
Marcin Kapralski: Wartość rynku BPO
w Europie już w 2014 r. wynosiła niemal
84 mld $. Eksperci szacują, że do roku
2019 wartość ta wzrośnie do niemal
100 mld $. Oznacza to, że każdego roku
wartość rynku BPO rośnie o ok. 5%, co jest
bardzo dobrym wynikiem. Finanse i księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz relacjami z klientem stanowią
ponad 80% rynku. Najpopularniejsze
i najbardziej kluczowe dla gospodarki sektory są ostatecznym odbiorcą usług
outsourcowanych: finanse i ubezpieczenia, produkcja, telekomunikacja, handel,
transport i usługi medyczne. Co bardzo ciekawe i istotne – Polska, Czechy
i Rumunia to aktualnie strategiczne rynki dla rozwoju outsourcingu na świecie,
gdzie nasz kraj jest uznawany za trzeci
– po Indiach i Chinach – za najbardziej
atrakcyjny pod kątem kryteriów realizacji
outsourcingu usług: finansowych, for-

malno-prawnych czy zasobowych. Dziś
w Polsce 110 tys. ludzi pracuje w tym sektorze, wykorzystując jego potencjał.
Czy w Polsce rzeczywiście rozumiemy
siłę tego potencjału? Czy mamy
świadomość przewag, jakie daje outsourcing usług? Czy jesteśmy gotowi mu zaufać?
Niektóre sektory w Polsce w ogóle
nie rozważają opcji outsourcowania
swoich usług – domyślnie uznając, że
oddanie wybranych procesów na zewnątrz jest skazane na niepowodzenie.
Jednak coraz więcej firm decyduje się
na wysłanie tak zwanego RFI (requeset
for information) w celu sprawdzenia potencjału rynkowego. Co druga firma, która składa zapytanie ofertowe, ostatecznie
rezygnuje z outsourcingu call center
na rzecz rozwiązań in-house. 9 na 10 firm
przy decyzji o współpracy kieruje się wyłącznie ceną, choć stawia bardzo wysokie
wymagania dotyczące jakości serwisu.

•

•

•
•

•
•
•

że outsourcing naszych usług
sprawi, że cele jakościowe nie będą
zrealizowane.
Obawiamy się o nasze bazy danych
– zewnętrzny dostawca je przejmie
albo nie będzie w stanie zapanować
nad ich bezpieczeństwem.
Nie mamy pewności, że przy
zewnętrznym serwisie wszystkie
zabezpieczenia formalno-prawne
będą rzeczywiście miały miejsce.
Nie jesteśmy wyposażeni
technicznie do oddania usług do
zewnętrznego dostawcy.
Przekazanie procesów na zewnątrz
jest zbyt skomplikowane. Boimy
się, że nie będziemy w stanie
zrealizować tego projektu
bezpiecznie i efektywnie.
Procesy te od początku były
wewnętrzne i nikt nie jest w stanie
ich przejąć.
Łatwiej i szybciej możemy zarządzić
specyficznymi procesami.
Outsourcing usług jest za drogi i nie
potrafimy przekonać Zarządu, że to
się naprawdę opłaca.
Nie mamy przekonania, że firma
zewnętrzna na pewno będzie
mówiła naszym głosem.
Czasem jest to najzwyklejsza
obawa przed konkurencją i tym,
że przez wiele lat niemożliwe do
zrealizowane KPI’s są realizowane
już po kilku tygodniach na zewnątrz.
Mogłoby to wpłynąć na wizerunek
wielu osób wewnątrz firmy
podzlecającej.

Największe wyzwanie widzę dziś w obszarze ceny determinującej wybór dostawcy,
z którą borykają się obie strony biorące •
udział w outsourcingu usług. Obecnie
usługobiorcy starają się zbudować jak
najwyższą jakość za najniższe rynkowe •
stawki. W dłuższej perspektywie może
się to przełożyć na wydanie pochopnej,
negatywnej oceny o jakości świadczonych na naszym rynku usług. Obecnie,
ze względu na niewystarczające środki do zbudowania profesjonalnego zespołu,
wielu branżowych przedsiębiorców musi radzić sobie wyszczuplonymi strukturami, które nie zawsze są wystarczające aby Na zasłyszane pytania zazwyczaj mamy
podołać wielozadaniowości i oczekiwa- gotowe, konkretne odpowiedzi, jednak
często, mimo racjonalizacji potrzeb,
niom kontrahenta.
Partnerzy nie zmieniają zdania lub robią
Na szczęście, mimo powyższych trudno- to ze sporym opóźnieniem.
ści, świadomość potencjału i przewag
outsourcingu rośnie z każdym rokiem To są konkretne obawy i lęki. Czy lepiej
i będzie przesuwać się w stronę ekster- zostać ze strachem przed zmianą niż
nalizacji procesów z dużych podmio- sprawdzić, czy nie można sprzedawać
tów do firm takich jak CCIG. W ostatnim więcej? Czy obsługa klienta nie może
czasie widoczne jest ożywienie w bizne- być lepsza?
Obecnie w portfolio mamy kilkudziesie, które objawia się coraz większą liczbą
zapytań ofertowych od potencjalnych sięciu Kontrahentów z różnych branż.
partnerów, a liczba stale rośnie. Nie wszy- Z pewnością na początku swej przyscy stają się naszymi klientami. Niestety, gody z outsourcingiem Nasi wieloletniektórzy nie trafiają nawet do portfo- ni Partnerzy obawiali się zmian. Jednak
lio żadnego z dostawców usług call cen- wstępne rozmowy i indywidualne poter. Dopytujemy wtedy dlaczego nie chcą dejście rozwiało wiele obaw i lęków a ich
przenieść biznesu do zewnętrznego call miejsce zastąpiło zaufanie i wiara w nocenter? Co jest ograniczeniem? Jakie są we możliwości. Zatem, odpowiedź jest
wątpliwości? Co wpłynęło na ostatecz- jednoznaczna. Warto przełamać strach
ną decyzję?
i zrobić ten krok, choć dziś jest on już łatwiejszy ponieważ na potwierdzenie maZazwyczaj słyszymy podobne odpowiedzi my za sobą wiele markowych brandów,
co ułatwia podejmowanie decyzji tym
z wielu nie powiązanych branż:
niezdecydowanym. Poza tym, z całą sta• Oddanie w 100% tego procesu na
zewnątrz spowoduje, że stracimy
nowczością warto wykonać sporo pracy,
nad nim kontrolę.
aby przekonać się, że to naprawdę działa
• Wymagamy wysokiej jakości pod
a zmiana może być początkiem pozykażdym względem i boimy się,
tywnej metamorfozy.
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Co druga firma,
która składa
zapytanie ofertowe,
ostatecznie rezygnuje
z outsourcingu
call center na rzecz
rozwiązań in-house.

Outsourcing jest
także wygodny,
ponieważ to na
nas spada pełna
odpowiedzialność
i ryzyko operacyjne
za wykonanie lub
niewykonanie
zadania, a więc
nie ma rozmycia
odpowiedzialności.
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Największe wyzwanie widzę dziś
w obszarze ceny determinującej
wybór dostawcy, z którą borykają
się obie strony biorące udział
w outsourcingu usług.

Mając u boku Partnera-dostawcę usługi,
który stara się usprawnić procesy i obsługę klienta, ważne aby wykorzystać efekt
synergii obu stron, których wspólnym
celem jest zwiększenie sprzedaży lub
profesjonalna obsługa klienta. Po czasie
okazuje się często, że ten odważny krok
po stronie naszych Partnerów przeradza się w wieloletnią współpracę, a oddany kawałek biznesu, zamiast być kulą
u nogi wewnątrz organizacji, staje się
bezcennym wsparciem i uzupełnieniem,
dzięki któremu firma może się skoncentrować na core swojej działalności.
Oprócz informacji zdobytych od klientów, którzy nie korzystają z usług outsourcingu, zbieramy informacje także od
tych, którzy na co dzień z niego korzystają – pogłębiając temat o to co przeważyło, że postanowili oddać własne
call center na zewnątrz lub zbudować je
od podstaw u nas. Najczęściej spotykamy się z dwoma rodzajami odpowiedzi.
Pierwsza – ponieważ jest to zasadne od
strony finansowej i ułatwia panowanie
nad budżetem. Faktem jest, że Partnerzy
nie ponoszą wysokich kosztów uruchomienia, nie płacą za: biuro, wyposażenie
call center, rekrutację, szkolenia, utrzymanie pracowników, działy wsparcia,
technologie, infrastrukturę sieciową i telekomunikacyjną, połączenia, bazy danych, bezpieczeństwo informacji i inne
rzeczy, których lista staje coraz dłuższa,
gdy skala zaczyna nabierać poważnych rozmiarów.

Oczywiście, prócz technologii i KPI’s,
kolejną bardzo istotną rolę pełni koordynator zleceniodawcy wspierający wewnątrz swojej organizacji nasze działania.
Ważne, aby wspólnymi siłami realizować
istotne cele biznesowe, ilościowe, wartościowe, czy jakościowe likwidując kłody,
które realizację celów utrudniają po swojej stronie, bo i tak bywa. Taka współpraca sprawia, że każda strona na tym
korzysta, co daje mnóstwo satysfakcji,
zwłaszcza gdy realizujemy wyniki.
Często wtedy słyszymy, że zewnętrzne
departamenty preferują korzystanie
z zewnętrznego dostawcy nie tylko
dla benchmarku wyników czy wprowadzenia zdrowej rywalizacji, ale głównie ze
względu na ogromną motywację do uruchamiania nowych procesów. Czasem
także, ze względu na wyższe kompetencje i lata doświadczeń w pracy
z różnymi branżami o różnej specyfice.
To dzięki temu możemy zaproponować
lepsze, dopasowane do biznesu scenariusze działań operacyjnych, technologicznych czy procesowych.

Reasumując, Naszym Partnerom outsourcing się opłaca, ponieważ mamy
kompetencje, zasoby i możliwości
do sprawnego, natychmiastowego, często masowego budowania potrzebnych
zespołów – w ramach rekrutacji zewnętrznej oraz migracji wewnętrznej pomiędzy
projektami w wielu oddziałach w Polsce.
Do tego dajemy możliwość różnych wygodnych form zatrudnienia osób ze specyficznymi kwalifikacjami, jak znajomość
Bardzo popularna jest też druga odpo- języków obcych, na które to zapotrzebowiedź. Klienci korzystają z zewnętrz- wanie stale rośnie.
nego call center, ponieważ porządkuje
to wiele obszarów dotychczas nie za- Naszym Partnerom outsourcing się opłaca,
opiekowanych i pozwala wprowadzać bo – co ogromnie ważne w dynamicznym
wiele zmian i praktyk niemożliwych lub biznesie – dzięki dedykowanemu działobardzo trudnych do wprowadzenia we wi wdrożeń i zapleczu technologicznemu,
własnej organizacji w krótkim czasie.
jesteśmy w stanie bardzo szybko reagować na zlecone zmiany.
Powód jest taki, że coraz większa
liczba firm w naszej branży posiada i wy- Outsourcing jest także wygodny, poniekorzystuje najnowsze technologie, któ- waż to na nas spada pełna odpowiedzialre pod stałym nadzorem dostarczają ność i ryzyko operacyjne za wykonanie
coraz więcej danych. Większość z tych lub niewykonanie zadania, a więc nie
informacji pomaga realizować cele lub ma rozmycia odpowiedzialności. Z wątpliwychodzić naprzeciw potrzebom klien- wości, które poruszyliśmy może powstać
tów. Często słyszymy, że Partnerzy nie wiele istotnych dla Państwa biznesu pymieli pojęcia o używanych narzędziach tań. Pytań, na które dobry partner z pewlub po prostu nie mogli u siebie uzyskać nością znajdzie odpowiedź. Dlatego,
na nie budżetów.
zgodnie z Naszym firmowych sloganem,
uważamy, że „zawsze warto porozmawiać”,
Bywa także tak, że dawno zaniechali niezależnie, czy już nadszedł właściwy
pilnowania istotnych parametrów ze czas na outsourcing i wybór partnera,
względu na trudności w zebraniu da- czy jeszcze chwilę musi ta decyzja dojrzeć
nych a które, w dzisiejszych czasach, sta- w Waszej głowie i organizacji do jakiej
nowią o przewadze lub utraconych należycie. Tę wiedzę warto zdobywać już
szansach. Taka współpraca daje bar- wcześniej, aby w przyszłości świadomie
dzo wiele korzyści ale i wymusza pew- dokonać dobrego wyboru.
nego rodzaju systematykę i dyscyplinę
Dziękuję bardzo za rozmowę. •
po obu stronach.
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Aktualności inwestycyjne
Wmurowano kamień węgielny
pod nowy miejski kwartał na Woli

Rynek biurowy w Poznaniu
– raport Savills
W 2018 roku zasoby powierzchni biurowej
w Poznaniu mają przekroczyć próg
500 000 m2. Według firmy doradczej Savills
Poznań jest piątym największym rynkiem
biurowym w Polsce. Jego rozwój przyśpiesza i obecnie w budowie znajduje się ponad
dwa razy więcej powierzchni, niż na koniec
pierwszego kwartału 2016 r. Wskaźnik
pustostanów w pierwszym kwartale 2017 r.
zmalał w porównaniu do roku ubiegłego.
Czynsze w najbliższych 18 miesiącach
pozostaną na tym samym poziomie.

28 czerwca br. na placu budowy w kwartale ulic Grzybowskiej,
Wroniej, Chłodnej i Krochmalnej na Woli wmurowano symboliczny kamień węgielny pod Browary Warszawskie.
W specjalnej kapsule umieszczonej w fundamentach Browarów
Warszawskich znalazły się m.in. zdigitalizowane, drobne pamiątki
związane z historią zakładów założonych tu w 1846 roku – skany
etykiet (nie tylko piwa, ale też produkowanych tu popularnych
napojów bezalkoholowych), dawnych reklam, publikacji prasowych czy papierów wartościowych. Nie zabrakło również zdjęć
dokumentujących codzienną pracę w browarach oraz ludzi, którzy
przyczynili się do ich sukcesu.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego odbyła się w sąsiedztwie oraz wnętrzach Willi Fabrykanta – pierwszej, poddanej
gruntownej renowacji części dawnego browaru.
Echo Investment planuje również renowację budynków warzelni i laboratorium oraz dużego fragmentu zabytkowych piwnic.
Historyczne zabudowania zyskają też współczesne otoczenie
– pięć nowych budynków mieszkalnych i trzy biurowe. Całość
założenia harmonijnie połączą, a jednocześnie otworzą na miasto,
elementy takie jak miejski ogród, ogólnodostępne place miejskie
i uliczki, wokół których powstaną restauracje, kawiarnie, sklepy
i punkty usługowe.

Całkowite zakończenie realizacji inwestycji Browary Warszawskie
zaplanowano na 2020 rok, ale pierwsi mieszkańcy wprowadzą się
tu już za dwa lata.
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Warszawski rynek biurowy:
Perspektywa najemcy – raport
Firma doradcza Savills podsumowała trendy
na rynku najmu powierzchni biurowych
w Warszawie. Najważniejszym
wydarzeniem jest powstanie nowej
grupy najemców – operatorów przestrzeni coworkingowych, którzy generują coraz większą część popytu.
Ponadto w wyniku Brexitu w Warszawie
może powstać 4000 nowych miejsc pracy,
a spadająca stopa bezrobocia powoduje
wzrost znaczenia lokalizacji biurowej
w walce o najlepszych pracowników.

Zgodnie z raportem "Market in Minutes
– Rynek Biurowy w Poznaniu" zasoby
powierzchni biurowej w mieście na koniec
pierwszego kwartału 2017 r. osiągnęły
427 800 m2, z czego 41 100 m2 zostało
oddane do użytkowania od początku 2016 r.
Do końca 2017 r. na rynek dostarczone
będzie dodatkowe 20 000 m2. W kolejnych
dwóch latach spodziewany jest znaczny
wzrost nowej podaży (67 200 m2 w 2018 r.
i 35 000 m2 w 2019 r.). Największe projekty
w budowie to obecnie druga faza Poznań
Business Garden realizowane przez Vastint
(46 000 m2 powierzchni; planowany termin
realizacji 2018 r.) oraz kolejne fazy Pixel
budowane przez Garvest (17 800 m2; 2018 r.).
W 2016 r. popyt na powierzchnię biurową
w Poznaniu osiągnął najwyższy wynik
w historii (64 100 m2). W pierwszym kwartale 2017 r. wyniósł on jedynie 3900 m2,
jednak według prognoz Savills obecny rok
zakończy się podobnie wysokim wynikiem
jak w minionych dwóch latach, m.in. dzięki Poland Outlook 2017
trwającej komercjalizacji największych
Dział Analiz Rynku
projektów będących obecnie w budowie.
CBRE przygotował
kompleksowe podsumowanie sytuacji na
Przewodnik po strefach
rynku nieruchomości
biurowych Warszawy
komercyjnych.
Colliers International przygotowała
Opracowanie zawiera
kompleksowy przewodnik po nowych
analizę każdego
strefach biurowych Warszawy. Eksperci
z sektorów, również
Colliers International analizują potencjał
w informacji prai atuty każdej strefy. Publikacja prezentuje
sowej znajdziecie
również strukturę najemców i podsumoPaństwo opisane
wuje największe transakcje najmu biur
czynniki determinuw ostatnich latach.
jące obecną sytuację.
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Panattoni Europe rozpoczął
budowę dla BSH – 79 tys. m2
powstanie w Łodzi

Panattoni Europe, symbolicznie rozpoczął
budowę wielkopowierzchniowego centrum
logistycznego dla BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Obiekt o charakterze BTS
(built-to-suit) liczący 79 tys. m 2 powstanie
w Łodzi i będzie wyposażony we własną
bocznicę kolejową. Wkopanie pierwszej
łopaty odbyło się 30 maja br., a zakończenie budowy planowane jest na wiosnę
2018 roku.

Nowy najemca
w Ideal Idea Park – ponad
4000 m2 dla NSS Sp. z o.o.

Fundusz Newbridge
nabył centrum
handlowe Focus
Park we Włocławku
od prywatnego
inwestora z siedzibą
w Luxemburgu. Przy
transakcji doradzała
agencja BSC Real
Estate Advisors.

Firma NSS Sp. z o.o., podpisała umowę
z Ideal Idea Formad Sp. z o.o. Sp. k.,
dotyczącą najmu 4200 m2 powierzchni
magazynowo-biurowej zlokalizowanej
w Ideal Idea Park IV (parku logistycznym
na warszawskim Okęciu). Blisko 2900 m2
powierzchni Spółka planuje przeznaczyć
na cele magazynowo-serwisowe, resztę
zajmą biura. Najemca, wraz z powiązanymi kapitałowo podmiotami zajmie
dwa z trzech pięter budynku biurowego
oraz całą dostępną powierzchnię magazynową. Za transakcję odpowiadała
spółka BSC Real Estate Advisors.

Nuvalu Polska uruchomiła
swoje kolejne biuro regionalne

Cushman & Wakefield
reprezentuje Bank Millennium
w transakcji najmu 18 900 m2
Przyśpiesza komercjalizacja
North Gate

Bank Millennium S.A. przedłużył umowę
najmu ponad 18 900 m2 powierzchni biurowej w warszawskim budynku Millennium
Park należącym do Commerz Real.
Najemcy doradzała międzynarodowa
firma doradcza Cushman & Wakefield.
Właściciela obiektu reprezentowała firma
Savills. Jest to największa transakcja najmu zawarta na rynku biurowym w Polsce
od początku 2017 roku.

Aż pięć nowych umów najmu na powierzchnię biurową w budynku North
Gate podpisał właściciel nieruchomości,
fundusz inwestycyjny Deka Immobilien,
reprezentowany przez międzynarodową firmę doradczą Savills.
Do grona najemców obiektu dołączyły
firmy: Emerge Software, Flying Wild
Hog, Sigma Connectivity oraz dwie firmy
z branży marketingowej, w tym Young &
Rubicam. Łączna powierzchnia zawartych
transakcji to ponad 4300 m2.

Westwing przeprowadza
się do Pruszkowa
Firma Westwing wynajęła okło 4 000 m2
powierzchni magazynowej w parku Hillwood & PHN Pruszków, którego inwestorami są firmy Hillwood i Polski Holding
Nieruchomości. W transakcji najemcę
reprezentowała międzynarodowa firma
doradcza Colliers International.
Westwing to międzynarodowy lider
e-commerce w branży wyposażenia
i dekoracji wnętrz. Firma działa w 14 krajach na 3 kontynentach. W listopadzie
2016 roku w warszawskim centrum
handlowym Arkadia został otwarty
pierwszy stacjonarny sklep Westwing
w Europie.

Raport European Cities 2017
W związku z zapowiedziami brytyjskich
spółek o przenoszeniu części personelu
na kontynent, w Europie trwa obecnie
rywalizacja o to, które miasto przyciągnie
do siebie międzynarodowe korporacje.
Firma doradcza Savills w najnowszym
raporcie „European Cities 2017” analizuje
12 najważniejszych europejskich stolic
biznesowych i stara się odpowiedzieć
na pytanie kto może zostać największym
beneficjentem Brexitu oraz jakie są szanse
Warszawy w tym wyścigu.
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Nuvalu Polska – firma doradcza specjalizująca się w kompleksowym wsparciu klientów na rynku nieruchomości komercyjnych
na początku czerwca uruchomiła swoje
biuro regionalne w Gdańsku.
Dyrektorem nowego biura został
Jarosław Zdzitowiecki. Nowy członek
zespołu Nuvalu swoje doświadczenie
zawodowe zdobywał zarówno w sektorze
prywatnym, budując od podstaw spółkę
z branży prywatnych usług medycznych
oraz w sektorze finansowym, obsługując
posiedzenia Rady Nadzorczej jednej
z większych instytucji finansowych
w Polsce. Prowadził również firmę
doradzającą klientom indywidualnym
i instytucjonalnym w zakresie inwestycji m.in. w nieruchomości.

Enea – polskie
przedsiębiorstwo
branży
elektroenergetycznej
– przedłużyła
umowę najmu
oraz powiększyła
zajmowane
w Poznaniu biuro
o ponad 1000 m2.
Międzynarodowa
firma doradcza
Cushman &
Wakefield
reprezentowała
w transakcji
wynajmującego
i inwestora obiektu –
firmę Górecka Projekt
Sp. z o.o.

Polski oddział firmy
TRIUVA zawarł
nową umowę najmu
powierzchni biurowej
w budynku G9.
W transakcji doradzała
międzynarodowa
firma doradcza
Colliers International.
Właściciela obiektu
obsługiwała Kancelaria
BSWW Legal & Tax.

Guardian Industries Glass
Group w katowickim Altusie
Grupa Guardian Industries Glass,
należąca do Guardian Industries Corp
wynajęła 600 m 2 w budynku biurowym
Altus w Katowicach z możliwością ekspansji o kolejne 600 m2. W nowym biurze
znajduje się SSC (Shared Service Center)
o profilu finansowym – Guardian Business
Solutions. W transakcji najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza
Colliers International.

Międzynarodowa
firma doradcza
Cushman & Wakefield
w najnowszym
raporcie „Rynek
biurowy w Warszawie
– hossa wciąż trwa”
podsumowuje
I kwartał 2017 roku
na rynku powierzchni
biurowych w stolicy.
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Od szarych brył do szklanych
drapaczy chmur
O zmianach, jakie zaszły na polskim rynku powierzchni
biurowych w ciągu ostatnich 20 lat, opowiada Paweł Skałba,
partner w Colliers International, dyrektor Działu Powierzchni
Biurowych.
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Outsourcing&More: Colliers International obchodzi w tym
roku 20-lecie działalności na polskim rynku. Firma uruchomiła swoje pierwsze biuro w kraju w 1997 r. Czym się Pan
wtedy zajmował?
Paweł Skałba: W 2000 r. rozpocząłem przygodę z Colliers,
która trwa już blisko 20 lat. Wcześniej, bo właśnie w 1997 r., jako bardzo młody człowiek stawiałem pierwsze kroki w branży nieruchomości w jednej z lokalnych firm, która była kuźnią
kadr dla tworzącego się wówczas rynku profesjonalnych usług
doradczych. Początkowo zajmowałem się wyszukiwaniem
nieruchomości, a już po kilkunastu tygodniach powierzono mi wynajem biur. Od razu rzucono mnie na głęboką wodę, co dało mi dużo satysfakcji z tego, co później osiągnąłem.
Można powiedzieć, że rozwijałem się wraz z rynkiem nieruchomości, a historia Colliers w Polsce to również moja historia.
Z perspektywy czasu oceniam, że dołączenie do Colliers było znakomitą decyzją. Na rodzącym się rynku było miejsce
dla ludzi, którzy zwracali na siebie uwagę determinacją i podejściem do pracy, które tak bardzo wpisują się w filozofię Colliers.
Nie bez znaczenia było również to, że jako młody pracownik
zdołałem wyprzedzić największe firmy na rynku, zdobywając
kilku dużych najemców biurowych. Na przykład, pozyskałem
klienta z branży medialnej, który wynajął ponad 5000 m2 powierzchni biurowej, co w tamtych czasach – kiedy w Warszawie
nie było, tak jak obecnie, milionów metrów kwadratowych nowoczesnych biur – było jedną z najbardziej znaczących transakcji na rynku.

Trzeba pamiętać, że rynek nieruchomości komercyjnych
w Polsce był wtedy zupełnie inny niż teraz. Dużo trudniej
było przekonać właściciela nieruchomości do wynajęcia lokalu konkretnej firmie, czyli odwrotnie niż obecnie, kiedy
to najemców trzeba przekonywać do wyboru danej lokalizacji.
Natomiast tym, co łączy tamte czasy z dzisiejszymi, jest potrzeba budowania długofalowych relacji z klientami. Dzisiaj jest
to nawet bardziej odczuwalne, bo zdarza się, że niektórzy najemcy wielokrotnie zmieniają swoje siedziby, korzystając z naszego doradztwa.
Co jest Państwa największym osiągnięciem na rynku powierzchni biurowych?
Minione dwie dekady przyniosły doradcom Colliers wiele
powodów do satysfakcji. Przede wszystkim stworzyliśmy fantastyczny zespół ekspertów, którzy skutecznie pomagają klientom
osiągać ich cele. Przez lata wyznaczyliśmy nowe kierunki rozwoju rynku, tworząc tę branżę niemal od początku. Potrafiliśmy
zagospodarować nisze rynkowe. Przykładowo, uruchomiliśmy
usługę reprezentacji najemców – to był dla nas przełomowy
moment, który napędzał nasz dynamiczny rozwój, ku irytacji konkurencji.
Warto podkreślić, że Colliers od samego początku dał nam
pełną swobodę w tworzeniu usług i rozwiązań. Nie traciliśmy
czasu na biurokrację, tylko stale rozwijając zespół, budowaliśmy realny biznes. W efekcie, nasze działania przełożyły się
na wiodącą pozycję Colliers w Polsce. Wyznacznikiem naszego sukcesu może być również to, że około połowa osób współtworzących polski oddział w latach 90. wciąż pracuje w naszych
strukturach i nadal odnosimy sukcesy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie.

„Wynajem powierzchni biurowych
jest biznesem w dużej
mierze opartym na zaufaniu
we wzajemnych relacjach
i wysokich kompetencjach”
W latach 90. w stolicy było niewiele biurowców, a teraz
Warszawa należy do najbardziej rozwiniętych rynków biurowych w Europie. Co było przełomem?
Wejście Polski do Unii Europejskiej miało kolosalne znaczenie dla rynku nieruchomości. Akcesja sprawiła, że inwestorzy i spora część najemców przekonała się, że to najlepszy
moment, by wejść na polski rynek. W ślad za pionierami tego rynku pojawiły się duże firmy deweloperskie. Kolejnym przełomem było pojawienie się inwestorów zagranicznych, którzy
zbudowali fundamenty rynku inwestycyjnego. Duża część
inwestycji biurowych była sprzedawana jeszcze podczas
procesu komercjalizacji. To pokazało, że panuje popyt na aktywa biurowe i skłaniało do budowania kolejnych obiektów.
Inwestycje takie, jak Empark Mokotów Business Park lub Ilmet,
błyskawicznie zostały wynajęte, co pokazało, że Warszawa skrywa bardzo duży potencjał rozwoju, który w kolejnych latach został doskonale wykorzystany.
Czego dziś oczekują najemcy od doradców i co decyduje
o wyborze biura?
Wynajem powierzchni biurowych jest biznesem w dużej
mierze opartym na zaufaniu we wzajemnych relacjach i wysokich kompetencjach. Najemca w dzisiejszych czasach oczekuje
od doradcy głębokiej wiedzy, informacji i pomocy na każdym
etapie. Pełnimy rolę doradcy, dogłębnie analizujemy silne
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Trwają prace nad ustawą o spółkach rynku wynajmu nieruchomości. Jak REIT-y mogą wpłynąć na segment biurowy?
Wprowadzenie REIT-ów może być impulsem do dalszego rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych. Na obecnym
etapie jeszcze trudno ocenić, w jakie aktywa czy segmenty rynku będą inwestować poszczególne podmioty. Wydaje się jednak, że na celowniku inwestorów będą najbardziej prestiżowe,
wynajęte biurowce w najlepszych lokalizacjach. Niemniej jednak, REIT-y są szansą na ożywienie zwłaszcza starszych biurowInwestycje takie, jak Najemcy oczekują też transparentności w rozmowach z de- ców, którym w przeciwnym razie groziłoby np. wyburzenie lub
Empark Mokotów weloperami, tak aby każda ze stron na bieżąco znała status przekształcenie w budynki o innej funkcji. Niewątpliwie, REIT-y
Business Park lub
Ilmet, błyskawicznie całego procesu wyboru siedziby. Prócz tego, domagają się mogą przyczynić się do zwiększenia płynności i atrakcyjnozostały wynajęte, co innowacyjności, kompleksowości oraz specjalistycznej wiedzy ści całego polskiego rynku.
pokazało, że Warszawa analityczno-technicznej. Bardzo ważna jest także infrastrukskrywa bardzo duży tura IT i zabezpieczenie kontynuacji biznesu. Przy wyborze
potencjał rozwoju,
powierzchni biurowej oczywiście nadal dużą rolę odgrywa
który w kolejnych
latach został doskonale lokalizacja i udogodnienia dla pracowników, a motywująco
wykorzystany. działa także pakiet zachęt dla najemcy.
i słabe strony danego biura, po czym przedstawiamy naszą
rekomendację. Patrzymy na biura holistycznie z myślą zarówno o bieżących, jak i przyszłych potrzebach klienta. Nie narzucamy wyboru, lecz pomagamy w podjęciu najlepszej decyzji.
W oparciu o nasze doświadczenia, uświadamiamy klientom,
że dalszy rozwój firmy w biurze bez możliwości rozbudowy,
może doprowadzić do kolejnej przeprowadzki w niedalekiej
przyszłości.

A czym wyróżnia się Colliers w relacjach z klientami?
Colliers stosuje kompleksowe i innowacyjne podejście
do potrzeb klientów. Ponad 80% klientów do nas wraca, co najlepiej świadczy o skuteczności naszych działań i wiarygodności doradców Colliers. Do każdego podchodzimy indywidualnie.
Nie trzymamy się utartych schematów, dlatego proponujemy
nowe, nieszablonowe rozwiązania z wykorzystaniem nowych
technologii. Na przykład, z myślą o naszych klientach przygotowaliśmy narzędzie OfficeExpert, które ułatwia znalezienie
odpowiedniego biura oraz pozwala na łatwe porównanie i precyzyjną symulację kosztów.
Nieustannie obserwujemy rynek i staramy się przewidzieć zmiany społeczne i technologiczne, które wpłyną na wygląd i funkcjonalność biur w przyszłości. Dzięki takiemu podejściu możemy
zaoferować klientom dokładnie to, czego potrzebują, a nawet
wyprzedzić ich oczekiwania. Naszym wyróżnikiem jest również
stabilność zespołu. Niewątpliwie środowisko i atmosfera w naszym gronie ekspertów Colliers przekłada się na najwyższą jakość usług, jaką zapewniamy naszym klientom.
Jakie są główne tendencje na rynku biurowym i czy dostrzega
Pan nowe trendy?
Deweloperzy przestali budować zwykłe „klocki biurowe”.
Chcą by ich biurowce przyciągały atrakcyjną architekturą
i funkcjonalnością. Coraz większą rolę odgrywają rozwiązania technologiczne i udogodnienia dla najemców. Jednym
z widocznych trendów jest aranżacja powierzchni biurowej
w koncepcji „Activity Based Working”. Z myślą o potrzebach
pracowników i w reakcji na zmieniający się charakter pracy,
najemcy poszukują przestrzeni o różnym przeznaczeniu – stymulujących twórcze myślenie, pracę zespołową i indywidualną,
a jednocześnie umożliwiających relaks.

„Jednym z widocznych
trendów jest aranżacja
powierzchni biurowej
w koncepcji
Activity Based Working”

Jakie są perspektywy dla segmentu biurowego w stolicy
i na rynkach regionalnych? Czy należy oczekiwać pojawienia się nowych ośrodków regionalnych, które będą konkurencją dla dojrzałych rynków?
Warszawski rynek biurowy należy do najatrakcyjniejszych
i najpłynniejszych w tej części Europy. Blisko połowa nowoczesnej powierzchni biurowej budowanej na polskim rynku powstaje w Warszawie. Planowanych jest kilka spektakularnych
obiektów, które znacząco uatrakcyjnią nie tylko panoramę
miasta, ale i ofertę dla najemców. Nowe powierzchnie powstają
m.in. na bliskiej Woli i w centrum miasta. Wciąż jednak musimy pamiętać o wysokim potencjale biurowców na Mokotowie,
na Służewcu Przemysłowym. Rozwiązanie problemów
komunikacyjnych poprzez wprowadzenie np. parkometrów może tam usprawnić ruch. Uważam, że wbrew niektórym
opiniom, Mokotów pozostanie istotnym miejscem na mapie
biurowej stolicy.
Co więcej, warszawski rynek biurowy ma szansę zyskać nowych
najemców, którzy rozważają relokację części swojej działalności z Wielkiej Brytanii w reakcji na Brexit. Choć faworytami w wyścigu o najemców z Wielkiej Brytanii są Frankfurt, Paryż i Dublin,
to jednak rywalem Warszawy może okazać się Budapeszt, który
również silnie zabiega o nowych najemców i ma swoje atuty.
Rosnącym zainteresowaniem deweloperów i najemców nadal
cieszą się rynki regionalne. Ich uwaga stopniowo kieruje się
również w stronę mniejszych miast, które obecnie są jeszcze
uważane za peryferyjne. Przypuszczam, że w niedalekiej przyszłości biurowe rynki regionalne czeka specjalizacja branżowa.
Przykładowo, Wrocław może wyspecjalizować się w przyjmowaniu najemców z branży finansowej. Z kolei Lublin może stać się
miejscem wybieranym głównie przez ubezpieczycieli. Wielu najemców z branży IT już teraz lokuje swoje biura w Bydgoszczy,
a ich śladem mogą pójść kolejne firmy. W zasadzie ta specjalizacja już staje się faktem, spodziewam się pogłębienia tego trendu.

Innym zauważalnym trendem jest certyfikacja środowiskowa
biurowców, która stała się już standardem. Deweloperzy inwestują w rozwiązania proekologiczne, by zwiększyć atrakcyjność obiektów, ponieważ oczekują tego zarówno inwestorzy,
jak i najemcy oraz ich pracownicy. Często globalne firmy nie
chcą wynająć powierzchni w niecertyfikowanym biurowcu.
Zdarza się, że ze względów środowiskowych firmy zmieniają
system klimatyzacji, by poprawić jakość powietrza w biurze,
choć wiązało się to z dodatkowymi kosztami. Dlaczego? Powód
jest prosty – takie jest życzenie pracowników albo praktyka firREIT-y są szansą na
Myślę, że warszawski rynek biurowy i miasta regionalne mają
ożywienie zwłaszcza my na całym świecie.
przed sobą dobre perspektywy. Jeżeli nie będzie większych
starszych biurowców,
którym w przeciwnym Wybiegając w przyszłość, wyobrażam sobie, że przestrzeń turbulencji na rynkach, to następne dwie dekady upłyną pod
razie groziłoby np. biurowa będzie bardziej elastyczna, dostosowana do specyfi- znakiem dalszego rozwoju i rosnącego znaczenia Polski na biuwyburzenie lub
przekształcenie ki bieżących zadań. Zapewne wzrośnie też wrażliwość najem- rowej mapie Europy.
w budynki o innej ców na aspekty środowiskowe, stąd możemy się spodziewać
funkcji. dalszego rozwoju zielonego budownictwa.
Dziękujemy za rozmowę.
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Trójmiasto
– morze otwiera na świat
Trójmiasto, biznesowe serce Pomorza, metropolia skupiona wokół trzech głównych miast – Gdańska,
Gdyni i Sopotu, jest regionem otwartym na świat. Świadczy o tym intensywny wzrost bezpośrednich
inwestycji zagranicznych, który obserwujemy w ostatnich latach, zwłaszcza w branżach priorytetowych
dla Pomorza tj. usług outsourcingowych dla biznesu, branży ICT, morskiej, logistycznej i produkcyjnej.

Jednym z głównych
kierunków napływu
inwestycji
do Trójmiasta
są kraje nordyckie.
Wynika to z korzystnego położenia geograficznego Pomorza, które bezpośrednio
przekłada się na możliwości komunikacyjne. Ze względu na nadmorskie położenie i porty o znaczeniu międzynarodowym w Gdańsku i w Gdyni, Pomorze
stanowi jeden z najważniejszych ośrodków przemysłu stoczniowego na Bałtyku.
W regionie krzyżują się dwa kluczowe dla
ruchu tranzytowego paneuropejskie
szlaki komunikacyjne:

Dynamiczny rozwój infrastruktury transportowej i turystyki sprawił, że region
jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów zagranicznych. W efekcie napływu środków z funduszy europejskich
oraz przygotowań Polski do współorganizowania Euro 2012 roku, Pomorskie
doświadczyło wielu inwestycji budowlanych, kolejowych, drogowych i lotniczych. Funkcjonuje tu trzeci największy
• Korytarz IA (Helsinki – Tallin – Ryga
w Polsce międzynarodowy port lotniczy
– Kaliningrad – Gdańsk), będący
im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Posiada on
odgałęzieniem Korytarza I (Helsinki połączenia z ponad 60-cioma lotniska– Tallin – Ryga – Kowno – Warszawa); mi w 14-stu krajach. Niewątpliwą zaletą
• Korytarz VI (Gdańsk – Katowice –
jest największa liczba połączeń lotniczych
Żylina), łączący Skandynawię
z krajami skandynawskimi.

z Europą Środkowo-Wschodnią
oraz krajami basenu Morza Śródziemnego.
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region Pomorza odwiedza ponad 10 milionów turystów.
Pierwsze centra międzynarodowych
firm powstały w Trójmieście w latach
2005-2006. W ciągu 10 lat zainwestowały przede wszystkim firmy amerykańskie,
np. State Street, Intel Technology, Sony
Pictures, Thomson Reuters, Amazon,
Jeppesen, Synopsys, ManpowerGroup,
Staples, Airhelp, Acxiom, Quad Graphics.
Znaczącymi inwestorami są także firmy
skandynawskie: Arla, Kemira, Hempel
Paints, Unifeeder, Metsa, Seagul, DNV GL,
Nordic Services.

Warto zwrócić uwagę, iż kraje Nordyckie
reprezentuje w sumie 28 iwestycji.
Liczba obsłużonych pasażerów w 2016 roku Pozostali inwestorzy to firmy niemieckie:
wyniosła ponad 4 miliony osób, a rocznie ThyssenKrupp, Bayer, Lufthansa Systems,
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Adva Optical Networking; austriackie:
Swarovski, Competence Call Center; belgijskie: Eurofins Digital Testing; szwajcarskie: Luxof; hiszpańskie: Geoban należący
do Grupy Santander; francuskie: Sii,
Atos, Intitek, Playsoft; holenderskie:
Wolters Kluwer, Goyello, Travactory,
Smart4aviation; indyjskie: Wipro, WNS.
Jednym z wyróżniających czynników,
który w znaczący sposób wpływa
na kształt sektora w trójmiejskiej lokalizacji oraz determinuje jego wzrost,
jest liczba studentów posługujących
się biegle mniej popularnymi w Polsce
językami obcymi, jak np. języki skandynawskie. Regionalne uczelnie oferują
wiele unikatowych specjalizacji w skali
kraju i wymiany międzynarodowe. Wśród
nich znajduje się największy ośrodek studiów w zakresie skandynawistyki mieszczący się na Uniwersytecie Gdańskim.
Studenci uczą się następujących języków:
norweski, szwedzki, duński i fiński. We
wrześniu 2013 roku rozszerzono ofertę
studiów językowych o sinologię.

Z tych powodów należy oczekiwać napływu firm skandynawskich, zwłaszcza w sektorze IT. Obecne w Trójmieście
20 firm skandynawskich w sektorach usług
biznesowych oraz IT zatrudnia powyżej
2100 osób.

Nicea – Francja, Rotterdam – Holandia, Jednym
Sefton – Wielka Brytania, Turku – Finlandia, z wyróżniających
Astana (Akmoła) – Kazachstan, Odessa – czynników, który
w znaczący sposób
Ukraina, Kaliningrad – Federacja Rosyjska, wpływa na kształt
Sankt Petersburg – Federacja Rosyjska, sektora w trójmiejskiej
lokalizacji oraz
Wilno – Litwa.

Następnym, bardzo obiecującym rynkiem
są Niemcy. Niemieccy inwestorzy byli jednymi z pierwszych, którzy zaczęli otwierać
swoje centra w Trójmieście, a trend ten
jest kontynuowany przez wejścia takich gigantów jak Bayer i ThyssenKrupp. Rosnące
zainteresowanie możliwościami outsourcingu obserwować można także ze
strony średniej wielkości firm niemieckich
(Mittelstand).

Sopot posiada obecnie osiem miast
partnerskich, z którymi podpisano
porozumienia: Zakopane, Frankenthal
oraz Ratzeburg – Niemcy, Karlshamn
– Szwecja, Næstved – Dania, Peterhof –
Rosja, Ashkelon – Izrael oraz SouthendonSea – Wielka Brytania.

Kolejną ważną grupę stanowić będą
inwestorzy z Francji, Wielkiej Brytanii
i Irlandii, których rozwój w Trójmieście
również uwarunkowany jest bliskością
klientów oraz przewagą kosztową, jaka wynika z prowadzenia działalności w Polsce.

Gdynia utrzymuje kontakty partnerskie
z następującymi miastami: Aalborg –
Dania, Baranowicze – Białoruś, Brooklyn
– Stany Zjednoczone, Haikou – Chiny,
Kaliningrad – Rosja, Karlskrona – Szwecja,
Kolonia – Niemcy, Kłajpeda – Litwa,
Kotka – Finlandia, Kristiansand – Norwegia,
Kunda – Estonia, Lipawa – Łotwa,
Plymouth – Wielka Brytania, Seattle –
Stany Zjednoczone, Związek Wybrzeża Dodatkowo
obserwować można
Opalowego – Francja.

Dodatkowo obserwować można zainteresowanie regionem pośród ukraińskich
Dynamicznemu rozwojowi sektora firm z sektora ICT. Rynek ICT na Ukrainie KONSULATY
nowoczesnych usług biznesowych jest mocno rozwinięty, a ukraińskie firmy IT W Trójmieście mają swoją siedzibę:
w Trójmieście sprzyja współpraca po- współpracują z wieloma czołowymi przed- • Konsulat Republiki Włoskiej,
• Konsulat Królestwa Danii,
morskich uczelni z obecnymi w regionie siębiorstwami w Europie i na świecie.
• Agencja Konsularna Królestwa Norinwestorami zagranicznymi. Szkoły zawegii,
angażowane są w organizację wyspecja- Offshoring podobnie jak nearsholizowanych programów treningowych ring polega na prowadzeniu działal- • Konsulat Generalny Rumunii,
dla poszczególnych firm.
ności w innym kraju tyle, że w innym • Konsulat Królestwa Belgii,
regionie geograficznym lub na innym • Konsulat Republiki Finlandii,
kontynencie. Pod tym względem najwięk- • Konsulat Republiki Chile,
KLUCZOWE KIERUNKI GEOGRAFICZNE
INWESTYCJI USŁUGOWYCH
szym, jak dotychczas, krajem pochodzenia • Konsulat Republiki Słowackiej,
Pochodzenie potencjalnych inwestorów inwestorów są i najprawdopodobniej • Konsulat Republiki Islandii,
należałoby analizować przez pryzmat zostaną Stany Zjednoczone. Biznes ame- • Konsulat Republiki Białorusi,
3 obserwowanych na rynku trendów: on- rykański dynamicznie podejmuje wyzwa- • Konsulat Brytyjski,
shoring, nearshoring, offshoring.
nia rynkowe i pozostanie mocno obecny • Konsulat Generalny Republiki
Federalnej Niemiec,
w Polsce, ze stałą tendencją wzrostową.
• Konsulat Generalny Ukrainy,
Onshoring, czyli otwieranie drugiej
lokalizacji w tym samym kraju, zapo- Prawdopodobny jest wzrost liczby firm • Konsulat Generalny Chińskiej
Republiki Ludowej,
wiada się jako jeden z ważniejszych tren- outsourcingowych pochodzących z Indii,
dów dla Trójmiasta. Firmy zagraniczne, które będą chciały być bliżej swoich klien- • Konsulat Królestwa Hiszpanii,
które pierwotnie zadecydowały o loko- tów docelowych i będą się przenosić • Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej,
waniu swoich inwestycji w innych niż do Polski, w tym i na Pomorze. Obecnie, • Konsulat Generalny Republiki Seszeli,
Pomorskie regionach, z różnych przyczyn w Trójmieście zlokalizowanych jest już kil- • Konsulat Republiki Litewskiej,
(zmniejszenie ryzyka, dostępność kadry, ku globalnych liderów BPO z Indii (Wipro, • Konsulat Republiki Łotewskiej.
koszty operacji) decydują się na otwarcie WNS, Cognizant Technology Solutions
nowych biur w Trójmieście. Najczęściej `Cognizant`), którzy stopniowo wchodzą IZBY HANDLOWE
otwierają dodatkowy oddział firmy, które w fazę dynamicznego wzrostu, pozyskując W Trójmieście działają liczne izby przejuż ulokowały się we Wrocławiu i Krakowie, kolejne zlecenia od klientów.
mysłowo -handlowe/gospodarcze:
Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza,
takie jak PGS Software, Luxoft, Alexander
Mann Solutions czy State Street.
Interesującymi krajami z punktu widze- Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza,
nia potencjalnych inwestycji są także Polsko-Chińska Izba Gospodarcza, PolskoNearshoring polega na otwarciu Japonia, Korea Południowa, Tajwan, Chińska Izba Przemysłowo-Handlowa,
kolejnej siedziby w kraju ościennym Singapur, Australia oraz Chiny. Chociaż Polsko-Norweska Izba Gospodarcza,
lub położonym niedaleko, lecz w tym mamy tylko niewielką liczbę inwestycji po- Amerykańska Izba Handlowa w Polsce.
samym regionie. O przewadze lokali- wiązaną z tymi krajami to gospodarki tych Poza standardowymi formami współpracy,
zacji nearshoringowej decyduje m.in.: krajów są bardzo duże i kwestią czasu są takimi jak regularne zaangażowanie
ta sama strefa czasowa, bliskość geo- kolejne inwestycje z ich kapitałem.
w wydarzenia biznesowe, konferencje
i spotkania networkingowe – Invest in
graficzna (większość miast europejskich
Pomerania angażuje w/w Izby przy okajest odległych o ok. 1-2 godziny lotu od MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE
Gdańska), bliskość kulturowa oraz moż- OTOCZENIA BIZNESU W TRÓJMIEŚCIE
zji zagranicznych misji gospodarczych,
liwość podróży bezwizowej między Gdańskie miasta partnerskie to: nawiązywania relacji z podmiotami biznekrajami, a co najważniejsze – bezpieczeń- Brema – Niemcy, Cleveland – USA, sowymi za granicą oraz kształtowania straKalmar – Szwecja, Marsylia – Francja, tegii rozwoju regionu. •
stwo danych.
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determinuje
jego wzrost jest
liczba studentów
posługujących
się biegle mniej
popularnymi
w Polsce językami
obcymi, jak np. języki
skandynawskie.

zainteresowanie
regionem pośród
ukraińskich firm
z sektora ICT.
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Międzynarodowe
oblicza Bydgoszczy
Bydgoszcz przez wieki była miastem pogranicza, w którym – w zależności od epoki – wpływy
różnych kultur przenikały się, podkreślając różnorodność tworzącego się organizmu miejskiego.
Efektem wielowiekowego sąsiedztwa jest współczesna otwartość miasta na budowę
wielopłaszczyznowej współpracy międzynarodowej. Jest ona realizowana m.in. w ramach
członkostwa Bydgoszczy w stowarzyszeniach międzynarodowych, budowaniu relacji
z miastami partnerskimi, stanowieniu konsulatów honorowych oraz lokowaniu w mieście
firm międzynarodowych.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICZNYMI
MIASTAMI

W Bydgoszczy
utworzone zostało
jedno z dwóch centrów
szkoleniowych Paktu
Północnoatlantyckiego
na świecie – drugie
znajduje się w Stavanger
w Norwegii.
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Po 1989 r. Bydgoszcz otworzyła się na
świat i zaczęła realizować współpracę
edukacyjną, naukową, kulturalną i biznesową z licznymi miastami partnerskimi,
w tym m.in. z chińskim Ningbo, niemieckimi Mannheim i Wilhelmshaven, serbskim Kragujevacem czy ukraińskimi
Czerkasami i Krzemieńczukiem. Współpraca rozwija się bardzo dobrze, tylko
w 2017 r. odbyło się kilkanaście wydarzeń
realizowanych w ramach kooperacji
z partnerami. Stworzyły one możliwość

wymiany dobrych praktyk oraz nawiązania i poszerzenia współpracy reprezentantów sektora publicznego
oraz prywatnego. Warto wspomnieć
o wyjeździe 11-18.01.2017 r. delegacji
bydgoskiego samorządu do Ningbo,
zorganizowanej w ramach obchodów
25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Stał się okazją do pomocy w organizacji zbiórki funduszy w partnerskim
mieście, ale także dał możliwość odbycia rozmów na temat dotychczasowej
współpracy i planów inwestycyjnych firm
z Ningbo w Bydgoszczy.

Także przedstawiciele miast partnerskich chętnie goszczą nad Brdą, o czym
świadczą zeszłoroczne spotkania
pracowników Bydgoskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego z reprezentantami Biura Promocji Inwestycji i Planowania Miasta Ningbo oraz staże w siedzibie
BARR gości z Krzemieńczuka.
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Miasto, od czasu wejścia Polski do Unii
Europejskiej, zdecydowanie stawia także
na członkostwo w międzynarodowych
instytucjach municypalnych, jest członkiem dwóch największych organizacji zrzeszających miasta – Eurocities
i ALDA. Od listopada 2005 r. jest pełnym członkiem pierwszego z nich. Stowarzyszenie skupia ponad 130 dużych
miast europejskich z 34 krajów, głównie
z państw UE. Jego celem jest stworzenie wspólnej wizji dla zrównoważonego rozwoju, lepszej przyszłości i dobrej
jakości życia w miastach europejskich.
Do ALDA (European Associaton for Local
Democracy) miasto przystąpiło 10 grudnia 2007 r. Inicjatywa zrzesza obecnie
ponad 193 jednostek władz lokalnych
oraz organizacji pozarządowych z ponad 25 krajów Europy zaangażowanych
we wspieranie demokracji, poszanowania praw człowieka oraz praw mniejszości.
BYDGOSZCZ SIEDZIBĄ JEDNEGO
Z DWÓCH CENTRÓW SZKOLENIOWYCH
NATO NA ŚWIECIE

W Bydgoszczy utworzone zostało jedno z dwóch centrów szkoleniowych Paktu Północnoatlantyckiego na świecie
– drugie znajduje się w Stavanger
w Norwegii. W Centrum szkolenia Sił
Połączonych (JFTC) pracuje obecnie około 160 oficerów, podoficerów i pracowników cywilnych z 16 krajów członkowskich
Sojuszu oraz dwóch krajów Partnerstwa dla Pokoju. Jednostka organizuje
rokrocznie szereg szkoleń i kursów dla oficerów i podoficerów Sojuszu. W efekcie
w ciągu roku przyjeżdża do Bydgoszczy

Filmowych CAMERIMAGE. W tym roku,
w trzecim tygodniu listopada, miasto
po raz kolejny stanie się światowym
centrum kina. Festiwal skupia międzynarodowe środowisko filmowców już
utytułowanych a także pomaga debiutantom oraz studentom uczelni filmowych
z całego świata odkrywać nowe obszary
artystyczne. Warto też wspomnieć o odbywającym się co trzy lata Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im.
NAUKA, KULTURA I SPORT
I. J. Paderewskiego. W 2016 r. odbyła się
NA MIĘDZYNARODOWYM POZIOMIE
jego X edycja, w której uczestniczyło poBydgoszcz jest największym ośrodkiem nad 50 pianistów z 19 krajów. Zwyciężył
akademickim w województwie kujawsko- Hyuk Lee z Korei Południowej.
pomorskim. Działające w mieście
uniwersytety publiczne, Uniwersytet ROSNĄCE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Kazimierza Wielkiego oraz Uniwer- Międzynarodowe firmy mogą inwestosytet Technologiczno-Przyrodniczy wać w Bydgoszczy na terenach Pomorim. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Byd- skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
goszczy, oferują żakom możliwość wy- BPPT oraz na atrakcyjnych działkach
jazdu w ramach programu Erasmus+ w centrum miasta. Do najszybciej rozwido ponad 20 państw oraz współpra- jających się branż w mieście należy sektor
cują z licznymi placówkami nauko- logistyczno-magazynowy, produkcyjny
wo-dydaktycznymi na całym świecie oraz nowoczesnych usług dla biznesu.
w zakresie wymiany i kształcenia studen- Dzięki atrakcyjnemu środowisku biznetów oraz prowadzenia badań naukowych. sowemu (dostęp do wykwalifikowanej
kadry i terenów inwestycyjnych, bogate
Początek lata przyniesie w Bydgoszczy zaplecze pracownicze metropolii bydgosportowe emocje na międzynarodowym skiej, profesjonalna obsługa inwestora)
poziomie. W czerwcu odbyły się Piłkar- w mieście lokują swe środki podmioty
skie Mistrzostwa Europy do lat 21 (17- z kapitałem zagranicznym: amerykań23 czerwca), w których nad Brdą zagrały skim (TE Conectivity, SPX Flow Technoreprezentacje Hiszpanii, Portugalii, Ser- logy, iQor, Panattoni Park Bydgoszcz),
bii i Macedonii. Natomiast lipiec to czas niemieckim (Centrum Dystrybucyjne
zmagań najlepszych lekkoatletów Europy sieci Kaufland, Centrum Dystrybucyjne
sieci Lidl, Keeeper, KLG), francuskim
do lat 23 (13-16 lipca).
(Centrum Dystrybucyjne sieci CarrefoRośnie także międzynarodowe gro- ur, Atos), skandynawskim (Nokia, Cyno sympatyków odbywającego się od bercom, IKEA), niderlandzkim (TMR,
2010 r. w Bydgoszczy Międzynarodo- Unilever) oraz brytyjskim (Mobica).
wego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Promocję gospodarczą Bydgoszczy
oraz szeroko rozumiane wsparcie procesów inwestycyjnych w mieście realizuje
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o., spółka publiczna powołana w 2013 r. przez Miasto Bydgoszcz. •
kilka tysięcy osób z całego świata. Od roku 2011 Centrum jest główną siedzibą
dorocznego Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej (CWIX) NATO.
W mieście znajdują się także trzy inne
NATO-wskie ośrodki: 3. Batalion Łączności NATO, Centrum Eksperckie Policji
Wojskowej NATO oraz Jednostka Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO Force Integration Units NFIU).
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Międzynarodowe
firmy mogą
inwestować
w Bydgoszczy na
terenach Pomorskiej
Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, BPPT
oraz na atrakcyjnych
działkach w centrum
miasta.

ul. Uni Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
Tel. +48 52 585 88 23
barr@barr.pl
www.barr.pl
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RZESZÓW – przykład
miasta otwartego na świat
W kreowaniu najnowszej historii oraz wizerunku Miasta Rzeszowa „na zewnątrz”
bardzo istotną rolę odgrywa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
z międzynarodowymi ośrodkami miejskimi, w szczególności w sferach gospodarczej,
społecznej, oświatowej i kulturalnej. Taka współpraca umożliwia nawiązywanie
kontaktów i przyjaźni pomiędzy samorządami miast oraz ich mieszkańcami,
pomaga w prowadzeniu negocjacji pomiędzy przedsiębiorcami,
ale też stwarza możliwość wyrażania dążeń i pragnień ludzkich.

Kontakty Rzeszowa z miastami partnerskimi służą w przeważającej mierze
intensyfikacji współpracy gospodarczej,
wymianie informacji i dobrych praktyk,
zdobywaniu wiedzy, upowszechnianiu i krzewieniu kultury oraz sportu, jak
również poszerzaniu horyzontów młodzieży i zdobywaniu nowych przyjaciół
przez mieszkańców stolicy Podkarpacia.

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

64

W myśl tych idei Rzeszów utrzymuje
bliskie kontakty partnerskie z dwunastoma miastami: Bielefeld (Niemcy), Buffalo,
Gainesville (USA), Iwano-Frankowskiem,
Lwowem i Łuckiem (Ukraina), Klagenfurtem (Austria), Koszycami (Słowacja),
Lamią (Grecja), Nyíeregyházą (Węgry),
Satu Mare (Rumunia) oraz z Fangchenggang (Chiny). Ponadto, Rzeszów nawiązał
przyjacielskie kontakty z Hamburgiem
(Niemcy), Użgorodem (Ukraina), Graz (Austria), Roeselare (Belgia), Miszkolcem (Węgry), Preszowem (Słowacja) czy choćby
Telavi (Gruzja).

W ostatnim czasie Miasto Rzeszów zainicjowało też współpracę z holenderskim
miastem Enschede. Pierwszym efektem
wspomnianej kooperacji była wizyta
przedstawicieli Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz rzeszowskich przedsiębiorców w Enschede
(w tym na Uniwersytecie Twente), podczas której omawiano możliwości
wzajemnej współpracy oraz transferu
nowoczesnych technologii i dobrych
praktyk. W kwietniu 2017 r. w Enschede
odbyła się konferencja gospodarcza
adresowana do holenderskich przedsiębiorców, dotycząca potencjału gospodarczego oraz walorów inwestycyjnych
Polski. W wydarzeniu partycypowali
holenderscy i niemieccy przedsiębiorcy,
przedstawiciele Polskiej Agencji Informacji i Handlu, Ambasady Rzeczypospolitej
Polskiej w Hadze, Holendersko-Polskich
Izb Przemysłowo-Handlowych oraz pracownicy Biura Obsługi Inwestora Urzędu
Miasta Rzeszowa. W rezultacie spotkań

i ustaleń z urzędnikami oraz przedsiębiorcami z rejonu Twente, na jesień
bieżącego roku planowana jest misja gospodarcza holenderskich przedsiębiorców do miasta Rzeszowa.
Należy wspomnieć, iż w Mieście Rzeszowie funkcjonują na co dzień 3 konsulaty:
Honorowy Konsulat Ukrainy, Honorowy
Konsulat Republiki Słowackiej oraz
Honorowy Konsulat Republiki Federalnej Niemiec.
Miasto Rzeszów jest również siedzibą
Fundacji Polskie Centrum Prawa „IUSTUS”
– pozarządowej organizacji prawniczej,
która stawia przed sobą dwa główne cele statutowe. Pierwszym jest budowanie
partnerstwa poprzez realizację wspólnych
polsko-ukraińskich inicjatyw, które mają
służyć budowaniu współpracy i dobrych
stosunków pomiędzy Polską i Ukrainą. Drugi obszar to wspieranie działań służących
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upowszechnianiu rządów prawa i demokracji oraz promocja polskiego dorobku doktryny prawniczej na Ukrainie.
Inną, równie istotną płaszczyzną działania Fundacji jest integracja i pomoc
osobom oraz środowiskom zagrożonym
wykluczeniem społecznym. Od zeszłego roku Polskie Centrum Prawa „IUSTUS”
funkcjonuje również jako regionalne
przedstawicielstwo Polsko-Ukraińskiej
Izby Gospodarczej w Rzeszowie. W tym
zakresie zapewnia promocję i wspomaganie działalności biznesowej firm
członkowskich, reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Polsce i polskich
na Ukrainie, współpracę z polskimi,
ukraińskimi i międzynarodowymi organizacjami biznesowymi oraz kształtuje
pozytywny wizerunek Ukrainy w Polsce
i Polski na Ukrainie.
Pod koniec lutego 2016 r. w Czerniowcach na Ukrainie, przy współpracy
Urzędu Miasta Rzeszowa, Fundacja zorganizowała konferencję gospodarczą, adresowaną do ukraińskich przedsiębiorców.
Konferencja okazała się dużym sukcesem
i przyniosła wymierne korzyści w postaci napływu do Miasta Rzeszowa nowych
inwestorów, zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w stolicy
województwa podkarpackiego.
Omawiając przedmiotowy kontekst nie
można pominąć działającego w Rzeszowie
od kwietnia 2003 r. Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, w której skład
wchodzi obecnie 158 podmiotów z szeroko pojętego sektora lotniczego (np.
firmy Heli-One, MTU AeroEngines Polska,
McBraida, MB AeroSpace, Pratt&Whitney
Rzeszów, Safran Transmission Systems
Poland, Creuzet Polska). Dolina Lotnicza
ściśle kooperuje z międzynarodowymi
instytucjami i korporacjami, zaangażowanymi w rozwój sektora lotniczego,
organizuje branżowe targi, konferencje
oraz spotkania B2B.

University, TASMAC London School of
Business, Champagne School of Management, Fachhochschule Bielefeld, The
University of Kansas, The University of
Illinois, Indiana University Purdue University, China Information University College,
Beijing International Studies University,
Indian Institute of Technology i wiele innych). Uczelnia podejmuje różnorodne,
zintensyfikowane działania na rzecz internacjonalizacji kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej
mobilności studentów i pracowników.

W zakresie
międzynarodowej
współpracy
na szczeblu
akademickim, jednym
z krajowych liderów
w tej dziedzinie jest
Wyższa Szkoła
Informatyki
i Zarządzania
w Rzeszowie.

po lewej:
Podpisanie
porozumienia
o współpracy
pomiędzy Portami
Lotniczymi – Cargo
Rzeszów a – Miami.

po prawej:
Współpraca
partnerska
z Satu Mare.

Od wielu lat Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oferuje programy studiów w języku angielskim i kształci na dużą
skalę studentów z różnych stron świata,
którzy mają być katalizatorami pomiędzy polską gospodarką a biznesem
międzynarodowym. Na dzień dzisiejszy
w uczelni kształci się młodzież z ponad powyżej:
20 krajów świata, m.in. z Algierii, Brazylii, Wschód Kultury.
Chin, Holandii, Indii, Iranu, Finlandii, Francji, Malezji, Nigerii, Niemiec, Portugalii,
Rosji, Turcji czy Ukrainy. •

poniżej:
Coroczny turniej miast
partnerskich
w halowej piłce nożnej.

W zakresie międzynarodowej współpracy na szczeblu akademickim, jednym
z krajowych liderów w tej dziedzinie jest
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Współpraca z ośrodkami akademickimi z całego świata obejmuje
m.in. program wymiany studentów i pracowników naukowych, wymianę studencką w ramach praktyk zawodowych,
prowadzenie wspólnych badań naukowych, wymianę doświadczeń, organizację
wspólnych studiów licencjackich, podyplomowych (MBA), organizację konferencji, szkół letnich oraz warsztatów.
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania kooperuje z kilkudziesięcioma uczelniami i instytucjami biznesowymi z Europy,
Ameryki Północnej oraz Azji (m.in. University of Huddersfield, Birminhgam City
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Lublin.eu – miasto europejskie
Już od niemal 30 lat polskie miasta szeroko otwierają się na świat. Jeszcze bardziej
wzmocniło to wejście Polski do Unii Europejskiej trzynaście lat temu. Obecnie największe
miasta w kraju – Warszawa i Kraków – tworzą kosmopolityczne, światowe aglomeracje,
natomiast Lublin rozwija swoje międzynarodowe relacje na gruncie europejskim,
łącząc Wschód z Zachodem i promując nasze kontynentalne dziedzictwo i wartości,
za co został w roku jubileuszu 700-lecia uhonorowany Nagrodą Europy 2017.

MIĘDZYNARODOWA TOŻSAMOŚĆ

Lublin, ze względu na swoje położenie na szlakach łączących
Europę Zachodnią ze Wschodem, a także Bałkany z Krajami
Bałtyckimi, od początku swojej historii był miastem spotkań wielu kultur i narodowości. To tu podpisano Unię Polsko-Litewską
w 1569 roku, najcenniejszy zabytek – polichromie Kaplicy Trójcy
Świętej – tworzył artysta z Rusi, handel rozwijali Żydzi i Ormianie,
a podstawy rozwoju lubelskiego przemysłu budowali mieszkańcy narodowości niemieckiej. Ta przyjazność Lublina względem
cudzoziemców i otwartość na inne kraje jest widoczna również dziś. Świadczą o tym m.in. tysiące zagranicznych studentów z całego świata oraz szybko rosnąca liczba turystów,
których obce języki na lubelskim Starym Mieście słychać niemal
tak intensywnie, jak na krakowskim Rynku.
Międzynarodowa działalność Lublina jest mocno rozwinięta i aktywna. Miasto posiada aż 37 miast partnerskich
i zaprzyjaźnionych, z którymi prowadzi ożywione relacje polegające na wizytach studyjnych, wymianie studenckiej, kulturowej i gospodarczej. Spośród nich 27 to miasta europejskie,
a 10 leży na pozostałych kontynentach. Lublin należy również
do Stowarzyszenia Miast Europejskich EUROCITIES, gdzie
w gronie 186 ośrodków miejskich z całej Unii Europejskiej
wpływa na kształt unijnej polityki miejskiej. Jednocześnie
Lublin wraz z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej
w sieci EUniverCities – czternastu silnych europejskich ośrodków akademickich – zajmuje się tworzeniem jak najlepszych
standardów współpracy pomiędzy samorządem a uczelniami,
poprawą warunków studiowania oraz promocją potencjału miast nauki. Ponadto, w Lublinie obecnych jest siedem konsulatów: Konsulat Generalny Ukrainy oraz konsulaty honorowe
Austrii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Francji, Mołdawii i Niemiec.

Szczególnie doceniono organizację serii wydarzeń w ramach
obchodów „Dnia Europy”, w tym m.in. symulacji obrad
Parlamentu Europejskiego dla młodzieży, a także na stałe
wpisujący się w kalendarz lubelskich wydarzeń Kongres
Inicjatyw Europy Wschodniej, który jest międzynarodową
i coroczną platformą dialogu między samorządami, władzami centralnymi, środowiskiem akademickim, decydentami i aktywistami NGO. Działania miasta zostały również zauważone
w obszarze europejskiej i międzynarodowej solidarności: Lublin
organizuje doraźną pomoc humanitarną dla Ukrainy i Gruzji.
UMIĘDZYNARODOWIENIE AKADEMICKOŚCI

Położenie nacisku na relacje międzynarodowe Lublina
oraz otwartość na inne kultury i narodowości przynosi miastu największe korzyści w gospodarce i sektorze edukacyjnym. Szczególnie imponująco wyglądają benefity płynące
z internacjonalizacji akademickości. Na dziewięciu lubelskich
uczelniach wyższych w roku akademickim 2016/2017 studiuje
6234 studentów zagranicznych, nie licząc uczestników wymian studenckich. Stanowi to wzrost w stosunku do ubiegłego roku o ponad 10%, a wieloletni rosnący trend wskazuje, że
w 2020 roku liczba obcokrajowców studiujących w Lublinie
osiągnie 10 tysięcy.

Miasto już teraz może pochwalić się najwyższym w Polsce
wskaźnikiem umiędzynarodowienia uczelni. W liczbie obcokrajowców na uniwersytetach Lublin rywalizuje z największymi ośrodkami w kraju: ustępuje wyłącznie Warszawie,
ścigając się z Krakowem o drugie miejsce. Najwięcej studentów zagranicznych, bo aż dwie trzecie, pochodzi z Ukrainy,
ale kolejne co do wielkości grupy narodowościowe –
Tajwańczycy, Białorusini, Amerykanie, Norwegowie i obywatele
NAGRODA EUROPY 2017
Arabii Saudyjskiej – dowodzą prawdziwej globalizacji akadeEfektem aktywności miasta na polu międzynarodowym mickiego Lublina.
jest przyznana Lublinowi pod koniec kwietnia tego
roku przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) Lublin odnosi wymierne korzyści ze zwiększającej się liczby
Nagroda Europy 2017 – najwyższe wyróżnienie nadawane studentów zagranicznych w mieście. Badania przeprowadzogminom i miastom najbardziej aktywnym w promowaniu war- ne przez Fundację UMCS w 2013 r. wykazały, że student zatości i ideałów europejskich. W uzasadnieniu nagrody wymie- graniczny przeciętnie miesięcznie wydaje o połowę więcej, niż
niono solidną i silną współpracę międzynarodową w licznych student lokalny, a studenci najbardziej umiędzynarodowionej
obszarach (gospodarczym, kulturalnym i edukacyjnym) uczelni – Uniwersytetu Medycznego – prawie pięciokrotnie
co wyraża się wielością projektów realizowanych z partne- więcej od studenta polskiego. Oznacza to, że wyłącznie sturami zagranicznymi. Doceniono niezwykle aktywne życie denci zagraniczni w latach 2015-2020 wydadzą w Lublinie
kulturalne Lublina wraz z różnorodnymi wydarzeniami przycią- około 555 milionów zł. W tym samym czasie dodatkowo zagającymi szeroką publiczność, takimi jak Noc Kultury, Festiwal silą budżety uczelni kwotą 464 milionów zł w ramach opłat
Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”, Międzynarodowy Festiwal za studia. Po zapoznaniu się z tymi liczbami nie dziwi fakt, że
Teatrów Tańca, Carnaval Sztukmistrzów, czy zawody sportowe edukacja jako sektor gospodarki składa się na aż 18% generowanego w mieście PKB.
„Lublin Basket Cup”.
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Wydział Strategii
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-in-lublin.com

OTWARTA NA ŚWIAT GOSPODARKA

Prężnie rozwijające się miasto z rozbudowującą się infrastrukturą i zasobne w kapitał ludzki jest również interesującym miejscem do inwestycji dla zagranicznych firm. W Podstrefie Lublin
Specjalnej Strefy Ekonomicznej swoje duże zakłady produkcyjne zbudowały firmy z kapitałem m.in. belgijskim, amerykańskim, niemieckim czy francuskim. Sektor przemysłowy zasilają
również pracownicy z bliskiej Ukrainy, których liczba w obszarze metropolitalnym Lublina gwałtownie rośnie. Z tego powodu też corocznie w mieście odbywa się Polsko-Wschodnie
Forum Gospodarcze Lub-Invest, mające na celu zacieśnianie
więzów gospodarczych Polski ze wschodnimi sąsiadami.

Miasto posiada aż 37
miast partnerskich
i zaprzyjaźnionych,
z którymi prowadzi
ożywione relacje polegające na wizytach
studyjnych, wymianie
studenckiej, kulturowej i gospodarczej.

Atrakcyjność Lublina dla przedsiębiorstw zagranicznych widać jednak przede wszystkim w sektorze nowoczesnych usług
dla biznesu. Obecnie w mieście działają centra biznesowe
przedsiębiorstw z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii,
Szwajcarii i Włoch. W dużej części są to firmy, które w ramach
swojej działalności bezpośrednio korzystają z międzynarodowych kompetencji Lublina i jego mieszkańców – znajomości innych języków i kultur – by wymienić chociażby Genpact,
Convergys, Phlexglobal, DataArt czy eLeader.
MIASTO EUROPEJSKIE

Lublin w ostatnich latach poczynił znaczące kroki, by stać
się znaczącym, średniej wielkości europejskim ośrodkiem
znanym z prężnej gospodarki, otwartej na cudzoziemców akademickości i tradycji łączącej elementy wielu kultur. Władze miasta zdają sobie sprawę, że szansą na rozwój
w przyszłości jest dalsza otwartość na międzynarodowy biznes,
internacjonalizacja akademickości i akcentowanie swoich kompetencji wschodnich. Ta przynosząca owoce strategia będzie
wciąż realizowana w kolejnych latach. •
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Kielce miastem
otwartym na świat
Kielce, choć nie są stolicą regionu przygranicznego, są otwarte na świat, o czym świadczą
szerokie i ożywione kontakty zagraniczne, które miasto prowadzi już od 1976 roku.
Współpraca międzynarodowa Kielc obejmuje przede wszystkim płaszczyznę kulturalną,
sportową, edukacyjną i naukową oraz w zakresie promocji miasta. Jest też równie mocno
związana ze sferą gospodarczą, w której miasto upatruje szansę na swój dalszy, dynamiczny
rozwój. Kielce są też miastem wielu prestiżowych imprez kulturalnych, sportowych i targowych
na międzynarodową skalę.

Szerokie kontakty
zagraniczne
kieleckich
biznesmenów
i menadżerów
zaowocowały
powstaniem
w Kielcach trzech
konsulatów
honorowych.

Coraz większa
orientacja władz
Kielc na sferę
gospodarczą sprzyja
rozwojowi lokalnej
przedsiębiorczości
i lokowaniu się firm
z kapitałem
zagranicznym
w mieście.

po prawej:
Prezydent Kielc
Wojciech Lubawski
odbiera Flagę
Honorową z rąk
przedstawiciela
Rady Europy.

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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Miasto Kielce prowadzi współpracę
z wieloma partnerami z zagranicy,
spośród których siedmiu posiada status samorządów partnerskich. Wśród
nich przeważają partnerzy europejscy:
Ukraina, w której znajduje się pierwsze miasto bliźniacze Kielc – Winnica,
Francja (Orange), Niemcy – Gotha,
z którą w tym roku Kielce obchodzą
20-lecie nawiązania partnerskiej współpracy oraz Węgry (Czepel – 11. Dzielnica Budapesztu). Jedenaście lat temu
do grona zagranicznych partnerów dołączyła izraelska Ramla, a ostatnimi czasy, władze miasta coraz chętniej patrzą
w kierunku Chin (Yuyao i Taizhou).

Organizowanie młodzieżowych wymian,
festiwali i koncertów, zawodów sportowych, spotkań z Polonią, czy wymiana
doświadczeń w zakresie administracji samorządowej to dominujące przykłady inicjatyw międzynarodowych w Kielcach.
Jednak na przestrzeni kilku ostatnich lat
do priorytetów w obszarze współpracy
zagranicznej miasta dołączył rozwój relacji gospodarczych. Coraz większa orientacja władz Kielc na sferę gospodarczą
sprzyja rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości i lokowaniu się firm z kapitałem zagranicznym w mieście. Jest też świetnym
narzędziem promocji gospodarczej Kielc
poza granicami kraju.

Działania miasta w zakresie zagranicznej
promocji gospodarczej obejmują w szczególności stwarzanie warunków ułatwiających kontakty biznesowe i wspieranie
rodzimych firm, współorganizowanie
misji gospodarczych z udziałem przedsiębiorców, przyjmowanie wizyt studyjnych w miejskich instytucjach i lokalnych
organizacjach o profilu gospodarczym,
a także promowanie miejscowych
produktów. Wszystko to, zdaniem pracowników Centrum Obsługi Inwestora w Kielcach, stanowi doskonałą okazję
do zaprezentowania profilu gospodarczego miasta i warunków do inwestowania, czy umożliwienia zainteresowanym

Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017

INWESTYCJE
przedsiębiorcom wejścia na zagraniczne
rynki. Nieprzerwanie od 2003 r. realizacją
tych konkretnych działań na obszarze Niemiec zajmuje się Przedstawicielstwo Miasta Kielce, funkcjonujące w bliźniaczym
mieście Gotha.
Natomiast od roku 2007 Kielce współpracują z chińską spółką Beijing HeliView International Exhibition Co., Ltd.,
której prezes jest oficjalnym przedstawicielem należących do miasta Targów Kielce S.A. w Chinach, na Tajwanie
i w Hong Kongu. Utrzymywanie bliskich
relacji z partnerami biznesowymi z Chin
to ważny element strategii rozwoju współczesnych Kielc, zwłaszcza w kontekście
Targów Kielce S.A. będących obecnie
wiceliderem branży targowo-wystawienniczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Każdego roku Targi Kielce S.A.
organizują ponad 70 targów i wystaw,
w większości o charakterze międzynarodowym, w tym targi PLASTPOL,
które są najbardziej międzynarodową imprezą targową w kraju.

konsula honorowego Republiki Federacji
Federalnej Niemiec w Kielcach objął
Andrzej Mochoń – prezes Targów Kielce
S.A., zaś dwa lata później, honorowym
konsulem generalnym Republiki Rumunii został Michał Sołowow – kielecki biznesmen, jeden z największych polskich
inwestorów giełdowych. Honorowy Konsulat Republiki Finlandii jest najmłodszą,
bo powstałą w 2014 r. placówką konsularną w Kielcach. Na jej czele stoi Tadeusz
Pęczek – prezes kieleckiej spółki EPRD
Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego.

Dużą aktywność na polu współpracy
międzynarodowej wykazują też kieleckie
uczelnie wyższe. Tylko w roku akademickim 2016/2017 na samym Uniwersytecie
Jana Kochanowskiego studia rozpoczęła rekordowa liczba studentów z zagranicy – w sumie 330 cudzoziemców,
głównie z Ukrainy, ale również z Mołdawii, Białorusi, Serbii i Gruzji, a za sprawą
studiów medycznych prowadzonych
w języku angielskim – nawet z Norwegii, Irlandii i USA. To bardzo duży sukces,
Wielość i różnorodność inicjatyw między- biorąc pod uwagę, że jeszcze dwa lata tenarodowych mających wpływ na rozwój mu na kieleckim uniwersytecie studiowalokalnej gospodarki nie byłyby możliwe ło zaledwie 20 studentów z zagranicy.
bez bezpośredniego zaangażowania się
samych mieszkańców, czy też instytu- Obecnie Uniwersytet Jana Kochanowcji, firm i organizacji pozarządowych skiego jest także coraz chętniej wybiefunkcjonujących w mieście. Szerokie rany przez studentów chcących przyjekontakty zagraniczne kieleckich biznes- chać do Polski na wymianę studencką
menów i menadżerów zaowocowały w ramach programu Erasmus+. Zaś od
powstaniem w Kielcach trzech konsula- niedawna, wśród kieleckich erasmutów honorowych. W 2009 r. stanowsko sów znajdują się też osoby spoza Europy, chociażby z Chin – dzięki umowie
o współpracy z Tianjin Polytechnic
University podpisanej w 2016 r.
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Nieoceniony wpływ na rozwój lokalnej
gospodarki ma też szereg międzynarodowych imprez kulturalnych i sportowych, zarówno tych odbywających
się cyklicznie, jak i takich, które mają
charakter jednorazowy. Kielce słyną
z Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej mającego blisko 45-letnią historię, czy
Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF FASHION,
przy organizacji którego miasto współpracuje z prestiżowymi szkołami artystycznymi z zagranicy: Uczelnią VIA Design
z Danii i Akademią Mody KOEFIA z Włoch,
a od zeszłego roku z Pekińskim Instytutem Technologii Mody.

Utrzymywanie
bliskich relacji
z partnerami
biznesowymi z Chin
to ważny element
strategii rozwoju
współczesnych
Kielc, zwłaszcza
w kontekście Targów
Kielce S.A. będących
obecnie wiceliderem
branży targowowystawienniczej
w Europie ŚrodkowoWschodniej.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Kielce
były miastem-gospodarzem wielu wyjątkowych wydarzeń o międzynarodowej
randze, jak m.in. Światowe Letnie Igrzyska Polonijne (2013), Europejski Festiwal
Miłośników Kultury Ludowej EUROPEADA
(2014), czy w tym roku – Mistrzostwa
Europy U-21 w piłce nożnej.
To, że Kielce są miastem otwartym na
świat, dostrzegła i doceniła sama Rada
Europy. W roku 2015 władze miasta
zostały uhonorowane Dyplomem Europejskim przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, zaś w następnym
roku, miasto otrzymało Flagę Honorową
od Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Rady
Europy. Tym samym Kielce dołączyły
do grona tych europejskich samorządów,
które Rada Europy doceniła za szerzenie
idei zjednoczonej Europy oraz podejmowane działania o charakterze międzynarodowym. •

poniżej:
Międzynarodowy
Salon Przemysłu
Obronnego,
Targi Kielce S.A.

69

INWESTYCJE

Wszystkie strony świata
w Opolu
Rocznie Opole organizuje ok. 60-70 przedsięwzięć z miastami partnerskimi.
Do wspomnianej liczby należy dodać co najmniej dwukrotnie więcej
wydarzeń zorganizowanych przez rozmaite stowarzyszenia, kluby,
zespoły, instytucje i organizacje, a także szkoły. Wydarzenia te odbywają
się w rozmaitych obszarach i dziedzinach, i obejmują wszelkie grupy
wiekowe, społeczne, zawodowe, kulturowe oraz gospodarcze.

Podejmowanie działań tworzących pozytywny wizerunek gospodarczy i turystyczny Opola jest ważnym działaniem
promocyjnym. O większości wydarzeń
gospodarczych i turystycznych odbywających się w Opolu informowane są
miasta partnerskie oraz wybrana grupa
konsulatów. Na niektóre z tych wydarzeń
zapraszani są goście zagraniczni w charakterze obserwatorów lub wystawców.
Jednym z pozytywnych przykładów
rosnącego zainteresowania eventami
organizowanymi w Opolu są Targi Piwa,
Wina i Serów OPOLFEST. Warto również wspomnieć, że większości wizyt
delegacji zagranicznych w Opolu towarzyszy prezentacja walorów gospodarczych miasta.
Aktualnie miasto
Opole ma
podpisanych
12 umów
partnerskich
z miastami w krajach
europejskich i USA.

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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delegaci miast polskich, którzy posiadają
swoich partnerów we Francji i w Niemczech. Mocny wizerunek ośrodka debaty międzynarodowej może też stworzyć
planowane w tym roku wydarzenie
w postaci trzydniowej wizyty całego
korpusu dyplomatycznego w Opolu, tj.
wszystkich ambasadorów akredytowanych w RP.

MIASTA PARTNERSKIE

Aktualnie miasto Opole ma podpisanych
12 umów partnerskich z miastami w krajach europejskich i USA. Są nimi: Alytus
(Litwa), Biełgorod (Rosja), Bruntal (Czechy), Carrara (Włochy), Grasse (Francja),
Ingolstadt (Niemcy), Iwano-Frankiwsk
(Ukraina), Kuopio (Finlandia), Mülheim an
poniżej:
Drogowskaz
z miastami
partnerskimi Miasta
Opola.

W 2016 roku odbyło się Śniadanie
Dyplomatyczne z wątkiem gospodarczym,
na które zostali zaproszeni ambasadorowie i konsulowie z państw członkowskich
Unii Europejskiej. W czasie spotkania
przedstawiono multimedialną prezentację gospodarczą miasta, złożono wizytę
na jednej z największych budów Europy
– teren inwestycji w Elektrowni Opole,
oraz w kilku innych firmach a także w Parku
Naukowo-Technologicznym. Spotkanie
miało na celu uświadomienie korpusowi dyplomatycznemu atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej miasta Opola.
We wrześniu 2016 r. odbyła się konferencja Trójkąta Weimarskiego na temat
dyplomacji publicznej, na którą zostali
zaproszeni ambasadorowie Francji
i Niemiec, przedstawiciele Bundesratu
oraz Senatów we Francji i Polsce, a także
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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der Ruhr (Niemcy), Poczdam (Niemcy), Roanoke (USA) i Szekesferervar (Węgry). Nadto, miasto Opole posiada kilka miast zaprzyjaźnionych, do których należą: Bonn (Niemcy), Darlington
(Wielka Brytania), Dijon (Francja).

Instytutu Fraunhofera. Niemiecki Instytut Fraunhofera jest
drugą największą organizacją badawczą w Europie i trzecią na świecie, specjalizującą się m.in. w takich dziedzinach
jak zdrowie, bezpieczeństwo, transport, komunikacja, energia i środowisko. Fraunhofer-Gesellschaft jest wiodącą organiWspółpraca polega na wymianie doświadczeń pomiędzy zacją badań stosowanych w Europie i jedną z najważniejszych
miastami, która obejmuje następujące obszary: nauki, kultury i największych na świecie. Fraunhofer-Gesellschaft zatrudi sztuki, oświaty, młodzieży i sportu, rozwoju ekonomicznego, nia 24 500 pracowników, z których większość to wykwalifikoruchu turystycznego, samorządu lokalnego, instytucji, organiza- wani naukowcy i inżynierowie.
cji i podmiotów lokalnych. Wszystko to odbywa się na zasadach
równości i wzajemnej korzyści oraz wspieraniu działania słu- Współpraca z najlepszymi partnerami badawczymi i innoważącemu utrwalaniu i rozwijaniu wszechstronnej współpracy, cyjnymi firmami na całym świecie zapewnia Instytutowi oraz jepartnerstwa i bezpośrednich kontaktów pomiędzy mieszkań- go partnerom bezpośredni dostęp do projektów o największym
cami, władzami lokalnymi oraz innymi instytucjami, organiza- znaczeniu dla obecnego i przyszłego postępu naukowecjami i podmiotami.
go oraz rozwoju gospodarczego świata.
Uniwersytet Opolski prowadzi współpracę z zagranicą
w wielu dziedzinach w ramach zawartych umów i porozumień
z krajami Europy, Azji i Ameryki. Realizowane są międzynarodowe programy badawcze oraz redagowane międzynarodowe czasopisma naukowe. Współpraca obejmuje problematykę
naukowo-badawczą, a także staże i studia doktoranckie, styPartnerstwa Politechniki Opolskiej obejmują współpracę z insty- pendia naukowe, kursy językowe, wymianę studentów w ratucjami w UE (ponad 100 porozumień dwustronnych), jak i USA, mach umów dwustronnych.
Chin, Indii, Malezji, Maroko, Rosji czy Ukrainy.
Od roku 1998 Uniwersytet uczestniczy w międzynarodoPolitechnika współpracuje z uczelniami, radami, kongresami, in- wym Programie Unii Europejskiej Erasmus, w ramach któstytutami i centrami badawczymi, firmami, stowarzyszeniami rego realizowana jest wymiana studentów i pracowników.
oraz izbami handlowymi. Celem i zadaniem uczelni jest ułatwie- Program ten umożliwia studentom odbycie części studiów lub
nie / usprawnienie międzynarodowej współpracy Polskich szkół praktyki za granicą, a także poszerzenie wiedzy, zdobycie nowyższych zgodnie z obowiązującą Polską strategią internacjo- wych doświadczeń oraz poznanie kultury innych krajów.
nalizacji szkolnictwa wyższego.
Rozwijająca się współpraca z zagranicą przyczynia się do umięUczelnia wspiera rozwój międzynarodowej współpracy polskiej dzynarodowienia Uczelni, poszerzenia oferty dydaktycznej,
inżynierii z instytucjami szkolnictwa wyższego (współpraca a także zwiększenia jej innowacyjnego charakteru.
Polski i Portugalii). Dzięki dobrej współpracy Politechniki i Samorządu, firma ifm Ecolink otworzyła w Opolu pierwsze Mię- Wśród zadań, jakie realizuje Uniwersytet Opolski, kluczowe
miejsce zajmuje prowadzenie badań naukowych na światodzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe.
wym poziomie oraz upowszechnianie i komercjalizacja ich
Każdego roku Politechnika kształci około 500 studentów z zagra- wyników. Pracownicy, doktoranci a także studenci uczelnicy, a dzięki programowi wymiany międzynarodowej Erasmus, ni zdobywają liczne granty oraz prowadzą projekty i programy
również około 150 studentów z każdego zakątka świata rocznie. badawcze – krajowe i międzynarodowe – w różnych dziedzinach, niejednokrotnie mające interdyscyplinarny charakWieloletnia współpraca Politechniki Opolskiej, Miasta ter i stanowiące okazję do nawiązania współpracy i wymiany
Opola oraz Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu dopro- doświadczeń z naukowcami z innych ośrodków naukowowadziła do otwarcia w Opolu pierwszego w Polsce oddziału badawczych.

Wieloletnie
współpraca
Politechniki
Opolskiej, Miasta
Opola oraz
Parku NaukowoTechnologicznego
w Opolu
doprowadziła
do otwarcia
pierwszego w Polsce
oddziału Instytutu
Fraunhofera.

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA WIEDZY

Politechnika Opolska jest wiodącą techniczną szkołą wyższą
w Polsce skoncentrowaną na działaniach na poziomie globalnym. Uczelnia odgrywa znaczącą rolę w rozwoju międzynarodowej współpracy w polskich instytucjach szkolnictwa wyższego.

Uniwersytet Opolski
prowadzi współpracę
z zagranicą w wielu
dziedzinach
w ramach zawartych
umów i porozumień
z krajami Europy, Azji
i Ameryki.

po lewej:
Podpisanie umowy
w sprawie otwarcia
w Opolu Instytutu
Fraunhofera.
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Opole od wielu
lat przyciąga
amerykański kapitał.
Swoje oddziały
posiadają tu między
innymi Polaris, Tower
Automotive, Global
Stearing Systems czy
Animex.

SZKOŁA MIĘDZYNARODOWA

Opole od wielu lat przyciąga amerykański kapitał. Swoje
oddziały posiadają tu między innymi Polaris, Tower Automotive, Global Stearing Systems czy Animex. W mieście
działa szkoła oraz przedszkole, których profile nauczania certyfikowane są amerykańskimi standardami. Placówka działająca
w ramach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu,
realizuje amerykański program nauczania. Nauką mogą zostać
objęte – m. in. dzieci zagranicznych pracowników, ale również
polskie dzieci. Pomocy w organizacji placówki udzieliła miastu instytucja z Minneapolis w stanie Minnesota, gdzie swą
siedzibę ma spółka Polaris Industries. Uczniowie uczęszczający
do placówki zdobywają wiedzę na podstawie amerykańskich
podręczników oraz materiałów dydaktycznych. W szkole zajęcia prowadzi kadra dwujęzyczna, część nauczycieli jest po stażach w USA. Z uczniami pracuje również native speaker z USA.
W Opolu istnieją również klasy bilingualne z językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim. Na wzór amerykańskiej szkoły,
tworzony jest również certyfikowany profil nauczania w języku niemieckim.
BIBLIOTEKA AMERYKAŃSKA

Ze względu na
największą
w Polsce liczbę
osób należących
do mniejszości
niemieckiej prężnie
funkcjonuje w Opolu
konsulat niemiecki.

Dzięki programowi „america@your library®” w bibliotece
możesz znaleźć zbiór materiałów w języku angielskim, który
obejmuje książki dla czytelników w różnym wieku. Wśród nich
między innymi powieści, komiksy, foto-albumy, encyklopedie,
słowniki, monografie, omówienia i streszczenia z zakresu historii, kultury, geografii, polityki, socjologii i literatury Stanów Zjednoczonych. Dodatkową atrakcją są również gry planszowe
z amerykańskim motywem w tle takie jak The Scrambled States
of America czy Marvel Comics Monopoly.
W ramach współpracy biblioteka uzyskała również dostęp
do kilkudziesięciu baz danych online eLibraryUSA, zawierających artykuły z czasopism, książki elektroniczne, encyklopedie
dla dzieci i dorosłych, filmy oraz szereg materiałów do nauki języka angielskiego (w tym materiałów dydaktycznych dla nauczycieli). Bazy przeznaczone są dla odbiorców w różnym wieku.
Materiały dla dzieci zawierają proste lekcje i gry. Bazy dla młodzieży w przystępny sposób prezentują wiedzę z różnych dziedzin nauki. Studentom i pracownikom naukowym umożliwią
dostęp do artykułów pełnotekstowych i opracowań naukowych.
INSTYTUT KONFUCJUSZA

Opolski ośrodek jest jedną z 200 tego typu placówek na
świecie, stowarzyszonych w międzynarodowej sieci, których
siedziba główna – Hanban (Biuro Międzynarodowej Rady
Języka Chińskiego) mieści się w Pekinie. W skład zarządu organizacji Hanban wchodzą przedstawiciele 12 komisji oraz ministerstw rządu chińskiego. Hanban jest organizacją non-profit

Politechnika Opolska
jest wiodącą
techniczną szkołą
wyższą w Polsce
skoncentrowaną na działaniach
na poziomie globalnym.
PO odgrywa znaczącą rolę
w rozwoju międzynarodowej
współpracy w Polskich
instytucjach szkolnictwa
wyższego.
podporządkowaną chińskiemu Ministerstwu Edukacji, której
celem jest upowszechnianie dorobku chińskiej kultury i języka. Jej powstanie było odpowiedzią na rosnące w świecie zainteresowanie nauką języka chińskiego. Według szacunków,
języka chińskiego uczy się obecnie 25 milionów obcokrajowców i liczba ta stale rośnie.
Instytut Konfucjusza stwarza wiele możliwości współpracy.
Dzięki jego istnieniu Politechnika Opolska podpisała kilka
lat temu umowę o współpracy z Chongqing Jiaotong
University (CJU), uczelnią działającą w 32 milionowym mieście.
Teraz współpraca ta owocuje przedsięwzięciem transportowym
pod nazwą Nowy Jedwabny Szlak, Partnerzy z Kraju Środka,
chcą wskrzesić legendarny szlak łączący ich państwo z Europą,
opierając się głównie na kolei.
„One Belt One Road” to strategiczny projekt rządu chińskiego.
Jego celem jest utworzenie transkontynentalnego połączenia
kolejowego pomiędzy Chinami a Zachodem Europy, które będzie gwarantowało bardzo szybki transfer towarów pomiędzy
Europą a Azją.
KONSULATY

Ważnym czynnikiem działającym na rzecz prestiżu i międzynarodowego wizerunku miasta są konsulaty. W tej chwili istnieją
w Opolu dwie placówki: Konsulat Republiki Federalnej Niemiec
oraz Konsulat Chorwacji. Obecnie podjęte zostały działania,
o znaczeniu strategicznym, mające na celu powołanie w Opolu
nowych placówek. Trwają także prace nad ustanowieniem w naszym mieście konsulatu Ukrainy.

powyżej:
Instytut Konfucjusza.
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Konsulat Republiki Federalnej Niemiec. Ze względu na
największą w Polsce liczbę osób należących do mniejszości niemieckiej, prężnie funkcjonuje w Opolu konsulat niemiecki.
Organizuje on między innymi cykliczne spotkania dla
niemieckich firm działających na Opolszczyźnie oraz wspiera niemieckich przedsiębiorców i obywateli w codziennym
funkcjonowaniu w Opolu.
Centrum Współpracy Polska-Chiny – Instytut Konfucjusza
to instytucja pożytku publicznego, której misją jest pro- Konsulat Republiki Chorwacji. Instytucja, która wpływa pomowanie języka i kultury chińskiej. Instytut działa nie tylko zytywnie na ożywieni kontaktów gospodarczych i kulturalnych
na rzecz uczelni, ale całej społeczności regionu.
z Republiką Chorwacji. •
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Międzynarodowi partnerzy
Poznania
Poznań to miasto otwarte. Przez otwartość rozumiemy w Poznaniu także współpracę
międzynarodową. Do form tej współpracy zalicza się kontakty instytucjonalne: z ambasadami
i konsulatami, współpracę z miastami partnerskimi oraz bilateralnymi izbami gospodarczymi.
Otwartość to także działania mniej sformalizowane, jak obserwowanie pozytywnych przykładów
polityki samorządów za granicą i ich naśladowanie. Władze miasta Poznania i jego mieszkańcy
inspirują się Kopenhagą, Amsterdamem czy Wiedniem, a jednocześnie swoje doświadczenia
przekazują kolejnym miastom – takim jak Charków czy Kutaisi.

Jedną z częściej
wybieranych form
spotkań izb
gospodarczych są
wizyty w siedzibie
danej firmy, podczas
której ma ona okazję
zaprezentować swoją
działalność i wdrożone
rozwiązania.
Dla Miasta Poznania współpraca z miastami partnerskimi nie jest celem samym
w sobie i ma charakter ciągły. W tej chwili
Poznań ma 13 miast partnerskich z zagranicy oraz jedno hrabstwo partnerskie.
Są to: Assen (Holandia), Brno (Czechy),
Charków (Ukraina), Győr (Węgry), Hanower (Niemcy), hrabstwo Nottingham Shire (Wielka Brytania), Jyväskylä (Finlandia),
Kutisi (Gruzja), Nablus (Palestyna), Pozuelo
de Alarcon (Hiszpania), Ra’anana (Izrael),
Biuro Obsługi Rennes (Francja), Shenzen (Chiny), Toledo
Inwestorów (Stany Zjednoczone).

Miasto Poznań
pI. Kolegiacki 17,
61-841 Poznań, Polska
tel. +48 61 878 54 28,
inwestor@um.poznan.pl
www.poznan.pl
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wało nie tylko współpracą samorządów, czystości jubileuszu (25-lecia) utworzenia
ale także lokalnych instytucji: szkół, bi- Samorządowego Trójkąta Weimarskiego,
bliotek, stowarzyszeń i jednostek kultury. czyli mechanizmu polsko-francuskoniemieckich konsultacji międzyrządoCo ciekawe, współpraca Poznania z mia- wych. Wzięli w nich udział przedstawiciele
stami partnerskimi przybiera coraz Rennes, Hanoweru i Regionu Bretania.
częściej formę kontaktów wielostronnych.
Dzięki temu wymiana doświadczeń, NAJWIĘKSZA LICZBA PLACÓWEK
wiedzy i innowacji jest szersza i bardziej KONSULARNYCH
efektywna. W Targach Regionów i Pro- Poznań może się poszczycić największą
duktów Turystycznych Tour Salon 2016, liczbą konsulatów honorowych w Polsce.
odbywających się w Poznaniu, uczest- Obecnie jest ich w stolicy Wielkopolski 32,
niczyli przedstawiciele Charkowa z czego jeden jest Konsulatem Generali Kutaisi. Obchody 60. Rocznicy Poznań- nym (Federacja Rosyjska). Osiem z innych
PLATFORMA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
skiego Czerwca’56 uświetniły swoją miast obejmuje Poznań swoją jurysdykcją.
W ubiegłym roku w Poznaniu obchodzi- obecnością delegacje Assen, Charkowa,
liśmy 50-lecie współpracy z Brnem. Pół Győr, Kutaisi i Ra’anana. W Poznaniu Liczba placówek konsularnych świadczy
wieku wzajemnych kontaktów zaowoco- w ubiegłym roku odbyły się także uro- przede wszystkim o potencjale Poznania
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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jako regionalnego centrum. Różne państwa dostrzegają i doceniają rosnące
możliwości stolicy Wielkopolski w obszarze współpracy ekonomicznej, wymiany handlowej, jak również postrzegają
Poznań jako miasto o dużym potencjale
akademickim (prawie 120 000 studentów,
w tym niemal 5000 studentów z zagranicy), kulturalnym czy sportowo-rekreacyjnym. Najbardziej aktywnymi w swoich
działaniach w Poznaniu są i zasługują
na wyróżnienie przede wszystkim Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej, Konsulat Honorowy Wielkiej Brytanii, Konsulat
Honorowy Republiki Federalnej Niemiec,
Konsulat Honorowy Republiki Francuskiej,
Konsulat Honorowy Irlandii, Konsulat Honorowy Stanów Zjednoczonych Meksyku,
Konsulat Honorowy Ukrainy czy Konsulat
Generalny Federacji Rosyjskiej.

UGRUNTOWANIE ŚCIEŻEK DLA BIZNESU

Międzynarodowe kontakty biznesowe pomiędzy Poznaniem a zagranicą są wspierane przez obecność bilateralnych izb
gospodarczych. Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania współpracuje
z izbmi gospodarczymi pośredniczącymi
w międzynarodowych kontaktach, w tym
z: Brytyjsko-Polską Izbą Gospodarczą
BPCC, Niderlandzko-Polską Izbą Gospodarczą NPCC, Polsko-Niemieckim
Kołem Gospodarczym DWK, PolskoNiemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową AHK, Skandynawsko-Polską Izbą
Gospodarczą, Belgijską Izbą Gospodarczą
oraz Francusko-Polską Izbą Gospodarczą.
Każda z tych instytucji zajmuje się organizacją wartościowych eventów dla przedstawicieli biznesu z danego kraju,
lokalnego samorządu oraz instytucji otoczenia biznesu. Wydarzenia organizoKonsulowie angażują się w uroczysto- wane przez izby są platformą wymiany
ści o charakterze historyczno-patriotycz- doświadczeń oraz kontaktów, miejscem
nym oraz w inne wydarzenia, których do skutecznego networkingu.
organizatorem są władze miasta Poznania. Również sami konsulowie czynnie Izby gospodarcze w Poznaniu działają
promują kulturę i historię krajów, które bardzo prężnie, zrzeszając swoich członreprezentują, inicjując i organizując licz- ków i umożliwiając im bliższe poznanie
ne wydarzenia o charakterze kulturalno- się. Sami członkowie izb wskazują, że
naukowym. W Poznaniu odbywają się dzięki przynależności do nich na początcyklicznie np. Dni Bretanii czy świętuje kowym etapie działalności na nowym
się imieniny św. Patryka.
rynku zyskują wsparcie, a wzajemne kontakty tworzą ogromną bazę wiedzy.
Współpraca międzynarodowa to również
regularne wizyty Ambasadorów, których Jedną z częściej wybieranych form
przyjmują władze miasta. Tylko w ostat- spotkań izb gospodarczych są wizyty
nim miesiącu odbyło się kilka takich wizyt, w siedzibie danej firmy, podczas której
m.in. Ambasadora Szwecji czy Ambasa- ma ona okazję zaprezentować swoją dziadora Wietnamu.
łalność i wdrożone rozwiązania. Dla Miasta
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017

powyżej:
Mer Kijowa Witalij Kliczko w rozmowie
z Prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem.

Poznania takie spotkania są miejscem,
gdzie można wsłuchać się w potrzeby
przedstawiane przez inwestorów i porozmawiać o sposobach rozwiązywania napotykanych przez nich problemów.
– Kampania „Warto uczyć się niemieckiego w Poznaniu”, podczas której
przekonujemy uczniów i rodziców o znaczeniu znajomości tego języka w przebiegu dalszej kariery zawodowej, odbywa się we
współpracy z osobami zapoznanymi właśnie przez Polsko-Niemieckie Izby. Wdrożyliśmy ten projekt, aby odpowiedzieć
na zgłaszane przez inwestorów zapotrzebowanie na pracowników z językiem niemieckim. W ramach projektu odwiedzamy
szkoły i promujemy język niemiecki podczas
targów edukacyjnych. Zawsze wspierają
nas w tym osoby zaangażowane w działalność polsko-niemieckich izb lub stowarzyszeń – mówi Marcin Przyłębski, Dyrektor
Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania.

Poznań może
się poszczycić
największą liczą
konsulatów
honorowych
w Polsce. Obecnie
jest ich w stolicy
Wielkopolski
32, z czego jeden
jest Konsulatem
Generalnym
(Federacja Rosyjska).
Osiem z innych
miast obejmuje
Poznań swoją
jurysdykcją.

Współpraca Miasta z Izbami urzeczywistnia się również poprzez udział w wizytach
studyjnych oraz misjach gospodarczych.
W ostatnich kilku latach przedstawiciele
Miasta mogli dzięki temu promować potencjał inwestycyjny Wielkopolski w odległych, a jednocześnie perspektywicznych
w kontekście współpracy gospodarczej
Indiach czy Chinach. •
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Świat w Szczecinie
– przestrzeń wspólnej energii
Położony w ujściu rzeki Odry, Szczecin jest największym miastem polsko-niemieckiego
pogranicza, oraz jednym z największych miast basenu południowego Bałtyku. Liczące ponad
407 tys. mieszkańców miasto nazywane jest również przez niektórych Paryżem Północy.
Tu mieści się kwatera główna Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód [the Headquarters
of Multinational Corps Northeast – MNC NE], w którym służą oficerowie z 25 państw.

Szczecin może
poszczycić się
najdłuższym
partnerstwem
miejskim
z Hanzeatyckim
miastem Rostock.

Badając dokładniej szczeciński palimpsest, odkryjemy pod różnymi jego
warstwami fascynujące międzynarodowe
elementy. Szczecin jest metropolią o długiej i niezwykle zróżnicowanej historii napływu ludności. Dziś w Polsce, ale
przez lata był częścią wielu kultur, pod
rządami wielu państw. Mamy tu historię
duńską, szwedzką, francuską, niemiecką
i najnowszą polską.
Miasto z dumą prezentuje się jako dynamiczny ośrodek pogranicza polskoniemieckiego, odwołujący się do swojej
wielokulturowej historii. W mieście
funkcjonują gminy: żydowska i francuska (pozostałość po okresie napoleońskim w historii miasta) oraz liczne
mniejszości narodowe: białoruska, ukraińska. Mieszkają tu też Koptowie, Grecy,
Syryjczycy, Irańczycy, Hindusi, Łemkowie
i inni.

Urząd Miasta
Szczecin
Plac Armii
Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. (+48 91) 4351164
fax (+48 91) 4351165
www.invest.szczecin.eu
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Współczesne realia pogranicza, różne
jego zjawiska, procesy i wyzwania, wiele
dziedzin życia jego mieszkańców i ich
aktywności, a także polityki i odpowiedzialności różnych administracji – mają
aspekt transgraniczny, tworząc zarazem
swoisty, międzynarodowy system naczyń połączonych. Gospodarka i rynek
pracy, zjawiska demograficzne i migracje,
edukacja i szanse rozwojowe młodzieży,
turystyka, sport i rekreacja, warunki środowiska naturalnego, planowanie prze-

strzenne, kultura, transport i komunikacja,
problemy socjalne, bezpieczeństwo, informacja i promocja – w większym lub
mniejszym stopniu wzajemnie się warunkują i na siebie oddziałują.

historii miasta. Inne kluczowe zabytki
Szczecina to świadectwa różnych etapów naszej burzliwej historii.

Od 2006 r. miasto współpracuje z Sail
Training International. W tym roku poRzeczywistość pogranicza, gdzie więk- nownie zawitają do „Przyjaznego Portu”
szość dziedzin prowadzonej współpracy wielkie żaglowce z całego świata.
wykracza poza granice administracyjne,
podziały branżowe i specjalizacje za- Miasto jest otwarte na kontakty z partwodowe, a także łączy różne aktywne nerami krajowymi i zagranicznymi, reśrodowiska sprawia, że sama współpra- alizującymi projekty współfinansowane
ca transgraniczna planowana jest ze środków europejskich lub zewnętrzw sposób interdyscyplinarny. Położone nych. Szczecin może poszczycić się
wśród zieleni, nadwodne miasto przy- najdłuższym partnerstwem miejskim
ciąga osobowości i niepowtarzalne pro- z Hanzeatyckim miastem Rostock.
jekty. Jednym z nich jest niewątpliwie Jesienią 2017 r. obchodzony będzie jugmach Filharmonii Szczecińskiej, który bileusz 60-lecia współpracy partnerskich
zdobywając uznanie świata architektów, miast. Partnerstwa niemieckie obejmują
stał się wizytówką nowego Szczecina, nie także takie miasta jak: Greifswald (współtylko w Europie, ale i w świecie. Budowla, praca uniwersytecka), Berlin-Kreuzberg,
dzięki swojej niezwykłej, ultranowocze- Lubekę, Bremerhaven (współpraca
snej bryle, stała się nową ikoną miasta, w branży turystyki żeglarskiej).
zdobywając w 2014 i 2015 r. najważniejsze nagrody architektoniczne, w tym Inne miasta partnerskie to Bari (współNagrodę Miesa Van der Rohe.
praca w dziedzinie kultury i edukacji,
uniwersytecka), Dniepr (współpraca
W tym roku dołączyła do niej kolejna w dziedzinie kultury), Jinan (współpra– Centrum Dialogów „Przełomy”, które ca w dziedzinie kultury), Kingston Upon
zwyciężyło w prestiżowym konkursie Hull (współpraca gospodarcza, kultuna najlepszą przestrzeń w Europie ralna), Kłajpeda (współpraca gospodar[European Prize for Urban Public Space]. cza oraz turystyka żeglarska), Malmoe
Budowla w swoim, znakomicie zaprojek- (współpraca gospodarcza), Murmańsk,
towanym także pod ziemią wnętrzu, od- Esbjerg (współpraca gospodarcza, komusłania skrywane dotąd karty najnowszej nalna), Budapeszt – XXI dzielnica Csepel.
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Współpraca z miastami partnerskimi polega m.in. na realizacji wspólnych projektów,
poprzez bezpośrednie zaangażowanie
urzędu miasta lub też podległych instytucji i placówek kulturalnych, oświatowych,
sportowych, wzajemne wizyty służące
nawiązaniu i zacieśnieniu relacji partnerskich, udział w uroczystościach i obchodach ważnych dla danego miasta. W tym
roku do spotkania z przedstawicielami
miast partnerskich dojdzie podczas finału
zlotu żaglowców The Tall Ships Races
2017. Miasto utrzymuje stały kontakt ze
środowiskami i organizacjami polonijnymi oraz placówkami dyplomatycznymi,
uczelniami wyższymi realizującymi projekty wymiany, organizacjami kulturalnymi, gminami wyznaniowymi oraz NGOs.
W mieście znajduje się 16 konsulatów
takich państw, jak: Wielka Brytania, Cypr,
Bośnia i Hercegowina, RFN, Estonia,
Dania, Szwecja, Słowacja, Ukraina,
Litwa, Rosja, Norwegia, Meksyk, Czechy
i Kazachstan, w których funkcję honorowego konsula pełnią szczecinianie. Swoją
Agencję Konsularną utrzymuje tu Francja.
W kooperacji z władzami województwa
promowane są przedsięwzięcia kluczowe
dla rozwoju miasta i regionu w instytucjach europejskich oraz na forum organizacji międzynarodowych. W mieście
organizowane są konferencje międzynarodowe, seminaria, imprezy, wizyty
studyjne, itp. W czerwcu zakończył obrady V międzynarodowy Kongres Morski.
Rozwijane są również kontakty z miastami i regionami partnerskimi poprzez
uczestnictwo w różnych projektach
i wydarzeniach międzynarodowych.
Miasto Szczecin i województwo zachodniopomorskie zaznacza swoją obecność
na forum organizacji międzynarodowych,
tj. np. Sieć Europejskich Regionów
i Obszarów Metropolitalnych – METREX
prowadząc wspólnie aktywny lobbying
interesów regionalnych.

średni kontakt przedsiębiorcom i organizacjom po obu stronach granicy i dają
możliwość zacieśnienia współpracy. Obok
największej na Pomorzu Zachodnim
Północnej Izby Gospodarczej funkcjonuje tu otwarty w październiku
2000 r. pierwszy Niemiecko-Polski Dom
Gospodarki. Projekt „Dom Gospodarki”
realizuje Izba Przemysłowo-Handlowa
Neubrandenburg Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Pełni on rolę
pomostu między Polską a Niemcami
i przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia po obu stronach granicy.
Aktywna współpraca międzynarodowa
realizowana jest również przez szczecińskie wyższe uczelnie. Każda z nich może
poszczycić się szeroką siecią kontaktów
międzynarodowych oraz realizowanych
projektów badawczo-naukowych i międzynarodowych. Między innymi Uniwersytet Szczeciński ma podpisanych
476 umów z około 200 uczelniami w ra- poniżej:
Wały Chrobrego.
mach programu Erasmus+ (program UE
w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży
i sportu na lata 2014-2020) oraz posiada
12 partnerów w ramach krajów partnerskich (spoza UE). Podpisano około
60 umów bilateralnych, będących podstawą do przygotowania projektów.
Studenci uczelni, absolwenci oraz pracownicy mogą wyjeżdżać na studia (SMS)
i praktyki zagraniczne w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach
działających w innych krajach uczestniczących w programie.

Pomorski Uniwersytet Medyczny z oddziałem nauczania w języku angielskim
współpracuje z renomowanymi uniwersytetami w UE oraz poza nią. I tak, Wydział
lekarski współpracuje z hiszpańskimi uniwersytetami w Maladze, Nawarze
czy Walencji, ponadto z Uniwersytetem
Wileńskim, uczelniami niemieckimi
z Greifswaldu, Lipska, szwedzkim
Uniwersytetem w Linkőping oraz
z włoskim Uniwersytetem w Bari.
Od 2013 r. organizowane jest w bliskiej Doktoranci i pracownicy kierunku
współpracy z ambasadami państw lekarsko-dentystycznego współpracują
skandynawskich, miastami partnerskimi z uniwersytetami belgijskimi i włoskioraz Skandynawsko-Polską Izbą Gospo- mi. Wydział lekarsko-biotechnologiczny
darczą wydarzenie pod nazwą „Dni i medycyny laboratoryjnej współpraSkandynawskie”. Impreza stała się udaną cuje z Hochschule Hamm-Lippstadt
platformą współpracy pomiędzy Polską oraz z norweskim Inland Norway
a Skandynawią. Rozmowom o najnow- University of Applied Sciences.
szych trendach w szeroko rozumianym
sektorze energii odnawialnych, gospo- Akademia Morska w Szczecinie może podarce przyjaznej środowisku (ekologii) chwalić się licznymi umowami międzyczy też związanych z rozwojem inteli- narodowymi, obejmującymi współpracę
gentnych miast, towarzyszą zawsze eks- naukową i dydaktyczną, w tym m.in. properci reprezentujący najwyższy poziom wadzenie kursów morskich przez szko– z Polski i Skandynawii.
leniowców z MUS w Baku, wymianą
studentów i kadry w ramach programów tj.
„Dni polsko-niemieckie” – podobnie jak ERASMUS+ i innych, oraz realizacją liczw przypadku dni skandynawskich, to spo- nych projektów naukowo badawczych
tkania przedsiębiorców w ramach giełdy i międzynarodowych, jak chociażby
kooperacyjnej oraz paneli tematycznych. Program Interreg V Południowy Bałtyk czy
Dni polsko-niemieckie ułatwiają bezpo- Horyzont 2020. Akademia Morska współOutsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017

powyżej:
Filharmonia Szczecińska.

pracuje i posiada liczne kontakty z uczelniami w krajach, tj. Azerbejdżan, Włochy,
Wielka Brytania, Norwegia, Chiny, Niemcy,
Łotwa, Szwecja, Hiszpania, Chorwacja,
Belgia, Estonia, Grecja, Bułgaria, Finlandia,
Gruzja, Litwa, Portugalia, Rosja, Słowenia,
Turcja.
Równie szerokie kontakty i współpracę realizuje Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny. Uczelnia każdego roku
uczestniczy w targach edukacyjnych
organizowanych na terenie Niemiec,
m.in. w takich miastach, jak Frankfurt
nad Odrą, Berlin, Hamburg, Rostock.
Ponadto ZUT bierze także udział w targach na Ukrainie i Białorusi, pracownicy
uczelni odbywają też spotkania w ukraińskich szkołach średnich. ZUT utrzymuje
bilateralne kontakty z agentami rekrutującymi studentów.

W mieście znajduje
się 16 konsulatów
takich państw jak:
Wielka Brytania,
Cypr, Bośnia
i Hercegowina,
RFN, Estonia, Dania,
Szwecja, Słowacja,
Ukraina, Litwa,
Rosja, Norwegia,
Meksyk, Czechy
i Kazachstan,
w których funkcję
honorowego konsula
pełnią szczecinianie.

Strategiczna lokalizacja, łatwy dostęp
do Bałtyku, dobre skomunikowanie
z resztą Europy oraz walory przyrodnicze
czynią Szczecin niezwykle atrakcyjnym
turystycznie miejscem odwiedzanym
przez gości z całego świata. Na tegoroczne wydarzenie The Tall Ships Races 2017,
które odbędzie się w dniach 5-8 sierpnia miasto gorąco zaprasza. •
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Łódź – otwarta na świat
Łódź rozpędziła się na dobre. Obecnie odradza się jako miasto
całkiem nowych możliwości, otwarte na inicjatywy i rozwój,
które stawia na nowoczesne branże, stając się ponownie
„ziemią obiecaną” dla biznesmenów oraz atrakcyjnym miejscem
do studiowania, a także dla turystów. Miasto przyciąga
inwestorów dobrą lokalizacją, niższymi kosztami prowadzenia
działalności gospodarczej i dobrze wykwalifikowaną kadrą.

Spośród wszystkich
miast partnerskich
najbardziej
intensywna współpraca
odbywa się obecnie
pomiędzy Łodzią,
a miastami chińskimi –
Kantonem, Chengdu
i Tian Jin.
PARTNERZY MILE WIDZIANI

Zagraniczni przedsiębiorcy zainwestowali
tutaj w ostatnich dekadach setki milionów
dolarów. Wiele firm otworzyło swoje oddziały oraz uruchomiło produkcję z zamiarem dalszej ekspansji. Zdefiniowana
na nowo – po upadku wiodącego
przemysłu włókienniczego – tożsamość,
wykreowanie spójnych kierunków strategii rozwoju, połączone z przemyślaną
koncepcją promocji, sprawiają, że Łódź
jest coraz lepiej postrzegana na mapie
gospodarczej Polski i Europy.

na łamach magazynów biznesowych, organizowanie własnych eventów, współpracę z uczelniami wyższymi czy stałe
kontakty i inicjatywy z 20 miastami partnerskimi Łodzi.

w której wzięli udział przedstawiciele
Urzędu Miasta Łodzi. Nawiązano relacje
z polskimi służbami konsularnymi w tym
mieście, które wspierają Łódź w promowaniu jej proinwestycyjnego charakteru.

NA NOWYM „JEDWABNYM SZLAKU”

Współpraca z Chengdu opiera się również
na wymianie technologii informatycznych, nowej energii kulturalnej i kontaktach akademickich. Instytucje kultury
Chengdu nawiązały współpracę z placówkami w Łodzi, skupiając się na podobnych projektach, szczególną uwagę
poświęcając festiwalom i ofercie kulturalnej. W 2013 roku, po ponad dwuletnich
przygotowaniach, zostały uruchomione
regularne przewozy kolejowe cargo z południowo-zachodnich Chin do Łodzi nazwane „nowym jedwabnym szlakiem”.

Spośród wszystkich miast partnerskich najbardziej intensywna współpraca odbywa się obecnie pomiędzy
Łodzią, a miastami chińskimi – Kantonem,
Chengdu i Tian Jin. Kanton jest trzecim
najważniejszym ośrodkiem przemysłoZnaczny obszar pracy działającego wym i naukowym w Chinach, a Łódź jew Urzędzie Miasta Łodzi – Biura Obsługi dynym miastem w Polsce, które weszło
Inwestorów i Współpracy z Zagranicą w poczet miast partnerskich Kantonu. Intento promocja gospodarcza miasta, reali- syfikacja kontaktów Łodzi z Kantonem
zowana m.in. poprzez regularny udział rozpoczęła się w 2010 r. podczas misji inw targach międzynarodowych, obecność westycyjnej, organizowanej przez PAIiIZ,
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Miasta partnerskie Łodzi:

W 2013 roku, po
ponad dwuletnich
przygotowaniach,
zostały uruchomione
regularne przewozy
kolejowe cargo
z południowozachodnich Chin
do Łodzi nazwane
„nowym jedwabnym
szlakiem”.

Dzięki temu Łódź stała się dobrze rozpoznawalnym ośrodkiem, który może
uczestniczyć w rozwoju kontaktów gospodarczych z Polską i Unią Europejską.

handlu, wymiany kulturalnej, edukacyjnej czy sportowej. Władze obu miast
utrzymują przyjazne stosunki, inicjują
wzajemne spotkania oraz misje gospodarcze. Współpraca z partnerami chińWspółpraca z Tian Jin odbywa się na wielu skimi jest jednym z najważniejszych
płaszczyznach, począwszy od gospodarki, priorytetów Łodzi.

Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017

MIASTO W ŚRODKU EUROPY

Równie owocną współpracę miasto Łódź
nawiązało z wieloma miastami europejskimi. Na przykład z Lyonem, której
25-lecie obchodziliśmy w ubiegłym roku.
W początkowej fazie kontaktów, Łódź
budująca nowy samorząd otrzymała
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Łódź regularnie
współpracuje m.in.
z: AmCham –
Amerykańską Izbą
Handlową w Polsce,
JETRO – Japońską
Organizacją Handlu
Zagranicznego,
Związkiem
Pracodawców
Shokokai,
CCIFP – Francuską
Izbą PrzemysłowoHandlową w Polsce,
Włoską Izbą
HandlowoPrzemysłową
w Polsce.

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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znaczące wsparcie ze strony Lyonu
w postaci licznych szkoleń i pomocy
organizacyjno-prawnej w zakresie
gospodarki finansowej, organizacji
służb administracji miejskiej, zarządzania gruntami i nieruchomościami,
wprowadzeniem informatyki do urzędów oraz strategii komunikacji. Lyon
organizował staże i realizował eksperckie misje szkoleniowe w dziedzinie
technologii miejskich i zagospodarowania terenu. Wymiana i wsparcie organizacyjno-merytoryczne objęło także
tak ważne dziedziny życia społecznego,
jak adwokatura, izby skarbowe, szpitale, sądy, zakłady energetyczne. Ze
Stuttgartem umowę o współpracy partnerskiej podpisano w 1988 roku. Ten
krok położył kamień węgielny pod
współpracę w zakresie wymiany kulturalnej i naukowej, w dziedzinie ochrony
środowiska, opieki zdrowotnej, ochrony
zabytków oraz gospodarki i handlu.
Doskonałą płaszczyzną do podtrzymywania oraz zacieśniania współpracy są
wszelkiego rodzaju spotkania, seminaria czy festiwale regularnie organizowane w Łodzi lub w miastach partnerskich.
W Łodzi odbyło się ich wiele, np.:
III Regionalne Forum Polska-Chiny
W 2015 roku na III Regionalne Forum
Polska-Chiny przyjechało do Łodzi ponad
pół tysiąca przedsiębiorców i przedstawicieli władz samorządowych. Przy okazji dyskusji i paneli toczyły się rozmowy na temat
wymiany gospodarczej, naukowej i kul-

turalnej oraz zawarte zostały porozumienia o współpracy. Podpisano dokumenty
ułatwiające wymianę studentów między
polskimi uniwersytetami, a uczelniami w prowincji Henan, co ma również
znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego i naszego miasta, które bardzo blisko współpracuje już z Chengdu. W tracie trwania forum
Chińczycy otworzyli w Łodzi swoje biuro i oficjalne przedstawicielstwo.

Zaplanowano spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu
Europejskiego, ministrami, parlamentarzystami, reprezentantami organizacji
międzynarodowych, najważniejszych
firm oraz ekspertami.
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

Miasto Łódź promuje oraz aktywnie
wspiera również współpracę zagraniczną z wyższymi uczelniami, organizowaIII Forum Miast Partnerskich
ną jednak głównie przez Uniwersytet
W dniach 9-10 września 2015 r. miało miej- Łódzki, Politechnikę Łódzką oraz szkoły
sce III Forum Miast Partnerskich, po- artystyczne – PWSFTviT, ASP i Akademię
święcone tematyce rewitalizacji. Goście Muzyczną.
z Lyonu, Stuttgartu, Szegedu i Tampere
mówili o swoich doświadczeniach Chętnie podejmowana jest współpraw zakresie rewitalizacji i ożywiania cen- ca z izbami handlowymi i gospodarczytrów miast. Uczestnicy mieli okazję wziąć mi, które mają swoje siedziby głównie
udział w Kongresie Urbanistyki Polskiej w Warszawie. Łódź regularnie współ„Powrót do Centrum”, zorganizowanym pracuje m.in. z AmCham – Amerykańską
przez Towarzystwo Urbanistów Polskich. Izbą Handlową w Polsce, JETRO – JapońPrzy tej okazji specjaliści z całej Europy wy- ską Organizacją Handlu Zagranicznego,
mienili swoje doświadczenia w zakresie Związkiem Pracodawców Shokokai, CCIFP
planowania przestrzennego, rewitalizacji, – Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową
zwiedzili Łódź i zapoznali się z projektem w Polsce, Włoską Izbą Handlowo-Przestarań Łodzi o organizację EXPO 2022. mysłową w Polsce. W Łodzi znajduje
Swojego poparcia naszej kandydaturze się Konsulat Brytyjski oraz 13 konsulaudzieli dyplomaci z Francji i Finlandii.
tów honorowanych, m.in. Austrii, Belgii,
Węgier, Królestwa Danii, Czech, Niemiec,
Forum Europa-Ukraina
Francji, Ukrainy.
Podczas trzydniowego spotkania w Łodzi
gościło 400 uczestników z Ukrainy, UE, Dzisiejsza Łódź to dynamiczne miaRosji, krajów sąsiedzkich i USA, a wśród sto z perspektywą i wizją na przyszłość,
nich przedstawiciele rządów, polityki, biz- z bogatą ofertą biznesowo-kulturalną,
nesu, samorządów, międzynarodowych które stawia na nowoczesne branże i kreorganizacji i ośrodków analitycznych. atywnych ludzi. OTWARTE NA ŚWIAT. •
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Częstochowa
– specjalna strefa... sztuki
O ile przemysł i ekonomia od zawsze są ze sobą powiązane, o tyle połączenie ich ze sztuką
niekoniecznie jest dla wszystkich oczywiste. Jeszcze bardziej nieoczywisty wydaje się związek
sztuki ulicznej z promocją gospodarczą. Tymczasem Częstochowa po raz kolejny udowadnia,
że jest miastem ludzi o umysłach otwartych i chętnie podejmuje nowe wyzwania. Tym razem
zadziwia świat nowatorskim projektem mającym na celu promocję Specjalnych Stref
Ekonomicznych – projektem artystycznym.

CZYM SĄ SSE?

Najogólniej mówiąc Specjalne Strefy
Ekonomiczne to wydzielone obszary,
na których inwestorzy – po uzyskaniu pozwolenia – mogą prowadzić działalność
gospodarczą uzyskując pomoc w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. SSE ustanawia rozporządzeniem
Rada Ministrów, a celem funkcjonowania SSE jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez przyciąganie nowych
inwestycji, rozwój eksportu i przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia. Strefy
działają na podstawie ustawy z 20 października 1994 roku i, choć pierwotnie
zostały powołane na okres 20 lat, to funkcjonują dalej i na dzień dzisiejszy będzie tak do 2026 roku. W Częstochowie
działalność stref nabrała rozpędu dopiero po 2014 roku, kiedy objęto statusem Powyżej: Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, kurator projektu Jan Sętowski i SEIKON na tle
instalacji SEIKONA. IRON OXIDE 2017 (Fot A. Mielczarek).
SSE ponad 70 ha terenów.
Specjalne Strefy STREFY W CZĘSTOCHOWIE
Ekonomiczne to Na terenie miasta znajdują się aż trzy
wydzielone obszary,
na których inwestorzy lokalizacje, objęte statusem dwóch
– po uzyskaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych.
pozwolenia – mogą To jednak nie jest jedyny ewenement.
prowadzić działalność Naprawdę niezwykłym wydarzeniem
gospodarczą
było podpisanie w czerwcu 2014 r. trójuzyskując pomoc
w postaci zwolnienia stronnego porozumienia o współpraz podatku cy pomiędzy SSE EURO-PARK MIELEC,
dochodowego. Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

i miastem Częstochowa. Szefowie stref
i prezydent Krzysztof Matyjaszczyk
podpisali porozumienie, które zakłada współdziałanie przy tworzeniu
warunków do inwestowania w mieście oraz powołanie wspólnego zespołu roboczego, którego zadaniem będzie
wspieranie miasta w promocji terenów inwestycyjnych. Euro-Park Mielec to najstarsza strefa w Polsce i można powiedzieć,
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że to tam właśnie się wszystko zaczęło,
a KSSE to z kolei strefa mająca najlepsze
wyniki finansowe w Europie, będąca również w czołówce światowej.

pracowników żadna inwestycja nie dojdzie
do skutku. Dlatego dostosowuje się szkolnictwo średnie do potrzeb rynku pracy,
tworząc nowe kierunki nauczania w porozumieniu z partnerami biznesowymi szkół.

TERENY INWESTYCYJNE
I KAPITAŁ LUDZKI

Podobnie rzecz się ma ze szkolnictwem
wyższym. Wyższe kwalifikacje to także
lepsza płaca, dlatego też samorząd wprowadza ulgi promujące odpowiedzialnych
społecznie pracodawców, powołuje
rzecznika wspierającego pracowników,
przyznaje certyfikaty „Lepsza Praca” i reguluje dostęp do miejskich ulg podatkowych. Teraz o zwolnienie z podatku od
nieruchomości mogą ubiegać się tylko te
firmy, które oferują pracownikom minimum 150% minimalnego wynagrodzeWładze samorządowe zdają sobie dosko- nia i zatrudniają co najmniej 80% swej
nale sprawę, że bez wykwalifikowanych załogi na umowy o pracę.

W roku 2014 miasto stworzyło nową
markę by promować swoje tereny
inwestycyjne oraz programy pomocowe dla przedsiębiorców. Wszelkie
wydarzenia i akcje promocyjne od tego czasu promowane są pod hasłem
„Invest in Częstochowa”. W chwili obecnej znaczna część terenów w SSE jest już
sprzedana i można byłoby się zastanawiać
co dalej promować?

Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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miasta festiwalu sztuki promującego jednocześnie tereny inwestycyjne. Iron Oxide
Festival, nie bez powodu, nazewnictwo
zaczerpnął ze świata ... żelaza i stali, bowiem odbywał się na częstochowskich
terenach pohutniczych i jego nazwa,
jak najbardziej oddawała również jego charakter.
Pomiędzy filarami estakady energetycznej między ul. Bojemskiego a Korfantego,
na terenach przemysłowych Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec
zostały rozpięte konstrukcje stalowoblaszane o wymiarach 750 cm na 375 cm.
Na nich powstały trzy niesamowite
instalacje artystyczne. Dwie z nich to
obrazy, jedna to rzeźba. W edycji 2016,
Częstochowę odwiedził rzeźbiarz
Tomasz Górnicki i najbardziej chyba
enigmatyczny polski twórca street
Powyżej: Tomasz Górnicki podczas pracy IRON OXIDE 2016 (Fot A. Mielczarek). artu – Simpson. Trzecie dzieło, które
powstało było wynikiem pracy częstoJeżeli więc zobaczą Państwo logo „Invest młodym rodzicom w powrocie do pracy chowskiej grupy Monstfur. Każda z prac
nawiązuje do przemysłowo-biznesowein Częstochowa” możecie być pewni, że poprzez dofinansowywanie niań.
dzieje się coś co ma na celu promocję
go charakteru miejsca swego powstania.
miasta jako lokalizacji atrakcyjnej nie tyl- Miasto także wychodzi poza ramy,
ko do inwestowania ale także do zamiesz- nie chce być już postrzegane tylko CZĘSTOCHOWSKI MONSTFUR
kania, nauki oraz pracy.
jako cel jednodniowego wyjazdu Częstochowska grupa MONSTFUR
turystycznego lub „baza wypadowa” współorganizuje z miastem Iron Oxide.
na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Kolektyw, jak sami o sobie mówią, to orDLACZEGO STREET ART?
Ten rodzaj sztuki to zjawisko z „poganizm żyjący na polu sztuki, który żygranicza”, można je porównać do niewi się pozostałościami poprzedniej
sfornego nastolatka, który wyrwał się
epoki oraz produktami popkultury. Swoją
z domu konserwatywnych rodziców i posztukę tworzą na zardzewiałych blachach,
stanowił być sobą, co czasami wiąże się
starych tablicach informacyjnych, czy
z balansowaniem na granicy legalności.
wreszcie murach. Prace kolektywu możTo przekaz, który ma taką energię, że nie
na spotkać na prestiżowych targach,
mieści się w znanych nam dotąd ramach
takich jak Stroke Art Fair w Monachium,
gdzie jego obiekty wystawiane są obok
i kanonach dlatego wychodzi ... na ulicę.
Twórcy najczęściej posługują się pseudotakich postaci jak Banksy.
nimami i są związani z miastami, w których tworzą. Street Art, mimo trudnych
W 2015 roku Monstfur został uhonopoczątków, jest coraz bardziej doceniany
rowany nagrodą Grand Prix w konkurponieważ siła jego przekazu jest ogromsie Stencil Art Prize organizowanym
przez Ambush Gallery w Sydney. Prace
na, a i walory artystyczne często wybitkolektywu prezentowane były na wyne. Twórcy nurtu, często umiejscawiają
swoją sztukę w bardzo nieartystycznym
stawach indywidualnych i zbiorowych
w Berlinie, Paryżu, Sztokholmie, Sydney
otoczeniu, skłaniając zaskoczonych odczy Warszawie. Znalazły również swoje
biorców do refleksji. Taki sposób twomiejsce w najważniejszych kolekcjach
rzenia często wiąże się z nietrwałością
muzealnych w Polsce (m.in. Muzeum
dzieł umieszczanych czasami nielegalnie,
usuwanych przez służby sprzątające lub
Śląskie w Katowicach).
kradzionych. Z biegiem czasu street art
wyszedł z podziemia i jest teraz uznaną
formą wyrazu artystycznego.

W roku 2014 miasto
stworzyło nową markę
by promować swoje
tereny inwestycyjne
oraz programy
pomocowe dla
przedsiębiorców.
Wszelkie wydarzenia
i akcje promocyjne
od tego czasu
promowane są
pod hasłem „Invest
in Częstochowa”.

CZĘSTOCHOWA JEST NA TAK

Nurt jest na tyle dynamiczny i mocny
w swym przekazie, że nie dziwi fakt, iż
zaintrygował również częstochowski samorząd, który słynie w kraju ze swych
innowacyjnych, a czasami nawet kontrowersyjnych uchwał, wspominając choćby
dofinansowanie in vitro, a w sektorze inwestycyjnym – zwolnienie z podatku od
nieruchomości deweloperów tworzących nowoczesne powierzchnie biurowe.
W działaniach prorodzinnych również stosuje nowoczesne rozwiązania pomagając

O zwolnienie
z podatku od
nieruchomości
mogą ubiegać się
tylko te firmy, które
oferują pracownikom
minimum 150%
minimalnego
wynagrodzenia
i zatrudniają co
najmniej 80% swej
załogi na umowy
o pracę.

Poniżej: Obraz
autorstwa Free
Market Simpson –
Iron Oxide 2016
(Fot Ł. Stacherczak).

Staje się coraz lepszym miejscem do zamieszkania, studiowania i pracy. Mimo,
że pozycja startowa miasta jest stosunkowo słabsza od największych polskich
metropolii, to w 2016 roku Częstochowa została ujęta w rankingu miast atrakcyjnych
dla relokacji, który stworzyła agencja Antal - firma zajmująca się rekrutacją
kadry specjalistów i menadżerów.
FESTIWAL NA STREFACH

W ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja najbardziej nowatorskiego w dziejach

Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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INWESTYCJE

Po prawej: twórczość
1, 2 (z Tomaszem
Górnickim), 3 –
grupy Monstfur
(Fot Monstfur).
CO NA TO WŁAŚCICIEL?

Właścicielem podłoża dla sztuki jest ELSEN
SA. Elsen to lokalna firma energetyczna,
mocno związana ze swoimi partnerami – klientami zlokalizowanymi w przemysłowej części miasta Częstochowy.
Firma jest otwarta na nowości i chętna do wspierania ciekawych inicjatyw,
stale poszerza swoją ofertę by znaleźć
dla siebie miejsce na rynku zdominowanym przez gigantów branży. Dzięki poczuciu przynależności lokalnej tej firmy,
nie trudno było przekonać jej władze
do udziału w takim przedsięwzięciu jak
Iron Oxide Street Art Festival.
IRON OXIDE 2017

Iron Oxide Festival to wydarzenie bez precedensu, zarówno w świecie sztuki jak
i w sposobie na promocję terenów inwestycyjnych. Ubiegłoroczne instalacje,
zgodnie z obietnicami artystów, były zaledwie zalążkiem wielkiego europejskiego projektu.

Poniżej: Obraz Czarnobyla – IRON OXIDE 2017
(Fot A. Mielczarek).

Podczas tegorocznej edycji festiwalu,
w Częstochowie pojawili się znani europejscy twórcy: Czarnobyl i Seikon. Pracy
artystów w tym roku towarzyszyły
budowy dwóch inwestorów (Staltim
i X-kom), którzy zdecydowali się prowadzić działalność na tym terenie,
a surowe prace jeszcze lepiej wpisały
się w przemysłowy krajobraz. Festiwal
trwał od 23 maja i był podsumowaniem
europejskiej trasy artystycznej IRON
OXIDE. W ramach tejże artyści odwiedzili
m.in.: Amsterdam, Berlin i Paryż, a ich
artystyczne poczynania nie pozostały
bez echa w europejskiej trasie. Ostatnim
przystankiem była Częstochowa – miasto,
które postanowiło wykorzystać nieokiełznaną dotąd twórczość tych młodych
ludzi do promocji swych atrakcyjnych
terenów inwestycyjnych.

Centrum Obsługi
Inwestora
Wydział Funduszy
Europejskich
i Rozwoju
Urząd Miasta
Częstochowy
ul. Waszyngtona 5
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 3707 212
Centrum Obsługi
Inwestora
tel. +48 34 3707 213
coi@czestochowa.
um.gov.pl
fer@czestochowa.
Twórcy, na których Częstochowa postawiła
um.gov.pl
www.czestochowa.pl przy promocji swojego potencjału, stają
Autor: się coraz bardziej rozpoznawalni i znani
Anna  Mielczarek. nie tylko w świecie sztuki. Wspomnieć
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wystarczy choćby, że Monstfur we
współpracy z Tomaszem Górnickim
stworzyli unikatowe wnętrze jednej z warszawskich restauracji Mateusza Gesslera. •
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017

Sposób na energooszczędny biznes
– inwestycja w oświetlenie LED
Na rynku trwa oświetleniowa rewolucja. Energooszczędne LEDy wypierają
nieefektywne i szkodliwe świetlówki fluorescencyjne. Jak wdrożyć oświetlenie
LED w swojej rmie? Jakie wiążą się z tym koszty?
Nowoczesne oświetlenie LED jest dziś niekwestionowanym liderem rynku. Nie tylko ze względu na swoją energooszczędność,
ale i na trwałość oraz funkcjonalność. Coraz więcej, zarówno małych jak i dużych rm dostrzega te korzyści i decyduje się na system
oświetlenia LEDowego. Nic w tym zaskakującego – to realna szansa na duże oszczędności.
Oszczędzanie energii jest proste. Dostęp do nowoczesnych i proekologicznych technologii znacząco ułatwia ten proces. Bezpieczeństwo
i wysoka jakość LEDów znacząco wpływa na poprawę polityki energetycznej w rmie. Decydując się na wymianę oświetlenia na LED-owe,
wybierasz niższe rachunki i powiększasz swój budżet. Te systemy mogą zdziałać prawdziwe cuda.
Taka zmiana przynosi wymierne korzyści nansowe. W porównaniu do konwencjonalnego oświetlenia różnica może wynieść nawet do 86%.
Według badań oświetlenie pochłania nawet do 40% dziennego zużycia energii w danym przedsiębiorstwie. W skali roku są to olbrzymie
koszty.
Wyróżnia ją przede wszystkim funkcjonalność i trwałość, sięgająca nawet do 100 tys. godzin. Bezproblemowa eksploatacja to jeden z wielu
atutów tego rozwiązania. Instalując oprawę użytkownik otrzymuje kilkuletnią gwarancję i nie musi martwić się częstą wymianą sprzętu.
Inwestycja za 0 zł? To możliwe! Decydując się na modernizację oświetlenia, nie należy kierować się pozornie wyższym kosztem zakupu
opraw LEDowych w stosunku do rozwiązań standardowych. Efekty wymiany przestarzałych technologii są widoczne już przy pierwszym
rachunku za energię elektryczną. Inwestycja zwraca się zazwyczaj już w ciągu dwóch lat.
CO-Unity oferuje dogodne rozwiązania z zakresu nansowania i leasingu, oparte o spłatę całości inwestycji z oszczędności, które zostaną
uzyskane dzięki energooszczędnym oprawom LED.

Korzyści dla rm:





obniżenie realnych kosztów inwestycji, w tym zmniejszenie ogólnych kosztów utrzymania sprzętu,
odciążenie budżetu,
brak potrzeby odpisów księgowych/amortyzacji,
możliwość realizacji leasingu zwrotnego na już raz zakupiony przez klienta sprzęt – zastrzyk gotówki
na inne realne potrzeby rmy.

O Firmie:
CO-Unity B.V.
Wyłączny przedstawiciel producenta oświetlenia japońskiej marki Toshiba. W portfolio rmy znajdują się inteligentne
rozwiązania oświetleniowe przeznaczone dla sektora publicznego, przemysłowego i prywatnego. Wszystkie oferowane
produkty spełniają najsurowsze normy jakości i bezpieczeństwa.
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Aktualności HR
E-Logistics z nowym
dyrektorem sprzedaży
logistyki dla e-commerce

Do zespołu E-Logistics z Grupy OEX dołączył Piotr Lewaciuk, przez ostatnie 8 lat
związany z Grupą Integer. Jako dyrektor
sprzedaży logistyki e-commerce na region
CEE będzie odpowiedzialny za rozwój
sprzedaży i pozyskiwanie projektów z sektora e-handlu w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej.
Piotr Lewaciuk jest absolwentem
Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
w Białymstoku. Posiada wieloletnie
doświadczenie w obszarze e-commerce.
Poprzednio był związany z Grupą
Integer, gdzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego paczkomatami InPost.
Wcześniej zajmował stanowisko regionalnego szefa sprzedaży w firmie kurierskiej
Siódemka i dyrektora sprzedaży w Maspex
Wadowice, gdzie odpowiadał za projekt
przejęcia oraz rozwój marki Tymbark.

CBRE doradza klientom
w zakresie HR
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CBRE poszerza ofertę usług doradczych
świadczonych przez strukturę Advisory
& Transaction Services, o zaawansowane rozwiązania HR, służące
wzmocnieniu poziomu konkurencyjności i bezpieczeństwa klientów w obszarze
dostępu do zasobów ludzkich. Do grona
ekspertów dołączył Jan Banasikowski,
który objął funkcję Senior Consultant
i będzie odpowiadał za usługi doradcze
w zakresie HR dla klientów.
Jan Banasikowski posiada kilkuletnie
doświadczenie w obszarze doradztwa
Human Resources, które zdobywał
w jednej z największych firm sektora usług
HR – Work Service S.A., to największa
firma sektora usług HR w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej.
W swojej pracy Jan odpowiadał m.in.
za doradztwo i opiekę nad strategicznymi
klientami oraz działania typu business
development. Posiada doświadczenie
w realizacji projektów z zakresu, m.in.
optymalizacji kosztów HR i outsourcingu
personalnego, wsparcia eksperckiego dla
środowisk inwestorów zagranicznych,
efektywnych form rekrutacji oraz wzmacniania wizerunku firm jako atrakcyjnych
pracodawców.

Cushman & Wakefield
ogłasza awanse w Polsce

się projektami należącymi do: Polskiego
Holdingu Nieruchomości, Capital Park,
Senatorska Investment oraz Starwood.
Piotr Zatorski dołączył do firmy Cushman
& Wakefield w 2014 r. jako zarządca
nieruchomości Metropolitan przy
Pl. Piłsudskiego 1-3. Swoje doświadczenie
zdobywał też wcześniej pracując w JLL.
Do jego obowiązków należy zarządzanie
nieruchomością, przygotowywanie raportów, opracowywanie budżetów i prognoz,
współpraca z najemcami, wdrażanie
instrukcji oraz przepisów dotyczących
bezpieczeństwa pożarowego, zarządzanie
pracą podwykonawców, umowami
najmu oraz nadzór nad działaniami marketingowymi.
Piotr odpowiada za zarządzanie nieruchomościami: Green Corner A&B, Kopernik
Office Buildings A-E, Libra Business
Centre oraz Jasna 26, nadzoruje również
pracę trzech specjalistów z zakresu zarządzania nieruchomościami,
a także jest odpowiedzialny za wdrażanie
projektów marketingowych i nowych
technologii dla portfela nieruchomości biurowych zarządzanych przez Cushman
& Wakefield. Piotr współpracował m.in.
z Heitman, DeAWM, Aberdeen, Rockspring, Skanska, Nordea Bank, Accenture,
Liberty Direct, GDDKiA, Nissan, Sygnity,
Fujifilm, McKinsey, BNP Paribas czy Dom
Development oraz licznymi kancelariami
prawnymi.

Rafał Sękowski liderem
krakowskiego zespołu CBRE

W kwietniu br. Piotr Capiga otrzymał
nominację na stanowisko Starszego negocjatora w Dziale Powierzchni Biurowych,
natomiast Piotr Zatorski awansował
na Starszego zarządcę nieruchomości
w Dziale Zarządzania Nieruchomościami
międzynarodowej firmy doradczej
Cushman & Wakefield w Polsce.
Piotr Capiga rozpoczął pracę w międzynarodowej firmie doradczej Cushman &
Wakefield w 2013 roku. Specjalizuje się
w reprezentowaniu najemców podczas
negocjacji umów najmu. Uczestniczył
m.in. w obsłudze: AXA Ubezpieczenia,
Euronet, Alior Bank, TMF, BBDO, Mondelez, Libertech, Muzeum Historii Polski,
NordCurrent, DDB, Ambasada USA,
PHD Media Direction, Work Service
czy OTIS. Ma również doświadczenie
w reprezentacji wynajmującego, zajmując

Rafał Sękowski objął stanowisko Zastępcy
Dyrektora w dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych firmy CBRE, który należy
do struktury Advisory & Transaction
Services. Rafał będzie zarządzał krakowskim zespołem biurowym i koordynował
funkcjonowanie lokalnego oddziału firmy.
Do głównych obowiązków Rafała będzie
należał nadzór nad usługami reprezentacji Wynajmujących i Najemców na terenie
Krakowa. Poza pozyskiwaniem nowego biznesu główną rolą Rafała będzie
utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi Klientami oraz wsparcie i integracja innych usług w ramach Agencji CBRE.
Podczas swojej kariery doradzał takim
najemcom jak m.in. HSBC, Aon Hewitt,
QVC, Pega Systems, Epam, Uber, UPM
Kymenne czy Motorola. Współpracował
i doradzał również z takim podmiotom
jak Invesco, Skanska , GTC, Cavatina czy
Echo Investment.
Ze względu na specyfikę rynku krakowskiego, Rafał jest głównie ekspertem
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Awanse w dziale wynajmu
powierzchni przemysłowologistycznych CBRE

wspierającym branżą BPO/SSC/IT.
Jego doświadczenie – na polu nie tylko
najmu wraz z integracją usług doradztwa
technicznego oraz nowych rozwiązań środowiska pracy – pozwala na wypracowanie
dla klientów CBRE najlepszych możliwych
rozwiązań w kontekście strategii nieruchomości oraz alokacji zasobów ludzkich.

Awanse w dziale wynajmu
powierzchni biurowych CBRE

Wewnętrzny awans w strukturach Deloitte
Nowym Partnerem Zarządzającym w Dziale Konsultingu Deloitte
w Polsce jest Andrzej Lachowski. Przez ostatnie lata był on
Partnerem w tym samym dziale, nadzorującym obszar usług
technologicznych. Andrzej Lachowski rozpoczął karierę
w konsultingu w 1998 roku, a od 14 lat związany jest z firmą
Deloitte. Przez ostatnie lata pełnił rolę lidera usług doradztwa
biznesowego dla sektora finansowego w Polsce oraz lidera usług
technologicznych w Polsce i w Europie Środkowej.
Główne wyzwania, które stoją przed nowym Partnerem Zarządzającym to wypracowanie i wdrożenie zintegrowanego modelu
zarządzania funkcją konsultingu. Andrzej Lachowski będzie
koncentrować się na budowie trwałych struktur, które umożliwią
dalszy dynamiczny rozwój i będą opierać się na współpracy
wszystkich linii serwisowych.

Na stanowisko Associate Director
została awansowana Kamilla Joszczuk,
która w CBRE zajmuje się wynajmem
powierzchni magazynowych
i logistycznych w regionie warszawskim.
Kamila od ponad 10 lat pracuje na polskim
rynku nieruchomości komercyjnych.
Zdobytą wiedzę oraz bogate doświadczenie wykorzystuje w procesach
negocjacji warunków najmu oraz we
współpracy z właścicielami nieruchomości.
Jest licencjonowanym pośrednikiem
w obrocie nieruchomościami, ma ogromne
doświadczenie w relacjach z klientami
z obszaru produkcji oraz logistyki.

Anna Trębicka awansowała na stanowisko
Zastępcy Dyrektora w Dziale Powierzchni
Biurowych. Z CBRE Anna jest
Awans na stanowisko Associate Director
związana od 2004 roku. W tym czasie
otrzymał również Dominik Łoś, który
zdobyła bogate doświadczenie w świadw zespole CBRE jest odpowiedzialny
czeniu usług doradczych w wynajmie
za wynajem powierzchni magazynowych
powierzchni biurowej i wyspecjalizoi przemysłowych w regionie Dolnego
wała się w roli reprezentanta najemcy.
Śląska. W swojej roli świadczy
Anna odpowiedzialna jest za transakcje
kompleksowe usługi doradztwa transakrealizowane na obszarach Polski centralnej, cyjnego zarówno na rzecz najemców, jak
a w szczególności Poznania i Łodzi.Paweł
i wynajmujących. W trakcie 11 letniej
Dobrowolski awansował na stanowisko
kariery zawodowej na rynku nieruchoZastępcy Dyrektora w Dziale Powierzchni
mości komercyjnych w Polsce, Dominik
Biurowych. Jego rola polega na doradzaniu brał udział w licznych transakcjach
Najemcom w procesach budowy strategii
najmu i sprzedaży powierzchni biudotyczącej ich zasobów powierzchni
rowych, przemysłowo-logistycznych
biurowej oraz reprezentowaniu ich intereoraz gruntów inwestycyjnych. Jego szesów w prowadzonych transakcjach najmu.
roka sieć kontaktów w sektorze nieruPaweł posiada wieloletnie doświadczenie
chomości we Wrocławiu i na Dolnym
na rynku nieruchomości komercyjnych.
Śląsku pozwala na podtrzymywanie
Podczas swojej kariery doradzał takim
dobrych relacji z czołowymi deweloperami,
najemcom jak: Deloitte, ING,
miejscowymi przedsiębiorcami oraz wieLufthansa Systems, Grafton, Impel
loma firmami zainteresowanymi rynkiem
Catering, Intergraph, Unilever Logistics,
powierzchni przemysłowo-logistycznych.
Prudential, SouthWestern, Nokia Siemens
Dominik Łoś jest również posiadaczem
Networks (analizy przepływów finansozawodowej licencji pośrednika w obrocie
wych), Synexus, Macrologic.
nieruchomościami.
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Pracownik tymczasowy zostaje na stałe
W 2016 roku 7313 pracowników tymczasowych zatrudnianych przez Adecco Poland zostało przyjętych
przez pracodawców na stałe. Dane Adecco wskazują, że najwięcej
pracowników z tymczasowego na stałe zatrudnienie przeniosła branża produkcyjna (4370 osoby) oraz magazynowa (2552
ludzi). Według danych pozyskanych z biur regionalnych kolejne
200 osób uzyskało stałe zatrudnienie na stanowiskach związanych
z administracją, HR i księgowością, 38 osób w handlu oraz
obsłudze klienta, 26 osób w działach Utrzymania Ruchu a 11 proc.
na stanowiskach serwisowych. Wyliczenia dokonane przez
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wskazują,
w ciągu roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 229 tys. osób.
Najwięcej pracowników znalazło zatrudnienie w województwach
śląskim (2187 osób), wielkopolskim (1508 osób) oraz dolnośląskim (1086 osób). Najmniej pracowników przejęli na stałe
pracownicy z województwa podkarpackiego (96 pracowników),
kujawsko-pomorskiego (62) oraz świętokrzyskiego (12 osób).
Liczba pracowników zatrudnianych na stałe jest odwrotnie
proporcjonalna do wysokości bezrobocia, które w województwie
dolnośląskim wynosi 7,3 proc., w województwie śląskim 6,6 proc.
a w wielkopolskim 5 proc. Z kolei w województwie podkarpackim
stopa bezrobocia wynosi 11,6 proc., w kujawsko-pomorskim
12,1 proc. a w świętokrzyskim 10,8 procent.
Źródło: Adecco Poland •
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Realia powrotu matek na rynek
pracy po urlopie macierzyńskim
Macierzyństwo w większości
przypadków oznacza rezygnację
z obowiązków zawodowych
na dobrych kilkanaście
miesięcy. W teorii pracodawcy
nie powinni mieć z tym
najmniejszego problemu.
A jak jest w praktyce?
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Sama jestem mamą i wiem, że prawdo- Przeważnie ich zakres obowiązków bępodobnie każda z nas, od chwili kiedy dzie mniejszy, bo pracodawca nie wie
jest w ciąży i czuje dziecko pod sercem czego się spodziewać .
doświadcza ciągłej obawy. Najpierw o dobre i bezpieczne dla dziecka rozwiązanie
oraz jego zdrowie. Przed powrotem
do pracy, że nasze kompetencje są już
mocno ograniczone, poziom języka obcego leży i nie poradzimy sobie z obowiązkami zawodowymi tak dobrze, jak byśmy
tego chciały. Po powrocie natomiast pojawia się obawa, że nie dość perfekcyjnie
godzimy obowiązki domowe z zawodowymi, że zbyt mało czasu i uwagi poświęcamy naszemu dziecku. Tak bez końca ...
Od stycznia 2016 r. obowiązują dwa
rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka. Jest to urlop macierzyński
w wymiarze 20 tygodni oraz urlop
rodzicielski – 32 tygodnie, z którego
mogą skorzystać również ojcowie.
Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, w okresie od stycznia do maja 2017 r. z tego prawa skorzystało 5,4 tys.
mężczyzn na 252,1 tys. wykorzystanych
urlopów. Takie statystyki dają mi poczucie, że coś się zmienia. Przełamywane są
kolejne bariery i stereotypy rządzące nie
tylko świadomością naszego społeczeństwa, ale również rynkiem pracy.
Czy na pewno tak się dzieje? W ostatnim
miesiącu na mojej drodze zawodowej
spotkałam kobiety, które szukają nowego pracodawcy oraz nowych możliwości rozwoju zawodowego. Są to kobiety
między 28 a 40 rokiem życia, wykształcone, mające odpowiednie kompetencje i dużą motywacje do pracy. Jednak,
z uwagi na powrót po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim mają one znacznie
mniejsze szanse na powrót na analogiczny lub wyższy poziom stanowiska.

Bardzo niepokojącym
problemem jest to,
że fakt posiadania
dziecka nadal jest
przyczyną nierównych
szans na rynku pracy
i postrzegania kobietymatki jako pracownika
mniej zaangażowanego, efektywnego,
dyspozycyjnego.

pracy są kwestie finansowe, aspiracje zawodowe, chęć kontaktu z ludźmi, poczucie niezależności. Niestety, pomimo chęci,
powrót po wydłużonym urlopie macierzyńskim powoduje niekiedy wewnętrzne czynniki utrudniające ich powrót,
takie jak: zaniżanie samooceny, problem
rozstania z dzieckiem, trudności z pogodzeniem obowiązków domowych z pracą.

Bardzo niepokojącym problemem jest
to, że fakt posiadania dziecka nadal
jest przyczyną nierównych szans na
rynku pracy i postrzegania kobiety-matki
jako pracownika mniej zaangażowanego, efektywnego, dyspozycyjnego. Nic
bardziej mylnego. Zatrudnione młode
mamy bardzo poważnie podchodzą
do swoich obowiązków zawodowych.
Bardzo dokładnie organizują swoją pracę,
są ambitne, odpowiedzialne i terminowe.
W związku z potrzebą zapewnienia stabilizacji finansowej rodzinie są również
zdecydowanie bardziej lojalne. Szukają
nowego pracodawcy oraz samorozwoju. Jedna z kandydatek w odpowiedzi na pytanie, czemu czuje, że to właśnie
ten czas na taką zmianę mówi – „czuję
W internecie, w prasie branżowej oraz chęć wskoczenia na głęboką wodę, co barw telewizji pojawia się wiele artykułów dziej mnie zmobilizuje i da większą możlidotyczących zachodzących zmian wość rozwoju”.
w podejściu do pracownika. Poruszane są
tematy takie jak work-life balance, miel- Kolejna młoda mama, z którą miałam
lenialsi czy pracownik jako największy okazję rozmawiać wyznała, że po „przyzasób, zwiększający nawet dwukrotnie znaniu się”, że miała rok przerwy spowodowartość firmy. Jak to się ma w stosun- wany urlopem macierzyńskim – na 6 firm,
ku do młodych matek wracających z którymi rozmawiała, tylko 2 wróciły
na rynek pracy? Wśród powodów skła- do niej z informacją zwrotną i zaprosiły
niających kobiety do powrotu na rynek do kolejnego etapu rekrutacji. Rozmowy
toczyły się w bardzo miły sposób do
momentu, kiedy padała informacja, że
kandydatka właśnie kończy urlop macierzyński. W tym momencie widziała wyraźną zmianę zachowania, padały
dwa proste pytania dotyczące wiedzy
lub znajomości języka obcego oraz informacja, że w ciągu dwóch tygodni otrzyma informację zwrotną. Finalnie
firma nie kontaktowała się z nią więcej
nawet z informacją, że zdecydowała się
na innego kandydata.

Od stycznia 2016 r.
obowiązują dwa
rodzaje urlopów
związane
z narodzinami
dziecka. Jest to urlop
macierzyński
w wymiarze 20
tygodni oraz urlop
rodzicielski – 32
tygodnie, z którego
mogą skorzystać
również ojcowie.

Tego typu zachowania są również spotykane ze strony kobiet, które same są
matkami i też były w podobnej sytuacji.
Na spotkaniu potrafią zadać pytanie,
na które same, jako przyszły pracodawca udzielają odpowiedzi: „Co Pani zamierza zrobić z dzieckiem? Moje dziecko też
chodziło do żłobka a faktycznie było tam
trzy dni w miesiącu”; „Dziękuję, wrócimy
do Pani w ciągu najbliższych dwóch tygodni”. Nie wracają.
Zatem, czy równe szanse w procesach
rekrutacyjnych kobiet wracających
po urlopie macierzyńskim, to wciąż jedynie poprawna politycznie pieśń pracodawców i rekruterów, tak bardzo oderwana
od rzeczywistości? •
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017

Agnieszka Zagórska,
Recruitment
Consultant SSC/BPO
w People.
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6 kroków do skutecznej
komunikacji – czyli szybkie
podsumowanie półrocza
Dopiero w 1937 roku w Stanach Zjednoczonych prawnie zatwierdzono
ośmiogodzinny dzień pracy. Fabryki już wtedy pracowały po 24 godziny
na dobę. Dzień pracy przeciętnego robotnika wynosił jednak osiemnaście
godzin, przez sześć dni w tygodniu i nikt nie miał nic do powiedzenia.

Badania Instytutu Właśnie minęło sześć miesięcy kolejGallupa wskazują, nego roku. Z jego początkiem pisałam
że jeśli masz
o milczeniu w organizacji. W kolejnych
szczęśliwego
przyjaciela, to twoje felietonach było o realizacji zadań poosobiste szczęście przez nastawienie prewencyjne, czywzrasta o 15%. li unikające zagrożeń oraz promocyjne
Jeśli ten z kolei – to bardziej dążące do wyzwań. W ostatrównież ma kogoś
zadowolonego nim numerze O&M było o pasji i samoz życia, to ty zyskujesz ocenie. Relacja tych dwóch skutecznie
dodatkowe 10%. warunkuje satysfakcję, zaangażowanie

roczne postanowienia. A gdyby zrobić
mid-term self report i już teraz wdrożyć
nowe narzędzia? Zanim będziesz czytał
dalej, przypomnij sobie, jak rozpocząłeś
ten rok. Stawiam tezę, że w większości planowanych zmian pomocni byliby
inni ludzie. Dlatego w kolejnych zdaniach
będzie o tym, co naprawdę istotne – relacje i to jak komunikujemy się ze sobą
i z innymi.

Work-life balance – czyli jak zbudować,
utrzymać spokój wewnętrzny, łącząc
tak wiele funkcji i ról, żyjąc w tak szybkim tempie. Nad tym tematem ponad setka osób pochyliła się w trakcie
czerwcowej konferencji w Gdańsku.
Wnioski zachęciły mnie do kilku refleksji,
którymi niniejszym się dzielę.

i budowanie osobistej równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. W OSTATNI CZWARTEK….
Czas zatem na małe podsumowanie.
Nie, to nie jest test na pamięć. Nie zastanawiaj się zatem, co wtedy robiłeś. Kiedy
Niektórzy podsumowanie roczne robią to czytasz jest już po wydarzeniu, które
w marcu – wraz z końcem roku fiskalnego. poruszyło umysły wielu uczestników.
Zwyczajowo jednak robimy je w grudniu,
no może z małym opóźnieniem w Nowy
Rok obiecując sobie, że tym razem będzie
lepiej. Skąd zatem pomysł, żeby podsumowanie roku robić w czerwcu? Jedynie
8% społeczeństwa realizuje swoje nowo-

Monika Reszko,
Ekspert ds.
komunikacji i relacji
wewnętrznych,
psycholog,
executive coach
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Konferencja biznesowa, więc sznyt i glamour był. Jednak każdy poczuł się osobiście zaangażowany, bo tak, ten temat
dotyczy nas wszystkich. Z ontologicznego punktu widzenia można analizować
przyczyny, zasadność i skutki tego, jak
żyje współczesny homo sapiens. Załóżmy,
że ma pracę. Chciałby mieć rodzinę,
a jeśli już ją ma, to z reguły chciałby
mieć dla niej więcej czasu. Obserwacje,
doświadczenie z pracy i moje własne
doświadczenia wskazują na niezwykły wysiłek wkładany codziennie w utrzymanie
równowagi, spokoju, radości i zadowolenia. Coraz więcej firm ten wysiłek wspiera.
Metodami różnymi, których skuteczność
nie mi oceniać. Z biznesowego punktu widzenia dbanie o ludzi po prostu się
opłaca. Ośmiogodzinny dzień pracy zawdzięczamy Rewolucji Przemysłowej.
Zawsze powtarzam, że biznes jest
o pieniądzach. Pieniądze robią ludzie.
Ludzie mają swoje potrzeby. Poza snem
potrzebują też relacji. Badania Instytutu
Gallupa wskazują, że jeśli masz szczę-

śliwego przyjaciela, to twoje osobiste szczęście wzrasta o 15%. Jeśli ten
z kolei również ma kogoś zadowolonego z życia, to ty zyskujesz dodatkowe
10%. Metodologia tych badań nie jest
teraz najważniejsza. Pójdźmy dalej.
Po co się w ogóle komunikujemy.
DWA MONOLOGI NIE CZYNIĄ DIALOGU

Komunikacja jest najważniejsza – słyszymy na każdym szkoleniu. Ba, sama tak
powtarzam. Uczymy się technik komunikacji, trenujemy swoje umiejętności.
Na niezliczonych szkoleniach i warsztatach dowiadujemy się nowych rzeczy
o skutecznych metodach komunikacji interpersonalnej. W tym momencie te
dwa słowa stały się wyświechtanym frazesem. Każdy wie co to jest, jak się tym
posługiwać, zna metody, techniki, pojęcia i do czego służy. Ale czy na pewno?

byłeś w ciszy? Sam ze sobą, bez radia,
telewizji, internetu. Jeśli taką praktykę
wytrenujesz – twoje relacje, spokój i satysfakcja zyskają na jakości.
Komunikujemy wszyscy, wszystkim,
zawsze i wszędzie. To najpotężniejsze
narzędzie, które, jeśli właściwie użyte,
będzie twoim sprzymierzeńcem w każdym obszarze życia. Czy to łatwe? Nie.
Nieodpowiedni gest, źle dobrane słowo, zawieszenie głosu w niefortunnym
miejscu, niepasująca mimika twarzy
w sytuacjach face to face, błędna pisownia, nadmiar interpunkcji lub jej brak
i niejasna konstrukcja zdań w przypadku korespondencji, mogą doprowadzić
do nieodwracalnych szkód w relacjach.
Brzmi poważnie? Nad tyloma rzeczami trzeba panować, myśleć, kontrolować.
Jak to „ogarnąć”? No więc od czego zacząć.

Komunikacja jest procesem, dzięki które- 1. Świadomość intencji. Pamiętasz zajęcia
mu zaspokajamy naturalną potrzebę szaz języka polskiego i interpretację wierszy?
cunku, uznania i przynależności. Mówimy
Dla wielu z nas było to jedno z najbardziej
bardzo dużo. Kwestia tego, po co mówiżmudnych zajęć. Co autor miał na myśli?
my. Nie chodzi o to, by odpowiedzieć,
Właśnie, weź się człowieku domyśl, albo
lecz o to by zrozumieć, co się do nas mówymyśl, bo czasami miałeś wrażenie,
wi. Ale zróbmy jeszcze jeden krok w tył.
że sam autor nie wiedział, o czym pisze.
Mówimy przede wszystkim po to, aby nas
Wymyślałeś więc i albo trafiłeś, albo
usłyszeć. Dlatego pytam – kiedy ostatniezaliczone.
nio słyszałeś sam siebie? Kiedy ostatnio
Jeśli dotarłeś już tutaj, to coś musiało
Cię zainteresować. Skupić twoją uwagę.
Być dla ciebie ważne. Co to było? Po co
czytasz dalej? Stop klatka.

Komunikacja jest
procesem, dzięki
któremu zaspokajamy
naturalną potrzebę
szacunku, uznania
i przynależności.
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No właśnie, tyle myśli i która z nich jest intencją? Intencja to świadome zamierzenie,
motyw działania, chęć, pragnienie. Tutaj
zaczyna się komunikacja. Intencja to coś
więcej niż cel, który chcesz osiągnąć. I wracając do tego, ile słów wypowiadamy bez
większej refleksji nad tym po co to robimy,
lub wręcz ukrywając przed sobą samym
lub nie dopuszczając do świadomości, po
co w ogóle otwierasz usta. Rozwiązanie?
Trenuj określanie celu rozmowy w kontekście intencji. Co chcesz osiągnąć? Co jest
Twoją intencją? Krótko i długofalową.
Bo być może podczas rozmowy dojdziesz
do celu, ale czy utrzymasz relację? Relacje
są dla nas najważniejsze. Wykluczenie społeczne i odrzucenie boli najbardziej. Także
dbaj o siebie w kontekście relacji. Myśl
o intencji przekazu, a potem o konsekwencji jego formy.

91

KARIERA I ROZWÓJ

2. Odpowiedzialność. Zgodnie z podstawowym schematem komunikacji intencja
nadawcy przekształca się w komunikat
zakodowany, który odkodowuje odbiorca.
Na pytanie, kto jest odpowiedzialny za
komunikacją odbiorca, czy nadawca
często słyszę, że nadawca. Tylko to jest
zrzucanie odpowiedzialności. Bo przecież
jeśli bierzesz udział w wymianie informacji,
jakakolwiek by ona nie była, jesteś człowiekiem dorosłym. Więc jako nadawca
staraj się, by przekaz był czytelny i zgodny
z intencją. Jako odbiorca, masz również
intencję. W życiu codziennym, w pracy,
w domu, w biznesie czy ze znajomymi,
rzadko mamy czas na takie mentalne
rebusy. Dlatego często praktykujemy
niezwykle mało skuteczne „czytanie myśli”.
Odpowiedzialność jest wtedy, kiedy masz
świadomość tego co, jak, do kogo/z kim,
kiedy i po co przekazujesz.
3. Pytanie – buduj samodzielność i trenuj
„używanie mózgu”. Pytanie zachęca do
refleksji, do poszukiwania rozwiązań. Nikt
nie lubi być za wszystko odpowiedzialny,
choć jak pokazuje moje doświadczenie
w pracy z klientami, większość z nas ma
trudność, aby tego nie robić. Wiąże się to
z punktem poprzednim – odpowiedzialnością. Weź jednak odpowiedzialność za
to, co zależy od ciebie. Dlatego dopytuj
ludzi, których zatrudniasz, których masz
w zespole o pomysły, rozwiązania, sugestie. Stwórz warunki, w których wezmą
oni odpowiedzialność za to, po co zostali
zatrudnieni i nie bójmy się stwierdzić, że
za to także otrzymują wynagrodzenie.
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Komunikujemy
wszyscy, wszystkim,
zawsze i wszędzie.
To najpotężniejsze
narzędzie, które
jeśli właściwie
użyte, będzie twoim
sprzymierzeńcem
w każdym obszarze
życia. Czy to łatwe? Nie.

4. Uważność – jakie było ostatnie zdanie,
jakie wypowiedziałeś przed lekturą tego
artykułu? Pokora i ciekawość – to taki
moment, kiedy robisz krok w tył. Możesz
oczywiście zatrzymać się na poprzednich
punktach i stwierdzić: dobrze nadałem,
mają być odpowiedzialni i basta. Jednak
tracisz coś cennego. Uważność na to, co
ludzie robią z komunikatem, zadaniem.
Czy sprawia im to radość, czy czują
satysfakcję. Czy są ciekawi rezultatu? Jeśli
w tych momentach będziesz z nimi, po
wykonaniu zadania wspólnie będziecie
mogli świętować. Niechcący dostarczysz
sobie odrobinę więcej satysfakcji
wojowa. Dlatego schemat powiela się
i spełnienia.
i trzeba dużej dyscypliny, aby nie popaść
5. Zaufanie – to właściwie powinno być na
w omnipotencję, która innym potencjał
początku, co tylko dowodzi sprzężenia
odbiera. Trenuj więc samoświadomość,
zwrotnego. Ale idźmy dalej. Możesz mieć
ufaj, pytaj siebie i innych, obserwuj zmiany.
wszystkie powyższe, ale jeśli nie będziesz
miał zaufania to wrócisz sfrustrowany,
GDYBY KROPLA BYŁA NIEWAŻNA…
zmęczony, rozgoryczony z poczuciem, że
jednak musisz wszystko zrobić sam. Bądź … nie byłoby oceanu. Badania wspozatem liderem, nie mikromenedżerem.
mnianego już Instytutu Gallupa wskazuMikromenedżer to taki stwór, co „sprawją, że jedynie 20% pracujących naprawdę
dza przecinki”. Są one bardzo oczywiście
z przyjemnością rozpoczyna każdy kolejważne. Jak to zdanie, co powinno być dla
ny dzień pracy. W poprzednich felietolepszego zrozumienia poprzestawiane
nach zachęcałam do tego, aby pozwalać
w szyku. Ale czy mam twoją uważność?
innym na wykształcenie poczucia byCzy już skończyłeś czytać? Bo zaufanie
cia ważnym elementem całości i budobierze się z wewnętrznego przekonania
wania w ludziach poczucia wartości.
Nie zrobi tego nikt, kto nie ma tego najo możliwościach kompetencjach, umiejętnościach zrobienia czegoś dobrze, albo pierw u siebie. Oczywiście nic nie musisz.
co najmniej starania się. Wracamy jedynie To jest ta dobra wiadomość. Idą wakacje.
do uważności, w której to nie możesz
Niech będą wypoczynkiem i radością.
Na półroczne podsumowanie umów się
przeoczyć, że nie jesteś nieomylny i czaze sobą na kolację, obiad lub śniadasem naprawdę poza wpływem i bezsilny.
6. Konsekwencja – nie ma konieczności.
nie i odpowiedz sobie na pytanie, czy
w grudniu będziesz zadowolony. A już
Przyjemność, jaką czujesz, gdy faktycznie
powakacyjnie zaproszę do refleksji nad
nie wszystko jest na twoich barkach jest
bezcenna. Możesz wrócić do domu i ufać,
komunikacją wewnętrzną w firmie i nad
że reszta jest zrobiona. Jednak nawyk jest
tym, jak nie zarządzać czasem a nauczyć
silniejszy niż jednorazowa rozmowa rozsię pracować ze swoją energią. •
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017

PREZENTUJE KOMPLEKSOWE, SKUTECZNE, PROSTE W OBSŁUDZE, ANGAŻUJĄCE ROZWIĄZANIE

GRYWALIZACYJNOOMOTYWACYJNE PLATFORMĘ TRIBEWARE

PLATFORMA TRIBEWARE ZNACZĄCO WPŁYWA NA:

30%

82%

65%

43%

80%

WZROST
SPRZEDAŻY

WZROST
AKTYWNOŚCI

POPRAWA
TRANSFERU WIEDZY

(mierzone testami
z grupą kontrolowaną)

(mierzony realizacją
celów i zadań)

(mierzone niezależnym
pomiarem wiedzy, w postaci
testów kontrolowanych)

SZYBSZE
WPROWADZENIE
PRODUKTÓW
NA RYNEK

TYPOWA
AKTYWNOŚĆ
W PROJEKCIE

(liczba osób z całej
załogi wykonujących zadania)

KORZYSTAMY ZE ZNANYCH ELEMENTÓW:
KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKIEM
aplikacja na smarron lub strona www (Internet/Intranet)
PREZENTACJA WYMAGAŃ PRACODAWCY
przekształcona w nieinwazyjne: konkursy, quizy, misje,
zagadki, rankingi, testy, scenariusze, konkursy ilościowe…
POZYTYWNIE MOTYWUJEMY NAGRODAMI
wirtualne natychmiastowe (punkty, poziomy, rankingi, ligi)
oraz realne do wyboru (zamiana punktów na nagrody
rzeczowe z katalogu nagród)
DOBROWOLNY UDZIAŁ PRACOWNIKÓW
od zalogowania - po każde zadanie, czy wybór nagród.

Korzystanie z plaaormy nie wymaga długotrwałego projektu wdrożeniowego
i może być zintegrowany z istniejącymi systemami w Twojej organizacji.
UMÓW SIĘ NA DEDYKOWANĄ PREZENTACJĘ!
PRZYGOTUJEMY JĄ SPECJALNIE DLA CIEBIE I POKAŻEMY SZYTĄ NA MIARĘ PLATFORMĘ.

www.one2tribe.pl
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Onboarding, czyli o sztuce
wdrażania nowego pracownika
Ciągły i szybki rozwój centrów usług dla biznesu w Polsce powoduje zauważalne zmiany
na rynku pracy. Liczba zatrudnianych pracowników w sektorze BSS rośnie z roku na rok
i dochodzi obecnie do 200 tysięcy osób. Pracodawcy oraz działy HR zmagają się z coraz
większym wyzwaniem, w jaki sposób i gdzie najlepiej pozyskać nowych, wykwalifikowanych
pracowników z dobrą znajomością języków obcych.

Onboarding to proces Duży nacisk położony jest na sam proces
adaptacji, który ma rekrutacji, podczas gdy drugi etap, czyli
na celu wprowadzenie
tzw. onboarding wciąż pozostaje procepracowników do
organizacji w taki sem zaniedbywanym w organizacjach.
sposób, by szybko To w rezultacie prowadzi do ciągłych roosiągnęli wysoki tacji pracowników, a te z kolei nie zmniejpoziom efektywności. szają, lecz wręcz zwiększają potrzeby

Proces onboardingu
jest szczególnym
wyzwaniem w centrach
BSS, w których nowi
pracownicy oprócz
typowych problemów
adaptacyjnych borykają
się również z niską
identyfikacją z firmą
matką.

Małgorzata Polzenius,
Managing Director
Hutchinson Institute /
BSS Partners
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bia sobie zdanie o firmie, o pracodawcy,
o kulturze organizacji. W tym czasie podejmuje decyzję czy chce identyfikować
się z daną marką i wiązać z nią swoje
plany zawodowe, czy woli poszukać innego pracodawcy. Chodzi o poczucie
i świadomość, że jest ważnym elemenrekrutacyjne, i tym samym, koszty firmy. tem całości, a nie tylko mało znaczącym
Koło się zamyka.
i łatwo zastępowalnym trybikiem wielkiej maszyny.
Czym zatem jest onboarding i dlaczego
może być tak kluczowy w procesie pozy- Warto podkreślić, iż utrata takiego
skania i utrzymania profesjonalnej, wy- nowego pracownika to nie tylko strakwalifikowanej i zaangażowanej kadry?
ta ekonomiczna, związana z koniecznością rekrutacji i wdrożenia kolejnej
Onboarding to proces adaptacji, który osoby, ale także strata wizerunkowa, gdyż
ma na celu wprowadzenie pracowników taki pracownik raczej nie zarekomendo organizacji w taki sposób, by szyb- duje tej pracy i pracodawcy wśród swoko osiągnęli wysoki poziom efektywności. ich znajomych.
Zgodnie z teorią powinien być przeprowadzany na trzech poziomach: strate- Dlatego dobrze przygotowany i wdrożogicznym, proceduralnym i osobistym. ny onboarding będzie skutkował większą
Powinien obejmować wprowadzenie no- lojalnością i zaangażowaniem pracowniwego pracownika do firmy, zapoznanie ka, a to z kolei przełoży się na większą
go z kulturą organizacji, jej misją i wizją, efektywność i jakość pracy.
sposobem komunikacji, możliwościami rozwoju, zadaniami. Niemniej waż- Proces wdrożenia można zaplanować wene jest także zapoznanie z zespołem, wnętrznie lub zaufać wyspecjalizowanej
z którym będzie współpracował firmie zewnętrznej, która po dokładnym
oraz ewentualnymi różnicami kulturo- zbadaniu naszych potrzeb oraz rozpoznawymi, jeżeli zespół ten składa się z kil- niu wyzwań i problemów występujących
w naszej organizacji zaprojektuje dokładku narodowości.
ny plan szkoleniowy. Obejmie on takie
W rzeczywistości jednak proces ten obszary, jak komunikacja wewnątrz firmy,
jest często sprowadzany do wyposaże- standardy i procedury, misja i wizja przednia pracownika w kilka lub kilkanaście siębiorstwa, różnice kulturowe, teambuildokumentów o firmie, regulaminy i prze- ding, wczesna identyfikacja talentów czy
pisy BHP. W konsekwencji nowy pracow- szkolenia dla team leaderów.
nik, dla którego w wielu przypadkach
jest to pierwsze doświadczenie z pracą To właśnie umiejętności zarządzania grui środowiskiem biznesowym, zamiast pą tych ostatnich lub ich brak jest jednym
euforii i zaciekawienia nową sytuacją od- z podstawowych powodów podejmowaczuwa stres, zagubienie i rozczarowanie. nia decyzji o zmianie miejsca zatrudnienia. Nie bez powodu mówi się: „Człowiek
Według badań na zintegrowanie się z no- przychodzi do firmy, a odchodzi od szefa”.
wym środowiskiem potrzebne jest od
3 do 6 miesięcy, jest to także kluczowy Proces onboardingu jest szczególnym
okres, podczas którego pracownik wyra- wyzwaniem w centrach BSS, w których

nowi pracownicy oprócz typowych problemów adaptacyjnych borykają się również z niską identyfikacją z firmą matką.
Dlatego właśnie centra te, które dodatkowo odnotowują wysoki wskaźnik rotacji pracowników, powinny w sposób
szczególny zadbać o ich dobre samopoczucie na starcie, dając im wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.
Biorąc pod uwagę dane i prognozy dotyczące rosnącej liczby centrów BSS
w Polsce oraz powtarzalności procesów,
kluczem do utrzymania wykwalifikowanych, lojalnych i zaangażowanych
specjalistów może okazać się właściwy
onboarding. Niemniej istotne będzie także to, jak pracownicy będą się czuć w naszej firmie podczas tego pierwszego czy
kilku pierwszych miesięcy miodowych. •
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Wewnętrzna rekrutacja
okiem ekspertów
Wywiad z Panią Anną
Kurczewską-Formela,
Dyrektor Działu Rekrutacji
w LeasingTeam
Professional.
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„W trakcie
procesu rekrutacji
kandydatom zdarza
się popełniać błędy.
Najczęstsze z jakimi
się spotykamy to
przecenianie swoich
kompetencji, zwłaszcza
językowych,
brak wiedzy na temat
firmy, do której aplikuje
kandydat, negatywne
wypowiedzi na temat
byłego pracodawcy
albo brak informacji
o rezygnacji z procesu
rekrutacji
i niepojawienie się
na spotkaniu”

Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017
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Outsourcing&More: Naturalnym jest, że w rozmowie o rekrutacji pracownika w kontekście firmy HR’owej, mówimy o outsourcingu HR. Dzisiaj chcielibyśmy odwrócić ten schemat
i podpytać Was – jako jedną z największych firm HR’owych
w Polsce – o Wasze, wewnętrzne procesy rekrutacyjne. Czy
różnią się od tych przeprowadzanych dla klienta? Są większym wyzwaniem, a może przychodzą z łatwością?
Anna Kurczewska-Formela: Zdajemy sobie sprawę,
że wysoka jakość realizacji naszych usług zależy bezpośrednio
od poziomu wiedzy i doświadczenia naszych pracowników.
W związku z tym, do rekrutacji wewnętrznych i zewnętrznych
podchodzimy z takim samym zaangażowaniem i korzystamy
z podobnych metod rekrutacji, a następnie weryfikacji
kompetencji.

Niezależnie za pośrednictwem jakich metod i narzędzi będziemy je badać, w pierwszej kolejności definiujemy wspólnie
z klientem kluczowe kompetencje i na tej podstawie dobieramy
odpowiednie narzędzia oceny: od wywiadów biograficznych,
wywiadów behawioralnych poprzez assessment center, testy
kompetencyjne, testy wiedzy etc. Zastosowanie odpowiednich
narzędzi pozwoli bardzo szybko zweryfikować czy kandydat
pasuje do poszukiwanego profilu i czy posiada kompetencje
na oczekiwanym poziomie.

W trakcie procesu rekrutacji kandydatom zdarza się popełniać błędy. Najczęstsze z jakimi się spotykamy to przecenianie swoich kompetencji, zwłaszcza językowych, brak wiedzy
na temat firmy, do której aplikuje kandydat, negatywne wypowiedzi na temat byłego pracodawcy albo brak informacji o reDziałania rekrutacyjne do wewnątrz organizacji z pewnością zygnacji z procesu rekrutacji i nie pojawienie się na spotkaniu.
ułatwia nam fakt, że jesteśmy jednym z liderów na rynku firm
doradztwa personalnego. Nasza marka przyciąga kandydatów, CV w wielu przypadkach jest pierwszym kontaktem
którzy chcieliby związać się z firmą na dłużej. Inaczej wyglą- z pracownikiem. Obecnie dużo się mówi o jego wyglądzie
da to w sytuacji, kiedy pozyskujemy kandydatów dla naszych i estetyce – bez wątpienia nastała era kolorowych, graficznych
klientów. Żeby przekonać kandydatów do udziału w rekruta- i różnorodnych projektów. Czy rzeczywiście standardowy
cji dla klienta, którego nazwy w większości przypadków na po- projekt CV, bez dodatkowych elementów graficznych
czątku procesu rekrutacji nie możemy zdradzić, musimy się odchodzi w zapomnienie, czy też może wręcz przeciwnie –
wykazać wysoko rozwiniętymi kompetencjami sprzedażowymi. to właśnie on zaczął wyróżniać się na tle innych propozycji?
Na jakie Wy – jako firma HR’owa – CV zwracacie najbardziej
W związku z tym, dbamy, aby zatrudnieni u nas konsultanci byli uwagę?
osobami zdeterminowanymi, stawiającymi sobie ambitne cele
Faktem jest, że CV zawierające kolorową grafikę zawsze
i odpowiednio przeszkolonymi. Takie wymagania w stosun- przykuje uwagę rekrutera. Takie CV jest niewątpliwie ciekaku do kandydatów gwarantują skuteczną realizację procesów re- wą, oryginalną formą zaprezentowania życiorysu kandydata,
jednakże nie przesądza o wyniku wstępnej selekcji aplikacji.
krutacyjnych dla naszych klientów.
Warto pamiętać, że w przypadku znacznej większości proceRekrutacja dla swojej firmy, wiąże się z możliwością dalszej sów rekrutacyjnych, przy wyborze rekruter będzie kierował się
obserwacji wybranego kandydata. Czy zdarzały się potknię- informacjami zawartymi w CV i stopniem dopasowania wiedzy,
cia w tym aspekcie i jeżeli tak, z czego wynikały? A może doświadczenia i kompetencji kandydata do profilu poszukiwaistnieje idealny przepis na 100% trafny wybór potencjalne- nej osoby.
go kandydata?
Niestety, w mojej ocenie przepis na 100% trafny wybór po- CV powinno być dokumentem przejrzystym, przygotowanym
tencjalnego kandydata nie istnieje, ponieważ w grę wchodzi zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, w którym kandydat
czynnik ludzki. Warto natomiast pamiętać, że głównym zada- zaprezentuje swoje dotychczasowe doświadczenie, obowiązki
niem specjalisty ds. rekrutacji jest ograniczenie ryzyka niepo- na danym stanowisku, wykształcenie czy ukończone kursy,
wodzenia procesu rekrutacji do minimum. Można to osiągnąć szkolenia etc.
tylko dzięki stosowaniu w procesie rekrutacji odpowiednich narzędzi i metod. Ich właściwe dobranie pozwoli wykluczyć kan- Na pewno aplikacja przygotowana w ciekawej formie graficzdydatów o nieodpowiednich kompetencjach, którzy mogą mieć nej zostanie odebrana pozytywnie przez rekrutera w przypadku
trudności w odnalezieniu się w kulturze organizacyjnej firmy. rekrutacji na stanowiska w branży kreatywnej np. grafików, speWażna jest również jasna komunikacja na linii rekruter-kandydat. cjalistów ds. marketingu etc. Czas pracy poświęcony na przygotowanie niestandardowego CV może świadczyć o większym
Warto otwarcie mówić kandydatowi jakie są w stosunku zaangażowaniu danej osoby w proces rekrutacyjny.
do niego oczekiwania i jak działa firma. To pozwoli uniknąć
rozczarowania już po rozpoczęciu pracy. Niedopasowanie kan- Na koniec pytanie o Pani ścieżkę kariery w firmie
dydata do organizacji czasami się zdarza. Powodem może też LeasingTeam. Jak wyglądała?
być brak tzw. „chemii” w relacji pomiędzy zatrudnioną osobą
LeasingTeam oferuje duże możliwości w zakresie rozwoju
i jej przełożonym. Taką sytuację możemy właśnie nazwać nie- własnych kompetencji oraz awansu. Sama jestem tego najpowodzeniem rekrutacyjnym. Nikt nie jest nieomylny a „mylić się lepszym przykładem. Karierę w LeasingTeam rozpoczynałam
jest rzeczą ludzką”. Najważniejsze, aby wyciągać wnioski z danej od stanowiska Kierownika Działu Rekrutacji, następnie awansytuacji i iść do przodu.
sowałam na Dyrektora Działu Rekrutacji. Jestem odpowiedzialna za rozwój rekrutacji stałych, a tym samym zarządzanie
Codziennie przez Waszą siedzibę przewija się spora liczba zespołem Konsultantów – 360 w ramach 7 kluczowych linii bizkandydatów, poszukujących pracy. Jak oceniacie ich kom- nesowych: Sales & Marketing; HR & Administration, Transport
petencje personalne i jakie najczęstsze błędy popełniają & Logistic, Engineering & Production, SSC/BPO, Retail i Finance
& Accounting.
w trakcie rozmów kwalifikacyjnych?
Liczba kandydatów poszukujących pracy dzięki
wsparciu LeasingTeam Group jest bardzo duża. Nie mówimy Konsultanci zatrudniani w moim zespole, od samego począttu tylko o kandydatach ubiegających się o pracę w ramach ku są informowani o możliwościach awansu i znają ścieżkę
outsourcingu czy pracy tymczasowej, ale również o osobach kariery w dziale. Osoby, które wykażą się największym zaanzainteresowanych kontraktingiem IT lub biorących udział w re- gażowaniem i efektywną realizacją projektów mają ogromne
krutacjach specjalistycznych i menedżerskich kończących się szanse na awans, a w dłuższej perspektywie na zajęcie stanozatrudnieniem bezpośrednio u klienta. Taka różnorodność proce- wiska lidera zespołu.
sów rekrutacyjnych sprawia, że nasza organizacja przez lata wypracowała własne know-how w zakresie weryfikacji kompetencji. Dziękujemy za rozmowę. •
Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017

Aplikacja
przygotowana
w ciekawej formie
graficznej zostanie
odebrana pozytywnie
przez rekrutera
w przypadku
rekrutacji na
stanowiska
w branży kreatywnej
np. grafików,
specjalistów ds.
marketingu etc. Czas
pracy poświęcony
na przygotowanie
niestandardowego
CV może świadczyć
o większym
zaangażowaniu
danej osoby w proces
rekrutacyjny.
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Kim jest Client Manager?
Dla większości firm filarem codziennego funkcjonowania jest dział sprzedaży.
Bezpośrednio wpływa na przychody i rentowność organizacji, dbając o dobre relacje
z klientami, a także sprzedaż produktów i usług. W rzeczywistości pracownik działu sprzedaży
powinien łączyć wiele kompetencji – doradcy, opiekuna klienta, negocjatora i handlowca.

PREZENTACJA STANOWISKA
Pracownik działu
sprzedaży często jest
mobilny – pojawia
się na spotkaniach
z klientami
w różnych miastach,
a niekiedy i krajach,
bierze udział
w konferencjach
branżowych
oraz innych
wydarzeniach, na
których istnieje
możliwość
nawiązania relacji
biznesowych.

Główną rolą Client Managera jest budowanie bazy klientów oraz jej utrzymanie.
Wiąże się to m.in. z penetracją rynku pod
kątem potencjalnych klientów, nawiązywanie z nimi relacji, pozyskiwanie oraz
doradztwo produktowe czy też usługowe.
Client Manager na co dzień aktywnie
szuka potencjalnych klientów i buduje
dobre relacje z aktualnymi, przygotowując dla nich spersonalizowane oferty
w oparciu o badanie potrzeb. Osoba
na tym stanowisku jest odpowiedzialna
za realizację określonego budżetu, ustalanego wraz z przełożonym na początku
danego okresu – miesiąca, kwartału
oraz roku.
Zadania, jakie stoją przed Client
Managerem, to m.in. pozyskiwanie klientów, prowadzenie spotkań handlowych,
negocjacje, podpisywanie kontraktów, a także zarządzanie bazą klientów.
Praca na tym stanowisku wiąże się również z edukacją i rozwojem własnym
w obszarze sprzedaży oraz branży, w której działa firma oraz nowości i trendów,
jakie pojawiają się na rynku. Pracownik
działu sprzedaży często jest mobilny
– pojawia się na spotkaniach z klientami w różnych miastach, a niekiedy
i krajach, bierze udział w konferencjach
branżowych oraz innych wydarzeniach,
na których istnieje możliwość nawiązania relacji biznesowych.
PERSPEKTYWY ROZWOJU/ŚCIEŻKA
KARIERY

Ścieżka rozwoju prowadzi na stanowisko Senior Client Managera, co wiąże
się ze zwiększeniem zakresu odpowiedzialności oraz portfolio strategicznych
dla firmy klientów. Pracownik działu sprzedaży na stanowisku seniorskim najczęAgnieszka Napora, ściej nie zajmuje się już pozyskiwaniem
HR Business Partner nowych klientów, lecz podtrzymywaniem
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relacji z aktualnymi, kluczowymi dla
organizacji. Kolejnym etapem jest awans
na stanowisko Team Leadera lub Sales
Managera, które wiążą się z zarządzaniem
zespołem Client Managerów, a w przyszłości Strategic Client Managerów.
Następnym szczeblem na ścieżce kariery
jest Sales Director, odpowiedzialny za plan
rozwoju całego działu sprzedaży.
NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE

Wykształcenie kierunkowe w pracy Client
Managera nie jest kluczowe. Zdecydowanie większą rolę odgrywają znajomość
trendów rynkowych i branży oraz umiejętności – zarówno twarde, jak i miękkie.
Kompetencje twarde, które powinien
posiadać Client Manager, to przede
wszystkim doświadczenie w sprzedaży
bezpośredniej oraz sukcesy sprzedażowe świadczące o jego efektywności.
Inne umiejętności potrzebne na tym stano-

„Kompetencje twarde,
które powinien
posiadać Client
Manager, to przede
wszystkim doświadczenie w sprzedaży
bezpośredniej
oraz sukcesy sprzedażowe świadczące
o jego efektywności”

Outsourcing&More Polska | lipiec – sierpień 2017

wisku to badanie potrzeb klienta i doradztwo najlepszego rozwiązania, znajomość
procesu negocjacyjnego oraz zdolność
domykania sprzedaży. Niezbędna jest również umiejętność prowadzenia skutecznej
prezentacji oraz moderowania dyskusji.

Znajomość języka obcego na tym stanowisku zależy od tego, czy dana firma
współpracuje z podmiotami zagranicznymi i posiada rynki zbytu również w innych krajach.

W przypadku pracownika działu sprzedaży niezwykle ważne są również kompetencje miękkie – m.in. orientacja na klienta
oraz na wynik, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne czy praca pod
presją czasu oraz stresu. Client Manager
potrafi wziąć odpowiedzialność za podjęte decyzje, uczy się na błędach i potrafi wykorzystać w działaniu swoje mocne
strony. Ważne w pracy handlowca jest
również to, aby skupiał się na rozwiązaniach, a nie na problemach, które niekiedy stają na jego drodze. Istotna jest
również umiejętność podtrzymywania
relacji biznesowych oraz zaangażowanie
w codzienną pracę.

Wynagrodzenie na stanowisku związanym ze sprzedażą i opieką klienta zależy
m.in. od branży, wielkości firmy oraz jej
lokalizacji. Najczęściej zarobki na stanowisku Client Managera obejmują wynagrodzenie podstawowe oraz prowizję
uzależnioną od realizacji planu sprzedażowego. Średnio jego wynagrodzenie można określić na następującym poziomie:

WYNAGRODZENIE

CLIENT MANAGER
4200-5200 brutto
podstawa + prowizja
SENIOR CLIENT MANAGER
6000-8500 brutto
podstawa + prowizja

Ważne w pracy handlowca jest również
to, aby skupiał się na
rozwiązaniach,
a nie na problemach,
które niekiedy stają
na jego drodze.
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Ogłoszenia rekrutacyjne
REKRUTUJĄCY:

KONTAKT: JOLANTA SZYPERSKA
M: + 48 691 691 099
E: JOLANTA.SZYPERSKA@RANDSTAD.PL

Dyrektor ds. Kontroli Finansowej
w Banku Inwestycyjnym
(Wynagrodzenie roczne: od 300 000 PLN brutto)

Opis stanowiska:
•
•
•
•
•
•

Zarządzanie relacjami z kluczowymi partnerami biznesowymi
Opracowywanie i dostarczanie wymogów sprawozdawczych w obszarze kontroli finansowej
Odpowiedzialność za dokładną i terminową obsługę konkretnych jednostek
Prowadzenie prac projektowych związanych z usprawnieniem kontroli finansowej w banku
Zarządzanie podległym zespołem
Wsparcie kadry kierowniczej w osiąganiu strategicznych celów finansowych

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
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Doświadczenie na podobnym stanowisku
Kwalifikacja CIMA, ACCA lub CFA
Zrozumienie procesów i operacji finansowych w sektorze bankowym
Biegła znajomość języka angielskiego
Umiejętność współpracy w środowisku międzynarodowym
Wiedza na temat standardów rachunkowości i produktów bankowości inwestycyjnej
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REKRUTUJĄCY:

KONTAKT: KAROLINA BORUCKA
KAROLINA.BORUCKA@PEOPLE.COM.PL

GL Team Leader
(Wynagrodzenie 11 000 – 13 000 PLN brutto)

Opis stanowiska:

•
•
•
•
•
•

kierowanie zespołem księgowych
udział w zadaniach związanych z realizacją procesu GL
monitorowanie poziomu KPI
raportowanie wyników
dbanie o przestrzeganie ustalonych SLA
usprawnianie realizowanych procesów

Wymagania:
•
•
•
•
•
•

minimum 5-letnie doświadczenie w księgowości
wyższe wykształcenie; preferowane kierunki: Finanse, Księgowość, Rachunkowość
doświadczenie w zarządzaniu zespołem
bardzo dobra znajomość języka angielskiego
umiejętności analityczne
umiejętności w zakresie obsługi klienta
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Biblioteka Managera

TED. Jak wygłosić mowę życia

Autor:
Jeremey Donovan
Wydawnictwo:

Objętość: 280 s.
Rok: 2015
ISBN:
978-83-283-1154-1

Umiejętność przemawiania do dużej
grupy ludzi – bez względu na to, czy
będą to uczniowie liceum, tłum na
wiecu czy przedsiębiorcy na konferencji – jest trudną sztuką. Niełatwo opanować nerwy, kontrolować słowa, gesty,
mimikę i zachowanie, tak by słuchacze
mogli skupić się na tym, co chcesz im
przekazać, a nie na Twoich negatywnych
emocjach. Jednak każdy, kto poważnie
myśli o przekonywaniu innych do swoich
idei, a także o swojej karierze, powinien
doskonalić tę sztukę i korzystać z niej
najczęściej, jak się da. Jeśli chcesz szybko
i trwale poprawić swoje umiejętności
w tej dziedzinie, sięgnij po książkę
Jeremeya Donovana, który pisze
o przygotowaniach do wystąpienia
na konferencji TED.

TED to organizacja non profit zajmująca
się popularyzacją szczytnych idei. Przed
zaproszonymi mówcami stawia wyzwanie wygłoszenia prelekcji życia.
Donovan wielokrotnie występował
na tej konferencji, a wcześniej latami się
do tego przygotowywał, więc dogłębnie
przepracował ten temat. W jego książce
znajdziesz ponad sto cennych wskazówek dotyczących wszystkich ważnych
aspektów wystąpienia, począwszy od
otwarcia wskazującego korzyści z wysłuchania prelekcji, a skończywszy
na ujęciu idei w formę
inspirującej odpowiedzi na początkowe
pytanie. Czytaj i ćwicz,
by stawać się coraz
lepszym mówcą!

„Raz się żyje. Przewodnik po work-life
balance” to książka dla ludzi rozdartych
między zaangażowanie w pracę i życie
rodzinne, pracoholików i osób przeżywających wypalenie. Odpowiada na pytania
nurtujące szefów i członków zespołów.
Polecana szczególnie dla mężów i ojców,
żon i matek, mężczyzn i kobiet pracujących zawodowo oraz tych „siedzących
w domu”. Napisana przez księdza,
zajmującego się na co dzień pomocą
małżeństwom w kryzysie, oraz kobietę
– pracującą żonę i mamę trójki dzieci,
zakorzeniona jest mocno w realiach
dnia codziennego.

potrzeb. Autorzy dzielą się pomysłami,
w jaki sposób łączyć życie rodzinne
i zawodowe, by obie dziedziny były
miejscem twórczego rozwoju. Wiele
miejsca poświęcają osobistemu dojrzewaniu, bagażowi, z którym trzeba się
uporać, by osiągnąć emocjonalną
wolność oraz budowaniu trwałych,
wartościowych relacji z innymi ludźmi.

Raz się żyje

Przewodnik po work-life balance

Autor:
Ks. Jarosław Szymon
Szymczak,
Małgorzata Rybak
Wydawnictwo:

Objętość: 296 s.
Rok: 2016
ISBN:
978-83-629-8121-2
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Tekst obfituje w przykłady z życia i odwołuje się do najgłębszych ludzkich
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