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Drodzy Czytelnicy,
Po intensywnym w branży okresie ostatnich ośmiu miesięcy,
wchodzimy w czas jeszcze większej aktywności biznesowej.
Liczba nowych zapytań inwestycyjnych z sektora nowoczesnych
usług dla biznesu nie maleje, a sama branża outsourcingu i jej
bezpośrednie otoczenie szybko dostosowują się do nowych
wyzwań i oczekiwań rynku.
Jak w każdym wydaniu, prezentujemy na naszych stronach
ciekawe publikacje związane z polskimi miastami i klimatem
inwestycyjnym w Polsce. Tym razem postanowiliśmy bliżej
przyjrzeć się obszarowi tzw. „smart”. Inteligentne rozwiązania w miastach stają się już codziennością i możemy je zauważyć zarówno w transporcie publicznym, infrastrukturze
miejskiej, ale także i w podejściu do mieszkańca czy inwestora.
Zwróciliśmy się z prośbą do polskich miast o wypowiedź w tej
kwestii, a zebrane informacje prezentujemy w części miejskiej
Outsourcing&More Polska.
W części biznesowej mamy przyjemność zaprezentować dość
szerokie spektrum treści związanej z tematyką HR, nieruchomości, przedsiębiorczości i prawa. Wśród publikacji znajdziecie
Państwo m.in. kolejną część felietonu Moniki Reszko, która tym
razem skupia się na trzech błędach, które zabijają zaangażowanie w pracy. Małgorzata Serwa z HRK przedstawia przepis
na sukces we współpracy firmy z sektora SSC/BPO z agencją
rekrutacyjną. To nie jedyny tekst związany z HR. Ten obszar uzupełniamy publikacją Adama Wąsika z GoldenLine, który pisze
o nowoczesnych narzędziach rekrutacyjnych na rynku kandydata. Zachęcam także do lektury tekstu autorstwa KPMG o niesłabnącym zainteresowaniu robotyką i automatyzacją procesów.
Jesień, to co roku okres ciekawych wydarzeń biznesowych,
wśród których kontynuowany jest cykl The BSS Tour realizowany
w Opolu, Poznaniu i Rzeszowie. Wszystkim najważniejszym konferencjom sektora outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu towarzyszy patronat medialny Outsourcing&More.
Zapraszam do lektury Outsourcing&More i do spotkań podczas
konferencji,
Dymitr Doktór,
Redaktor Naczelny
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Innowacyjne rozwiązania, wprowadzane coraz szerzej na
potrzeby organizowania życia w miastach, związane są często
z koniecznością udostępnienia przez ich użytkowników
swoich danych.

10

24

Aktualności branżowe

Kalendarium

30

Jedna wizytówka straty nie
czyni, a 1000?
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Branża nieruchomości
podnosi poprzeczkę
i ustanawia kolejny rekord

W trakcie VIII Charytatywnego Turnieju Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości Komercyjnych, organizowanego
przez JLL, zebrano rekordową kwotę
379 210 zł wraz z darowiznami od anonimowych darczyńców, które wpłynęły
na konto Fundacji Spełnionych Marzeń
opiekującej się dziećmi z chorobami
nowotworowymi.
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10 lat Gi Group w Polsce!

2 czerwca 2017 r. Gi Group obchodziło
10-lecie istnienia na polskim rynku.
Z tej okazji, ponad 100 pracowników
z oddziałów z całego kraju zebrało się
w warszawskim hotelu Double Tree
Hilton.
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Wypełnienie postanowień europejskiego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO) to złożony i wieloetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, przewidywanych kosztów,
czasu realizacji oraz niezbędnych zasobów.
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Oświeć swój biznes

Gwałtowny rozwój rynku oświetleniowego wymusi zmiany
– szczególnie na firmach, które korzystają z przestarzałych
i niekoniecznie bezpiecznych źródeł światła.

SSC: Czy Polska jest nadal
atrakcyjna dla inwestycji
w sektorze nowoczesnych usług
biznesowych (Shared Services)? Jak uciec z miejsca gdzie zaległy cienie
i zażegnać epidemię niezadowolenia w polskich
biurach?

28

Badanie przeprowadzone na zlecenie firmy Sharp wykazało,
że blisko dwie trzecie (65%) polskich pracowników biurowych
ma negatywny stosunek do swojego miejsca pracy, a przestarzałe metody i technologie obniżają morale i motywację
w firmach na terenie całego kraju.

Przedszkole firmowe
– łatwiejsze niż myślisz

Problemy w Polsce ze zdobyciem miejsc
dla dzieci w przedszkolach lub żłobkach
oraz wysokie koszty ich utrzymania
w prywatnych placówkach sprawiają,
że zagwarantowany przez pracodawcę
dostęp do firmowego przedszkola lub
żłobka w bezpośredniej bliskości miejsca
pracy na preferencyjnych warunkach
finansowych, to najbardziej cenione przez
pracowników udogodnienie.
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W tłumaczeniach, tak jak
w dyplomacji – czasem jedno
słowo ma znaczenie

Czy wybór niekompetentnego tłumacza
lub biura tłumaczeń może mieć konsekwencje dla Waszego biznesu?
Oczywiście, że może.
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Inteligentne miasto
to magnes dla inwestorów
oraz mieszkańców
Poza kilkoma miastami w Polsce, większość zmaga się z problemem odpływu
ludności. Zwłaszcza tej młodej. Według
danych GUS, ponad 1,5 tysiąca gmin
w 2016 roku dotknął ten problem.
Najwięcej osób opuściło Poznań (1967),
Bydgoszcz (856), Katowice (852), Łódź
(832) czy Radom (813).
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Inteligentny Lublin to życie w zdrowej
atmosferze: efektywna infrastruktura
komunikacyjna, zrównoważony, niskoemisyjny transport, jakość życia mieszkańców, energooszczędne budynki,
wszechobecna zieleń oraz atrakcyjna
przestrzeń do wypoczynku i rekreacji.
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Kielce – smart rozwiązania
dla biznesu
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Rekordowy rok rynku biurowego
Tempo wzrostu polskiego rynku biurowego pozwala na odnotowanie w tym roku kilka rekordowych wyników.

Miasto Kielce od blisko 10 lat wdraża idee
smart city i zrównoważonego rozwoju,
proponując inteligentne rozwiązania
dla mieszkańca i przedsiębiorcy.
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Opole miastem „SMART”

Trwają przygotowania do wykorzystania
funduszy unijnych jakie Polska otrzymała do dyspozycji do 2020 roku. Nowy
instrument finansowy Unii Europejskiej
Teraz Śląsk! Metropolia szansą na dynamiczny przeznaczony dla miast wojewódzkich
rozwój regionu
i ich obszarów funkcjonalnych to ZinteKojarzone tradycyjnie z górnictwem węgla kamiennego i prze- growane Inwestycje Terytorialne (ZIT).
mysłem ciężkim Katowice, od kilku lat przechodzą imponującą Opole jest dobrze przygotowane do wykorzystania tych środków.
metamorfozę. Przemiany gospodarcze, społeczne i przestrzenne czynią to miasto ważnym ośrodkiem kulturalnym
i biznesowym.
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W SMART najważniejszy jest
człowiek
Częstochowa, jak wszystkie polskie miasta, zmaga się z bieżącymi zadaniami
i problemami, starając się jednocześnie
nadrabiać historyczne, cywilizacyjne
zaszłości i nie zostawać w tyle, jeżeli chodzi o „inteligentne” miejskie rozwiązania.
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Nowoczesne narzędzia rekrutacyjne odpowiedzią na rynek
kandydata

Utrzymująca się stopa bezrobocia w okolicach 7% sprawia, że pracodawcy mają
coraz większy problem z pozyskaniem
właściwych kandydatów do pracy.
Procesy rekrutacyjne przedłużają się,
a kandydaci stają się coraz bardziej świadomi swoich oczekiwań wobec potencjalnych pracodawców.
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Klimat w organizacji
– czyli 3 błędy, które zabiją
każde zaangażowanie

80

Współpraca firmy z sektora
SSC/BPO z agencją
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Szczecin – dziś tworzymy jutro

Zmiana miejsca pracy, przeprowadzka do innego miasta czy
regionu to zawsze spore wyzwanie logistyczne. Czeka nas przecież poszukiwanie mieszkania, szkoły dla dzieci, poznawanie
nowego miejsca. Co skłania nas do podjęcia tego wysiłku? Czy
rzeczywiście poszukiwania lepszej pracy? A może większe znaczenie ma jakość życia?
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Bydgoszcz – dobry start

Firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu działające
w Bydgoszczy chętnie zatrudniają studentów, oferując
m.in. elastyczne godziny pracy i inne udogodnienia. Już dziś
warto postawić sobie pytania: „Czy po studiach zostaną
w mieście nad Brdą?” oraz „Co oferuje Bydgoszcz młodym
ludziom?”.
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Szczecin wdraża innowacyjne rozwiązania, stawia na nowoczesne branże,
realizuje programy związane z rozwojem
kapitału ludzkiego i tworzy nowe relacje
z biznesem i nauką.
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Łódź – smart city

Jakość życia w mieście jest jednym z kluczowych aspektów decydujących obecnie
o atrakcyjności miasta zarówno
w oczach mieszkańców, turystów, przyjezdnych, ale także inwestorów. Znaczenie działań na rzecz poprawy jakości
życia w Łodzi zostało dostrzeżone
dużo wcześniej i obecnie możemy zaobserwować konkretne efekty, które przyniosły ostatnie lata.

Otwarty i analityczny umysł
przepisem na suces
w księgowości

Wywiad z Agnieszką Stróż,
Dyrektor Operacyjną w BSS SA.
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Kim jest PHP Developer

PHP Developer odpowiada za tworzenie
i wdrażanie aplikacji pisanych w języku
PHP. Jest to w tej chwili dominujący język
programowania stosowany dla tych
celów. Korzysta z niego około 75%
domen internetowych.*

86

Ogłoszenia rekrutacyjne
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Aktualności branżowe
Szczecin promuje swój potencjał – ruszyła
kampania „Jest praca w dobrym klimacie”

„Co wiemy o ochronie danych”
– raport Fundacji Wiedza
To Bezpieczeństwo
Badaniem objęte zostały cztery grupy osób:
nieaktywne zawodowo, w tym uczące się,
pracujące, zarządzające firmami i specjalizujące się w ochronie danych osobowych.
Jego celem było zebranie opinii, które
pozwoliłyby ocenić świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony danych
osobowych oraz wiedzę w firmach
dotyczącą europejskiego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO),
które będzie miało zastosowanie już od
25 maja 2018 roku.
Raport „Co wiemy o ochronie danych”
dostępny jest na stronie: wtb.org.pl/raport

Padł kolejny rekord w trakcie
VIII Charytatywnego Turnieju
Siatkówki Plażowej Branży
Nieruchomości Komercyjnych
W trakcie VIII Charytatywnego
Turnieju Siatkówki Plażowej Branży
Nieruchomości Komercyjnych, organizowanego przez JLL, zebrano rekordową
kwotę 379 210 zł wraz z darowiznami
Odpowiedzią na zwiększającą się z każdym dniem ofertę
od anonimowych darczyńców, które
na rynku pracy jest podjęta przez Miasto inicjatywa „Szczecin
wpłynęły na konto Fundacji już po zakońrekrutuje” z hasłem kampanii „Jest praca w dobrym klimacie”.
czeniu turnieju. Czek przekazano Fundacji
W projekcie uczestniczy około 80 podmiotów, wśród których
Spełnionych Marzeń opiekującej się
znaleźć można rozpoznawalne, międzynarodowe przedsiębiordziećmi z chorobami nowotworowymi.
stwa, jak i lokalne firmy budujące swój wizerunek jako pracodawcy. Patronat honorowy nad turniejem objął
Kampania skierowana jest do wszystkich tych, którzy jeszcze
Polski Związek Piłki Siatkowej. Zawody
nie zdążyli się przekonać, że Szczecin ma ogromny potencjał
wygrała firma MLP.
a jego właściwe wykorzystanie stwarza szereg możliwości
Czek z rąk Tomasza Trzósło, Dyrektora
rozwojowych, kulturalnych, mieszkaniowych, a przede wszystkim Zarządzającego JLL w Polsce, odebrał
zawodowych.
Tomasz Osuch, Prezes Fundacji SpełnioInformacja na temat wyjątkowych ofert pracy na różnych
nych Marzeń. Wszystkie środki pozyskane
stanowiskach oferowanych w sześciu kluczowych sektorach:
z rejestracji drużyn, aukcji przedmiotów
IT, logistyka/e-commerce, produkcja, obsługa klienta, HR, inne
od sponsorów, indywidualnych datków
zamieszczona jest na stronie www.kariera.szczecin.eu.
i anonimowych wpłat zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego stosowanego w leczeniu chorób
Grupa Everest ocenia Arvato jako Lidera
nowotworowych u najmłodszych. Pomoc
w raporcie „Outsourcing Contact Center (CCO) obejmie podopiecznych Wojewódzkiego
z użyciem Oceny PEAK Matrix™ 2017”
Szpitala Dziecięcego im. Prof. Dr St.
Arvato CRM Solutions zostało
Popowskiego w Olsztynie, Uniwersyteckieuznane za lidera w zakresie
go Szpitala Dziecięcego
usług Outsourcingu Contact
im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie
Center (CCO) przez Grupę Everest –
Przegląd Usługodawców za pomocą
Oceny PEAK Matrix™ 2017.
Arvato oceniono jako lidera na podstawie jego sukcesu rynkowego
i możliwości świadczenia usług na rzecz klientów.
Raport Grupy Everest jest dorocznym badaniem wiodących
dostawców usług CCO na świecie, w którym ocenia się ich
na podstawie pełnego zastawu kryteriów jakościowych
i ilościowych. Kluczowe czynniki wzięte pod uwagę w ocenie
możliwości CCO obejmują technologię i innowacje, skalę, zasięg,
informacje zwrotne od kupującego i zakres.
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oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego / Świętokrzyskiego Centrum
Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego
w Kielcach.

Sektor BSS w regionie Europy
Środkowej

Raport CBRE „Business Services
Destinations in Central Europe 2017”
skierowany jest przede wszystkim do inwestorów zagranicznych, a jego celem jest
kompleksowa charakterystyka sektora BSS
w regionie Europy Środkowej wraz z omówieniem sytuacji społeczno-gospodarczej,
zachęt inwestycyjnych, rynku pracy
oraz rynku nieruchomości biurowych
w poszczególnych krajach i miastach
należących do tego regionu.

ZPL – wyniki branży leasingowej
za I półrocze 2017 w Polsce
Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że
dynamika branży leasingowej w I połowie
2017 roku wyniosła 11,6% r/r. Oznacza to,
że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy
roku firmy leasingowe udzieliły łącznego
finansowania w wysokości 31,8 mld
zł. Odbiorcami ich usług są głównie
mikro i małe firmy.
W pierwszej połowie 2017 r., klienci firm
leasingowych najczęściej finansowali
pojazdy lekkie (44,3 % udział w rynku),
środki transportu ciężkiego tj. m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy
ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy,
samoloty, statki i środki transportu kolejowego (27,3 %) oraz maszyny i inne
urządzenia – w tym IT (26,7%). Rzadziej
finansowane były nieruchomości (1,2%
udział w rynku).
Największą grupą klientów polskich
leasingodawców pozostają mikro i małe
firmy. Związek Polskiego Leasingu szacuje,
że branża leasingowa blisko połowę swoich
usług (49%), kieruje do najmniejszych firm,
czyli klientów o rocznych obrotach do 5 ml
zł. 1/4 wszystkich klientów branży stanowią
firmy mikro i małe. Pozostali odbiorcy
usług leasingowych to firmy o obrotach
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powyżej 20 mln zł. Branża leasingowa w marginalnym stopniu
finansuje sektor publiczny, podobnie jest z klientami indywidualnymi.

Na kolejnych miejscach są:
Java, Android i Mac OS. Liczba
poszczególnych rodzin złośliwego
oprogramowania w pierwszej połowie

2017 roku wyniosła 749. Jest ona o 3,3%
wyższa niż liczba z pierwszego kwartału
2016, ale o 16,3% niższa niż w ciągu
drugiego półrocza 2016 roku.

PZWLP – wyniki wynajmu długoterminowego aut
i branży rent-a-car w I półroczu 2017 w Polsce
Opublikowane przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu
Pojazdów dane po II kwartale 2017 roku wskazują, że popularność
wynajmu długoterminowego samochodów wśród przedsiębiorców
w Polsce ciągle rośnie. Na koniec czerwca dynamika rozwoju
wynajmu długoterminowego osiągnęła poziom 13,8% r/r. Tempo
wzrostu branży zwiększa się już piąty kwartał z rzędu i obecnie jest
blisko o połowę większe niż rok temu. W I półroczu 2017 r. na potrzeby wynajmu długoterminowego zakupionych zostało o 24,4%
więcej nowych aut osobowych, niż w analogicznym okresie rok
wcześniej, co oznacza, że usługa ta rozwijała się wyraźnie szybciej
od pozostałych form finansowania samochodów służbowych –
zakupu ze środków własnych, kredytu oraz leasingu finansowego.
Wysokie tempo rozwoju utrzymuje się również w przypadku
branży Rent a Car – zgodnie z danymi PZWLP, na koniec czerwca
wyniosło ono 22,6% r/r. Dane na koniec czerwca wskazują, że
rok 2017 może być kolejnym udanym dla rynku motoryzacyjnego w Polsce. W I półroczu w krajowych salonach sprzedano
blisko 250 tys. nowych aut osobowych, czyli o 17% więcej,
niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Analogicznie
do roku 2016, a także lat wcześniejszych, głównym nabywcą
nowych samochodów byli klienci firmowi (instytucjonalni),
którzy zakupili ponad 2/3 (67,7%) aut. Podobnie, osiągnięty
wzrost sprzedaży był wygenerowany przede wszystkim przez firmy.
Na koniec czerwca 2017 r. łączna flota w wynajmie długoterminowym firm należących do PZWLP, reprezentujących ok. 80%
całego rynku CFM, wynosiła 141,6 tys. (141.647) samochodów.
Zdecydowana większość z nich, bo aż 88,7% całkowitej floty
(125.617 aut) znajdowała się w najbardziej kompleksowej usłudze,
czyli Full Serwis Leasingu (FSL), gwarantującej przedsiębiorcy
nie tylko zewnętrzne finansowanie samochodów w postaci
leasingu operacyjnego, ale i pełną obsługę pojazdów w zakresie
administracjii wszelkich czynności serwisowych.

Rząd przygotował wsparcie dla
– przedsiębiorców – inwestujących w badania i rozwój
Od stycznia 2018 roku przedsiębiorcy
inwestujący w badania i rozwój będą mogli
uzyskać zwrot podatku na poziomie 100 proc.
kwoty przeznaczonej na te aspekty działalności firmy. Podobne programy
działają już od lat w innych krajach, choć
na przykład w Wielkiej Brytanii maksymalna kwota zwrotu nie przekracza
70 proc. Dzięki drugiej ustawie o innowacyjności Polska może stać się krajem,
w którym przedsiębiorstwa wyraźnie będą
zwiększać wydatki na badania
i rozwój (B+R).

Ruszyły zgłoszenia do konkursu
TOP 5 pracodawców miasta
Łodzi
Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska
zaprasza firmy z Łodzi do udziału w pierwszej edycji konkursu TOP 5 Pracodawców
Miasta Łodzi, organizowanego w ramach
II Łódzkich Regionalnych Targów Pracy
i Rozwoju Osobistego.
Celem konkursu TOP 5 Pracodawców
Miasta Łodzi jest promowanie

Liczba złośliwego oprogramowania wciąż
wzrasta
W pierwszej połowie 2017 roku liczba nowych „próbek”
złośliwego oprogramowania wzrosła do 4 891 304, co pokazuje,
że każdego dnia pojawiało się ponad 27 000 nowych zagrożeń.
Co piąty malware, który kiedykolwiek powstał od momentu prowadzenia statystyk, powstał w tym roku. Jak zauważają specjaliści
z G DATA, jeśli trend ten się utrzyma, w 2017 roku będziemy
mieli do czynienia z prawie 10 milionami nowych próbek
złośliwego oprogramowania.Średnio każdy komputer był atakowany
47,4 razy w pierwszej połowie 2017 roku. Całkowita liczba złośliwego oprogramowania odnotowana w przeciągu całego 2007 roku jest
obecnie osiągana w ciągu zaledwie 4 dni. Najwięcej ataków zostało
odnotowanych przez użytkowników systemu Windows (ponad 99%).
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017

Transcom nagrodzony nagrodą
Platinum Contact Center 2017
Transcom po raz kolejny został uhonorowany przez magazyn Contact Center
w Hiszpanii: piękna scena teatru

przedsiębiorstw, które wyróżniają
się stosowaniem dobrych praktyk
w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
kierują się zasadami etyki i społecznej
odpowiedzialności biznesu oraz przykładają dużą wagę do rozwoju kadr i jak
najlepszych warunków zatrudnienia. Jak
przekonuje organizator, wyróżnienie
TOP 5 Pracodawca Miasta Łodzi będzie
doskonałą wskazówką dla osób poszukujących pracy, gwarancją rzetelności przedsiębiorstwa dla osób szukających
zatrudnienia i magnesem przyciągającym
najlepsze kadry. Konkurs kierowany jest
do firm posiadających swoją siedzibę lub
działających na terenie Łodzi.
Przy ocenie zgłoszonych do konkursu
przedsiębiorstw pod uwagę będą brane:
• warunki pracy i wsparcie socjalne
pracowników;
• działania charytatywne firmy;
• rozwój zawodowy pracowników;
• nagrody i wyróżnienia zdobyte
przez firmę.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone
27 września br. podczas II Łódzkich
Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju
Osobistego.

Goya w Madrycie gościła uroczystą kolację
poświęconą Platinum Contact Center
Awards, gdzie hiszpański oddział
Transcom otrzymał nagrodę w kategorii
„Best Customer Experience in Banking”. •
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Nowości technologiczne

Salesforce uruchamia Einstein
Analytics: Zaawansowane narzędzie analityczne wspomagane przez sztuczną inteligencję
Salesforce, globalny lider branży CRM
(Customer Relationship Management),
uruchomił Salesforce Einstein Analytics,
dostarczając milionom swoich klientów zaawansowaną analitykę. Einstein
Analytics dodaje dodatkową warstwę
sztucznej inteligencji do już istniejących
funkcjonalności systemu CRM co umożliwia zupełnie nowe spojrzenie na istniejące
informacje, podejmowanie bardziej świadomych decyzji, poprawę
obsługi klienta oraz optymalizację kampanii marketingowych.
Dzięki ciągle zwiększającej się mocy obliczeniowej, technologiom
big data oraz przełomom w pracy nad nauczaniem maszynowym,
sztuczna inteligencja przeistacza to w jaki sposób pracujemy.
Według najnowszego raportu IDC, dzięki zwiększonej efektywności w sprzedaży, obsłudze klientów i marketingu, napędzanymi
przez sztuczną inteligencję, do 2021 roku firmy na całym świecie
dodadzą 800 000 nowych miejsc pracy oraz zwiększą światowe
PKB o 1,1 biliona dolarów. Salesforce jako globalny lider rynku
CRM będzie odpowiadał za 155 000 nowych miejsc pracy oraz 293
miliardy dolarów globalnego wzrostu PKB.
W Polsce firma enxoo, partner Salesforce, pomaga swoim klientom zmieniać swój biznes w oparciu o technologie światowego
lidera w dziedzinie sprzedaży, obsługi klienta i marketingu.

Moduł AOPEN zmienia monitory Sharp
w komputery
Producent elektroniki AOPEN wprowadził na rynek nowy
moduł, który zmienia profesjonalne monitory Sharp w komputery
obsługujące dowolną aplikację systemu Windows® 10. Moduł
AOPEN Mini OPS (PNZB03PC) pozwala użytkownikom korzystać
z funkcji komputera na najnowocześniejszych, profesjonalnych
monitorach Sharp, a także odtwarzać treści w jakości 4K.
Model PNZB03PC skutecznie przekształca monitor Sharp
w komputer bez potrzeby używania przewodów ani kabli. Moduł
jest niewielki i nie zawiera wentylatorów, dzięki czemu pracuje
cicho i wydajnie. Jego działanie cechuje się wszystkimi zaletami
najnowocześniejszych, energooszczędnych i opłacalnych
procesorów Intel, w tym możliwością wyświetlania obrazów
w jakości 4K. Produkt wyposażony jest w system operacyjny
Windows® 10 IoT Enterprise.
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Capella – ruch to zdrowie
Utrzymanie prawidłowej postawy siedzącej,
która ma niebagatelny wpływ na nasze
dobre samopoczucie, zależy od tego, jak
aktywnie siedzimy, czyli – czy ruszamy się
podczas siedzenia. Sercem fotela Capella
jest innowacyjny mechanizm FreeMotion®.
Zapewnia swobodę wykonywania
nieznacznych ruchów w fotelu, które
sprzyjają aktywnemu siedzeniu. Po to,
aby użytkownikom fotela jak najlepsze
samopoczucie. Fotel Capella wyposażony
został w nowoczesny mechanizm o nazwie
FreeMotion®. Jest to system, który zapewnia możliwość wykonywania niewielkich,
wyważonych ruchów siedziska, utrzymujący jednocześnie cały
fotel w stabilnej pozycji. Fotel Capella został zaprojektowany
w oparciu o założenie, że siedzenie wcale nie musi wiązać się
z brakiem ruchu, a wręcz może – i powinno – do ruchu zachęcać.
Z myślą o tym, by użytkownicy fotela mogli cieszyć się jak
najlepszym samopoczuciem. Capella to również fotel bardzo łatwy
w użyciu i uniwersalny. Prosty w obsłudze system regulacji sprawia, że sprawdza się świetnie w środowiskach typu Activity-Based
Working, gdzie z tych samych stanowisk pracy korzystają różne
osoby.

Inteligentne oświetlenie w technologii LED
również dla przemysłu
Najnowocześniejsza generacja lamp High Bay marki Toshiba już
dostępna na polskim rynku.
Docenią ją także instalatorzy. Oprawy z tej serii można traktować
jako zamiennik 1:1 w odniesieniu do rozwiązań konwencjonalnych. Instalacja elektryczna została maksymalnie uproszczona,
tak by montaż i serwisowanie nie sprawiało trudności. Jest o wiele
lżejsza, przez co łatwiej ją zainstalować.
Technologia LED rozwijają się w zawrotnym tempie.
Rozwiązania, które nam oferuje prześcigają konwencjonalne
rozwiązania o kilka długości. Dziś, nie tylko dorównują im
parametrami świetlnymi, a wręcz je przewyższają – gwarantując
długą żywotność, oszczędność energii i bezpieczeństwo.
Oprawy High Bay to rozwiązanie świetlne zarówno dla nowych
powierzchni, jak i dla tych modernizowanych.
To technologia przyszłości warta uwagi. Dzięki niej zyskujemy
światło o doskonałych parametrach oraz optymalizację kosztów inwestycji w oświetlenie.
Toshiba LED High Bay to oprawy stworzone z myślą o sektorze
przemysłowym.
Dostępne są z kątem rozsyłu strumienia świetlnego 120° stopni,
dzięki czemu mogą być montowane zarówno na niższych jak
i bardzo wysokich sufitach. Producent stworzył ją w trzech
wariantach mocy: 200W, 150W i 100W. Pełny strumień świetlny
osiąga poniżej 0,5 s. Te profesjonalne lampy charakteryzuje
również wysoka wytrzymałość na temperatury, a także trudne
warunki atmosferyczne (IP67). •
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017
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WAĆ!!!”

ZŁAM SCHEMAT SPRZEDAŻY

/ WARSZTATY INSPIRACJI DLA PROFESJONALISTÓW
NIE LUBIĄCYCH SPRZEDAWAĆ /
Sprawdź najbliższe terminy
www.tpsi.s a n d l e r.c o m /i n s p i r a c j a
Tw a r o w s k i P o s m y k S a l e s I n s t i t u t e
Au to r y z o wa ne C ent r um S z k oleniow e S andler Tr aining
+4 8 5 1 7 7 5 5 973 ; + 48 728 882 792
Fot. Tomasz Tołłoczko

S Sandler Training (wraz ze znakiem) jest zarejestrowanym znakiem usługowym Sandler Systems, Inc. 1999-2017 Sandler Systems, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Kalendarium
19.09.2017, Opole (Polska)

23.09.2017, Łódź, Warszawa, Szczecin, Gdańsk

V Green Light for BSS in Opole

MBE Master of Business English

Konferencja Green Light for BSS in Opole jest doskonałą okazją
do omówienia najistotniejszych kwestii związanych z rozwojem
branży nowoczesnych usług dla biznesu w Opolu z kilku perspektyw – lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Po raz pierwszy
konferencja zostanie poprowadzona w klimacie przypominającym
teleturniej i zostaną na niej omówione kwestie biznesowe
oraz inwestycyjne, dotyczące potencjału kadrowego
i nieruchomości biurowych.

Ten unikatowy w skali kraju program
został opracowany z myślą o tych, którzy
w bardzo krótkim czasie muszą opanować
umiejętność sprawnego posługiwania się
językiem w sytuacjach biznesowo-zawodowych. MBE oferuje innowacyjny program
nauczania, który został opracowany
na podstawie autorskich materiałów,
przy współudziale metodyków polskich
i brytyjskich.

Pro Progressio

Hutchinson Institute

Strona www:
hutchinson.org.pl/oferta/
mbe-master-of-business-english.html

26-27.09.2017, Warszawa (Polska)

II Polskie Forum Outsourcingu
Puls Biznesu

Strona www:
bsstour.com/opole/

22.09.2017, Warszawa (Polska)

Budowanie Trwałej Przewagi Konkurencyjnej
Centrum Usług

II Polskie Forum Outsourcingu odbędzie się 26-27 września w Warszawie,
w Hotelu Novotel Airport. Przedstawimy nowe, światowe trendy z branży
i odpowiemy na najistotniejsze pytania trapiące cały outsourcingowy rynek.
Forum jest przede wszystkim wyjątkową okazją do dyskusji w gronie praktyków
i ekspertów, gdzie wspólnie mamy sposobność do zastanowienia się nad
możliwościami rozwoju i kierunkiem zmian.
Strona www:
konferencje.pb.pl/konferencja/1073,ii-polskie-forum-outsourcingu

4 Results

17-18.10.2017, Warszawa (Polska)
Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów dla menedżerów
z wyższej kadry zarządzającej oraz menedżerów ds. optymalizacji
procesów.

PROCON/POLZAK
OptiBuy i PSML

Tematyka konferencji poświęcona będzie przejściu branży do kreowania
strategicznych, opartych na wzajemnym zaufaniu relacji z dostawcami;
pozycjonowaniu działu zakupów jako jednostki zaangażowanej w kreację
łańcucha wartości i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; modelom
nowoczesnego zarządzania i przywództwa oraz najnowocześniejszym
narzędziom eProcurement.

Strona www:
positiveproductivity.eu/events-3
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Strona www: konferencja-proconpolzak.pl
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17-18.10.2017, Wrocław (Polska)
Akademickie Targi Pracy

Pro Progressio

Znajdź Pracę, Staż lub Praktyki! Już wkrótce kolejna edycja
Akademickich Targów Pracy, które odbędą się 17 i 18 października
na kampusie Politechniki Wrocławskiej!

Strona www:
Fundacja Manus

18.11.2017 Wrocław (Polska)

IT NonStop 2017
DataArt

Konferencja IT NonStop: IT Travel
Trends jest dedykowana specjalistom
zainteresowanym trendami
determinującymi dynamikę rozwoju
obszaru usług turystycznych i koncentruje
się wokół projektów IT na nich opartych.
Strona www:
it-nonstop.net/city/wroclaw

23-24.11.2017 Warszawa (Polska)

Digital Champions 2017
Rethink

Już po raz czwarty spotkamy się w elitarnym gronie ekspertów,
praktyków, naukowców, decydentów i specjalistów zaangażowanych w procesy cyfrowej transformacji firm i instytucji publicznych. Społeczność Digital Champions łączy tradycyjne organizacje
z pionierami cyfrowych innowacji, dojrzałe organizacje
ze startupami, firmy inicjujące cyfrowe transformacje z tymi
którzy na tej drodze odnieśli realne sukcesy. •

Strona www: digitalchampions.pl
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017
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Branża nieruchomości
podnosi poprzeczkę
i ustanawia kolejny rekord
W trakcie VIII Charytatywnego Turnieju Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości Komercyjnych, organizowanego
przez JLL, zebrano rekordową kwotę 379 210 zł wraz z darowiznami od anonimowych darczyńców, które wpłynęły
na konto Fundacji Spełnionych Marzeń opiekującej się dziećmi z chorobami nowotworowymi. Padały też inne
rekordy – na boiskach zagrało 48 drużyn i 336 zawodników, a w całym wydarzeniu wzięło udział ok. 1500 osób.
Zwyciężyła firma MLP, a na podium stanęły również zespoły Skanska i BNP Paribas Real Estate.

po lewej:
Wręczenie czeku.

poniżej:
Zwycięzcy.
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poniżej:
Trzy zwycięskie drużyny.

po prawej:
I miejsce MLP.

Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017
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po lewej:
II miejsce Skanska.

po prawej:
III miejsce
BNP Paribas.
po prawej:
Rozgrzewka.

ponizej:
Drużyna MLP.
powyżej:
Drużyna JLL.

po lewej:
Drużyna Skanska.
poniżej:
Rozgrywki.

po prawej:
Drużyna BNP Paribas Real Estate.

– Dziękujemy wszystkim partnerom, sponsorom, osobom
biorącym udział w aukcji za ich zaangażowanie i wspaniałą
współpracę, a drużynom siatkarskim za wielkie sportowe
emocje na boisku. Każdego roku dołącza do akcji coraz więcej
firm,drużyn i zawodników, dzięki czemu udaje nam się zebrać
coraz wyższe kwoty dla potrzebujących. W dotychczasowych
ośmiu edycjach przekazaliśmy blisko1,56 mln zł na rzecz podopiecznych różnych fundacji. Możemy być wszyscy – cała branża
nieruchomości i nie tylko – dumni z takiego wyniku. Nie spoczywamy jednak na laurach i gramy dalej w szczytnym celu
– mówi Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce.
Wszystkie środki pozyskane z rejestracji drużyn, aukcji przedmiotów od sponsorów, indywidualnych datków i anonimowych
wpłat zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego
stosowanego w leczeniu chorób nowotworowych u najmłodszych. •
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017
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10 lat Gi Group w Polsce!
2 czerwca 2017 r. Gi Group obchodziło 10-lecie istnienia na polskim rynku.
Z tej okazji, ponad 100 pracowników z oddziałów z całego kraju zebrało się
w warszawskim hotelu Double Tree Hilton.

Świętowanie rozpoczął Antonio Carvelli,
Country Manager, wygłaszając płomienne
przemówienie podsumowujące dekadę
działalności oraz podkreślające wspólny
wkład wszystkich pracujących w Gi Group
w tworzenie lepszego rynku pracy.
Zwrócił szczególną uwagę również na to,
jak ważną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa odgrywają agencje pracy
i zatrudnienia, które poszukując pracowników, wpływają na sytuację życiową milionów osób.
Motywem przewodnim imprezy była
oczywiście gorąca Italia. Wieczór poprowadził Paolo Cozza – jeden z najbardziej
rozpoznawalnych Włochów, na co dzień
mieszkających w Polsce. Najważniejszy
element wieczoru stanowiła uroczysta
gala wręczenia nagród pracownikom,
którzy odegrali szczególnie istotną rolę
w rozwoju Gi Group na polskim rynku.
Wspólne świętowanie w szampańskiej
atmosferze trwało do białego rana!

powyżej:
Imprezę poprowadził Paolo Cozza.
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po lewej:
10 Urodziny
Gi Group w Polsce
– sala bankietowa.

po lewej:
Statuetki
dla najbardziej
zasłużonych
pracowników
Gi Group.
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017
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poniżej:
Antonio Carvelli – Country Manager
Gi Group w Polsce.

powyżej:
Antonio Carvelli i Paolo Cozza wprowadzają we włoski nastrój.

powyżej
Uroczyste wręczenie
nagród i podziękowania dla Antonio
Carvelli.

po lewej:
Jubileuszowy tort.
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017
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SSC

SSC
CZY POLSKA JEST
NADAL ATRAKCYJNA
DLA INWESTYCJI
W SEKTORZE
NOWOCZESNYCH
USŁUG BIZNESOWYCH
(SHARED SERVICES)?

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.

To już trzecia publikacja dedykowana stricte tematyce centrów usług
wspólnych. Tym razem postanowiliśmy do wywiadu zaprosić jednego z Partnerów projektu SSC Lions,
wybitnego eksperta i znawcę obszaru, jakim są Centra Usług Wspólnych oraz Globalne Centra Biznesowe – Prezesa 4Synchronicity
– Mariusza Szałaja, który mówi
o szansach i wyzwaniach dla dalszego rozwoju SSC w Polsce.

BIZNES

O&M: Jak ocenia Pan zainteresowanie naszym krajem na przestrzeni
ostatnich dwóch lat z perspektywy
projektów, jakie prowadzicie w obszarze nowoczesnych usług biznesowych (shared services)?
Mariusz Szałaj: Z pewnością mamy
już za sobą moment „wyczekiwania”,
zwolnienia procesu decyzyjnego
dotyczącego inwestycji w tym sektorze. Jak widać z dzisiejszej perspektywy, był to okres przejściowy.
Biorąc pod uwagę nasze bieżące
projekty oraz doświadczenia innych przedstawicieli branży, mogę
śmiało powiedzieć, że wróciliśmy
na ścieżkę dynamicznego rozwoju,
zarówno jeśli chodzi o inwestycje
typu „green field”, jak i poszerzania obszarów działalności. Rośnie
również ilość miejsc pracy w działających już centrach usług wspólnych. Myślę, że to najlepszy miernik
oceny kondycji sektora.
Jakie według Pana są główne czynniki rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu (shared
services)?
Mimo ostatniego wzrostu kosztów
pracy, poziom arbitrażu płacowego
jest wciąż atrakcyjny z perspektywy
zagranicznego inwestora. Paradoksalnie, jednym z głównych czynników, jest też wielkość oraz
dojrzałość naszego sektora. To działa jak efekt kuli śnieżnej i daje
możliwość osiągnięcia lepszego
stosunku wydajności do ceny
aniżeli miało to miejsce jeszcze
kilka lat temu. Poszukiwanie rozwiązań z obszaru optymalizacji procesów biznesowych, automatyzacji czy robotyki we wczesnej fazie
rozwoju inwestycji jest możliwe
tylko na relatywnie dojrzałym rynku, na którym funkcjonuje doświadczona, świadoma dostępnych
rozwiązań kadra menedżerska, posiadająca ugruntowaną wiedzę
i kompetencje. To bardzo istotne
czynniki, które powodują przyspieszenie procesu decyzyjnego
po stronie inwestora.

tzw. satelit w modelu, gdzie centrum eksperckie (Center of Excellence) jest zlokalizowane w jednej
z metropolii a centrum operacyjne/
wsparcia znajduje się w mniejszym
ośrodku (np. układ WarszawaRadom).
Model tego rodzaju funkcjonujący
zarówno wewnątrz danej organizacji, jak i w przypadku rozwiązań
hybrydowych to doskonała odpowiedź na „offshoring”. Umożliwia dalszą optymalizacje kosztów
przy jednoczesnej eliminacji różnic kulturowych, optymalizację zasięgu, jeśli chodzi o lokalizację, jak
również eliminację problemów wynikających z różnicy czasu.
Realizujemy obecnie kilka takich
inicjatyw, rośnie także ilość zapytań
w tym zakresie.
A na jakie elementy inwestorzy
powinni aktualnie zwrócić największą uwagę? Co może być
najtrudniejsze z perspektywy czasu czy nakładów finansowych?
Pewnie nie będzie to dla nikogo
zaskoczeniem – bazując na informacjach uzyskanych z obecnie prowadzonych projektów – mogę stwierdzić, że największym wyzwaniem
mogą być koszty, jak również czas
pozyskania kompetentnych pracowników, np. ze znajomością
języków obcych (niemiecki, niderlandzki) czy posiadających
ugruntowaną wiedzę z zakresu zarządzania transformacją, migracją
procesów biznesowych.
Oczywiście istnieje wiele rozwiązań zastępczych, jak choćby zatrudnianie pracowników spoza
Polski (widać to po wzroście udziału obcokrajowców w obszarze nowoczesnych usług dla biznesu).
Można też korzystać z usług zewnętrznych firm doradczych, które
wypełnią konkretną lukę i zaspokoją przejściowe potrzeby, konieczne
do osiągnięcia celu inwestycyjnego.

klienci oraz pozostali gracze tej
branży bardzo się cieszymy!

jących w naszym kraju powoduje,
że jesteśmy idealnym miejscem
testowania i wdrażania projektów
Czy w waszej ocenie istnieją ja- tego rodzaju.
kieś przesłanki, bądź pojawiają
się konkretne trendy np. roboty- Dzięki temu rośnie dojrzałość sekka, które mogą wpłynąć na atrak- tora i jego atrakcyjność z punkcyjność inwestycji w sektorze tu widzenia dalszych inwestycji.
nowoczesnych usług dla biznesu
w naszym kraju?
Kończąc nasz wywiad, proszę
Jest kilka istotnych kwestii, które powiedzieć jak ocenia Pan perpodnoszą atrakcyjność całego spektywę rozwoju sektora w koregionu, przede wszystkim jednak lejnych latach?
Polski. Mam na myśli odwrót od W zasadzie, poza płytkością rynku
rozwiązań typu „offshoring”. Jest pracy, nie widzę większych zagroto szczególnie widoczne w przy- żeń. Zresztą nie należy traktować
padku firm europejskich. Bliskość tego problemu jako zagrożenia ale
serwisu dostarczanego z Polski czy wyzwanie – coś naturalnego przy
Europy Centralnej, brak różnic tak dynamicznym, wieloletnim
kulturowych i komunikacyjnych rozwoju sektora nowoczesnych
oraz kwalifikacje pracowników są usług, w połączeniu z rozwoistotnym czynnikiem powodują- jem gospodarczym kraju. Nie
cym, że tracą np. Indie, które były ma się co dziwić, że powoduje
do tej pory najpopularniejszym to wzrost płac i ograniczoną do„zagłębiem serwisowym”.
stępność pracowników z pożądanymi kompetencjami. Poza tym,
Trudno te przesunięcia nazywać jak wspomniałem wcześniej, rośnie
trendem, bowiem realizujemy takie wydajność pracy i produktywność.
projekty od ponad 6 lat. Klienci
doceniają wszystkie aspekty, o któ- Z drugiej strony, ewentualne spowolrych mówiłem wcześniej i pomimo nienie gospodarcze – negatywne
nieznacznie wyższych kosztów dla naszego kraju – z perspektywy
decydują się na inwestycje typu inwestora zewnętrznego byłoby ko„green field” w tej części świata rzystne, bowiem oznacza niższą dybądź odchodzą od usług dostar- namikę płac, a tym samym niższe
czanych z innego kontynentu na koszty pracy.
rzecz rozwiązań w rodzaju „nearshore”.
Reasumując, bez względu na czynniki makroekonomiczne, Polska
Widzimy to też poprzez pryzmat nie powinna stracić na swojej
liczby projektów typu „insourcing”, atrakcyjności, jeśli chodzi o sektor
jakie realizujemy na rzecz naszych nowoczesnych usług dla biznesu
klientów.
w najbliższych kilku latach.
Co do robotyki (RPA – Robotics
Proces Automation) – ogólnie
zgadzam się z założeniem, że
koszty są porównywalne bez względu na lokalizację. Niemniej, by je
wdrożyć, niezbędne jest określenie środowiska, skali i zakresu obszarów potencjalnie podlegających
takim rozwiązaniom.

I tym optymistycznym akcentem
zakończmy naszą rozmowę, za
którą dziękuję w imieniu naszym
i Czytelników •

I tu też jesteśmy na wygranej poNie do pominięcia jest też element Wszystko to przyczynia się do zycji, bowiem ilość scentralizo- 4Synchronicity jest Partnerem
promocji miast. Tych dużych, ale wzrostu całego sektora, zatem i ta- wanych modeli operacyjnych/ projektu SSC Lions realizowanego
też i tych, które mogą pełnić rolę kich firm jak nasza. Z czego my, nasi centrów usług wspólnych istnie- przez Pro Progressio.
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„POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ
Z OBSZARU OPTYMALIZACJI PROCESÓW
BIZNESOWYCH, AUTOMATYZACJI CZY
ROBOTYKI WE WCZESNEJ FAZIE ROZWOJU
INWESTYCJI JEST MOŻLIWE TYLKO
NA RELATYWNIE DOJRZAŁYM RYNKU,
NA KTÓRYM FUNKCJONUJE
DOŚWIADCZONA, ŚWIADOMA
DOSTĘPNYCH ROZWIĄZAŃ KADRA
MENEDŻERSKA, POSIADAJĄCA
UGRUNTOWANĄ WIEDZĘ
I KOMPETENCJE.”
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W tłumaczeniach,
tak jak w dyplomacji
– czasem jedno słowo
ma znaczenie
Czy wybór niekompetentnego tłumacza lub biura tłumaczeń może mieć
konsekwencje dla Waszego biznesu? Oczywiście, że może.
Nie tylko konsekwencje prawne czy finansowe, ale również globalne
– może nawet zachwiać Waszym biznesem.

Przykład? Proszę bardzo: kilka lat temu międzynarodowa sieć
franczyzowa, która miała ponad 20 filii w Polsce, zleciła przetłumaczenie prawie 80-stronicowej umowy (franczyzowej) na język
polski. Wymusiła to na niej zmiana prawa i przepisów o języku ojczystym. To z pozoru banalne zlecenie o niedużej liczbie
stron, doprowadziło niemal do upadku centralę firmy w Polsce.
A wszystko przez błąd w jednym wyrazie!
Otóż, w oryginale franczyzobiorca miał wnosić opłaty licencyjne
od całego przychodu brutto z biznesu, a po przetłumaczeniu
umowy na język polski, słowo „przychód” zastąpił „dochód”.
I w tym miejscu zadam pytanie retoryczne: czy ktoś ma złudzenia, że polscy franczyzobiorcy, nie potrafiliby tak zarządzać swoimi firmami, aby – pomimo dużych przychodów – nie przynosić
dochodów? Każdy chyba już zna odpowiedź.

lekarz prowadzący, zamiast 0,002 wpisał 0,02, co spowodowało
podanie dziesięciokrotnie większej dawki. Konsekwencje?
Ciężkie zatrucie lekami, zagrożenie życia i niemal zgon. Kobietę
udało się odratować.
Takich przykładów, niestety, jest mnóstwo.
Czy zatem zlecone tłumaczenia mogą być doskonałe, a ryzyko popełnienia błędu przez tłumacza lub biuro tłumaczeń
tylko teoretyczne? Oczywiście, że tak. Nawet powinny, ale
wymaga to współpracy i zaufania pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą. Dodatkowo wykonawca, czyli biuro tłumaczeń,
powinien zagwarantować kilka standardowych elementów.
Po pierwsze – nie da się wykonać zlecenia tanio, szybko i na wysokim poziomie. Tłumacz jest jak saper – nie może się pomylić,
ale też nikt nie może oczekiwać od niego, że będzie mu mierzył
czas podczas usługi. To nie jest sprint na 100 metrów, tu nie
bije się rekordów prędkości – bo zawsze ważniejsza jest jakość.
To także nie jest hurtownia, rynek czy discount – gdzie rzucą
tani towar. Jakość kosztuje.

Inny przykład? W branży słynny jest przypadek tłumaczenia instrukcji budowy i montażu maszyny poligraficznej, która kosztowała prawie… milion euro. Po jej instalacji w nowej i pięknej
fabryce, jak szybko została uruchomiona, tak szybko się popsuła. Tęgie głowy zastanawiały się, jak mogło dojść do awarii i co do niej doprowadziło? Inżynierowie zarzekali się, że
wszystko wykonali zgodnie z instrukcją. No właśnie, z instrukcją, Przy odpowiednich procesach wdrożonych po stronie
która została przetłumaczona z języka niemieckiego.
biura da się wypracować także dobre i szybkie terminy,
konkurencyjne ceny, ale to jest zawsze na dalszym planie.
Okazało się, że tłumacz dokonujący przekładu pomylił się… Dlatego warto zapytać lub sprawdzić na etapie rozeznania rynw jednym miejscu i dwa maleńkie przewody zostały podłączone ku, czy firma lub tłumacz ma wdrożony i certyfikowany system
odwrotnie, co w konsekwencji doprowadziło do awarii kompu- zarządzania jakością w tłumaczeniach ISO 17100, bo to jest czętera sterującego i konieczności jego wymiany. Koszt naprawy, sto gwarancja jakości.
bagatela 75 tys. euro!
Do tego niezbędny jest kompetentny zespół osób znających
Mało Wam? To proszę, jeszcze jeden przykład. Kobieta wróciła się na zarządzaniu projektami tłumaczeniowymi, doświadczez leczenia w prestiżowej, szwajcarskiej klinice, ponieważ zde- nie w obsłudze klienta korporacyjnego, a – co najważniejsze
cydowała się kontynuować leczenie w kraju. Z całym plikiem – zespół zawodowych tłumaczy. Dodałbym jeszcze markę i rozdokumentów i epikryz poszła do tłumacza, który podjął się poznawalność na rynku – bo je kształtuje się latami. To efekt tłubez wahania tego bardzo odpowiedzialnego zadania. Wykonał maczeń setek tysięcy stron z najwyższą starannością i jakością.
tłumaczenie
na 99% bezbłędnie. No właśnie, popełnił tylko je- I tylko takich tłumaczeń Wam życzę – bo po kilkunastu latach
Robert Fintak,
CEO Agencji den błąd – ot chochlik redaktorski – ktoś mógłby pomyśleć. Otóż na tym rynku jestem przekonany, że tłumaczenia mogą być
Tłumaczeń ILS. nie. Podczas przepisywania dawek leków, jakie zlecił szwajcarski doskonałe. •
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Po pierwsze
– nie da się wykonać
zlecenia tanio,
szybko i na wysokim
poziomie. Tłumacz jest
jak saper – nie może
się pomylić, ale
też nikt nie może
oczekiwać od niego,
że będzie mu mierzył
czas podczas usługi.
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Prywatność w inteligentnym
mieście, czyli ochrona danych
osobowych a rozwiązania smart
Idea inteligentnego miasta (ang. „smart city”) to myśl, która w połączeniu z koncepcją
Internetu rzeczy (ang. „Internet of things”), poprawiają jakość życia społeczeństwa
poprzez stosowanie nowych technologii i zarządzanie infrastrukturą za ich pomocą.
Innowacyjne rozwiązania, wprowadzane coraz szerzej na potrzeby organizowania życia
w miastach, związane są często z koniecznością udostępnienia przez ich użytkowników
swoich danych.

Należy pamiętać, że zjawisko to nie może
pozostawać w oderwaniu od regulacji
prawnych dotyczących ochrony danych
osobowych, mających na celu zapewnienie równowagi pomiędzy jak najlepszą
jakością życia a zachowaniem maksimum prywatności.
Warto zdać sobie
sprawę, że daną
osobową gromadzoną
w ramach idei
smart city jest także
nasz wizerunek,
utrwalany
za pomocą
monitoringu
stosowanego
w przestrzeni
publicznej.

22

Zbieranie danych, w tym danych osobowych, jest nieodzownym elementem
wprowadzania do miast rozwiązań typu
smart. Jest to konieczne choćby do
lepszego zarządzania siecią transportu
miejskiego, zaopatrzeniem w media, sterowaniem ruchem ulicznym czy dostosowaniem oferowanych usług publicznych do aktualnych potrzeb. Sytuacje
związane z gromadzeniem naszych danych osobowych zachodzą m.in. wtedy,
gdy sami decydujemy się na ich udostępnienie, jak ma to miejsce w przypadku zbierania danych osobowych
o mieszkańcach korzystających z publicznych usług lub infrastruktury, jak np. miejskie rowery, dostęp do Internetu, strefy
parkowania itp. Koncepcja inteligentnego miasta wiąże się jednak również
z wymianą danych osobowych między różnymi bazami danych w ramach
infrastruktury miejskiej czy analizą danych w modelu Big Data. Warto zdać
sobie sprawę, że daną osobową gromadzoną w ramach idei smart city jest także
nasz wizerunek, utrwalany za pomocą
monitoringu stosowanego w przestrzeni publicznej. W tym miejscu pojawia się
pytanie: czy nasza prywatność jest dostatecznie chroniona? Jakie regulacje wpływają na sposób przetwarzania naszych
danych osobowych?

Innowacyjne
rozwiązania,
wprowadzane coraz
szerzej na potrzeby
organizowania życia
w miastach, związane są
często z koniecznością
udostępnienia przez ich
użytkowników swoich
danych.

nika 1995 r. o ochronie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych
osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, Dyrektywą 2002/58/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony
prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), zmienionej dyrektywą
2009/136/WE), tworzą zasady regulujące
bezpieczeństwo danych pozyskiwanych
Ochrona prywatności w polskim systemie w ramach rozwiązań związanych z konprawnym swoje źródło znajduje przede cepcją smart city.
wszystkim w przepisach Konstytucji,
która każdemu obywatelowi zapewnia Zgodnie z generalną zasadą obowiązuprawo do ochrony prawnej życia prywat- jącą na gruncie przepisów wskazanych
nego (art. 47 Konstytucji RP z dnia powyżej aktów prawnych, odpowiedzial2 kwietnia 1997 r., Dz.U.1997.78.483). ność za przetwarzanie danych osobowych
Ochrona prywatności poczytywanej w sposób zgodny z prawem obciąża adw kategoriach dobra osobistego, znajduje ministratora danych, tj. organ, jednostkę
swój wyraz również w przepisach kodek- organizacyjną, podmiot lub osobę, decysu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.), który dujące o celach i środkach przetwarzaw art. 24 stanowi, że ten czyje dobro osobi- nia danych osobowych. Obowiązkiem
ste zostaje zagrożone cudzym działaniem, administratora jest przede wszystkim
może żądać zaniechania tego działania, zapewnienie, aby dane były zbierane
chyba, że nie jest ono bezprawne. Z ko- dla określonych, zgodnych z prawem
lei sama ochrona danych osobowych ro- celów i niepoddawane dalszemu przezumiana w kontekście wąskim na gruncie twarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
prawa polskiego regulowana jest ustawą poprawne merytorycznie i adekwatne
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da- w stosunku do ich przeznaczenia.
nych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.).
Obowiązująca ustawa o ochronie danych
Powyższe regulacje, wespół z przepisami osobowych, jak również pozostałe szczegóprawa unijnego, (tj. Konwencją nr 108 łowe akty prawne obowiązujące w polRady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. skim systemie prawnym, nie wprowadzają
o ochronie osób w związku z automaty- jednak żadnych szczególnych mechanicznym przetwarzaniem danych osobo- zmów regulujących ochronę danych przewych, Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu twarzanych w związku z zastosowaniem
Europejskiego i Rady z dnia 24 paździer- nowych technologii. Koncepcja smart city
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017

BIZNES

i Internet rzeczy mogą zaś stanowić szczególnego rodzaju zagrożenie dla podstawowych oczekiwań wobec procedur
ochrony danych osobowych, jakimi są
zapewnienie jednostce wiedzy kto, kiedy i na jakich zasadach może korzystać
z jej danych osobowych oraz zapewnienie należytego poziomu zabezpieczenia danych.
Na czym polegają zagrożenia, jakie niesie
ze sobą stosowanie w miastach innowacyjnych rozwiązań technologicznych?
Po pierwsze, urządzenia zbierające dane
i otrzymujące informacje przetwarzają
je w sposób automatyczny, co powoduje często wyłączenie możliwości świadomego i dobrowolnego wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych. Stwarza
to także zagrożenie braku kontroli nad
danymi generowanymi przez urządzenia, z których korzysta użytkownik
oraz przez urządzenia, do których przekazywane są informacje.
Obowiązujące rozwiązania legislacyjne
nie ograniczają również czasu gromadzenia informacji, które mogą być
obecnie przechowywane długotrwale,
co związane jest z ryzykiem ich wtórnego wykorzystania do celów innych,

niż cel ich gromadzenia. Jednocześnie,
w dobie powszechnego dostępu do informacji o charakterze publicznym, należy
odnaleźć równowagę pomiędzy przejrzystością takich informacji a ochroną
danych osobowych.

Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO albo GDPR –
General Data Protection Regulation),
które ma na celu utworzenie ram prawnych dla przetwarzania danych w sieciach
społecznościowych, a także reguluje
zjawiska, takie jak Big Data, chmura obliczeniowa, technologie ubieralne, rozszerzona rzeczywistość, geolokalizacja itp.
Zgodnie z Rozporządzeniem podmioty
przetwarzające dane będą zobowiązane
analizować procesy przetwarzania danych osobowych, w których uczestniczą
pod kątem ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Oceniając ryzyko,
konieczne będzie uwzględnienie zakresu danych, celu, kontekstu i charakteru przetwarzania. Wynik analizy będzie
przekładał się na zakres obowiązków regulacyjnych oraz na środki ochrony adekwatne do potencjalnych zagrożeń.

Koncepcja smart
city i Internet rzeczy
mogą zaś stanowić
szczególnego rodzaju
zagrożenie dla
podstawowych
oczekiwań wobec
procedur ochrony
danych osobowych,
jakimi są zapewnienie
jednostce wiedzy
kto, kiedy i na
jakich zasadach
może korzystać z jej
danych osobowych
oraz zapewnienie
należytego poziomu
zabezpieczenia
danych.

W powyższym zakresie obowiązujące
uprzednio regulacje dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych,
elektronicznych usług publicznych, dostępu do informacji i jej ponownego
wykorzystania dla celów komercyjnych
i niekomercyjnych były przedmiotem
częstej krytyki, skutkującej wprowadzeniem zmian przepisów, obejmujących
utworzenie nowych aktów na poziomie
prawa unijnego oraz nowelizację przepisów już obowiązujących. Uchwalone
zmiany wprowadziły nowe instrumenty ochrony danych osobowych, w tym
nałożenie na administratorów danych
obowiązku przeprowadzenia oceny
skutków przewidywanych operacji przetwarzania w zakresie ochrony danych
osobowych, a także obowiązku zgłaszania naruszeń danych osobowych*.

W nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym obrót danymi osobowymi jest
zjawiskiem nieuniknionym. Często ochrona prywatności osób fizycznych staje
w konflikcie z innymi wartościami, takimi jak potrzeba rozwoju czy przejrzystość
informacji publicznych. Systemy inteligentnego miasta mają służyć przede
wszystkim dobru społecznemu. Mogą
przy tym wspierać ochronę niektórych
dóbr osobistych, takich jak zdrowie, np.
poprzez zapewnienie większego poziomu bezpieczeństwa, ale jednocześnie
naruszać inne, w tym przede wszystkim wolność czy prywatność, zwłaszcza w zakresie, w którym umożliwiają
określenie tożsamości osób fizycznych.
Istotą jest zatem wyważenie istotnych
dla społeczeństwa wartości oraz stworzenie ram prawnych umożliwiających
W najbliższej przyszłości dużą zmianę wykorzystywanie innowacyjnych techw powyższym zakresie przyniesie na- nologii w sposób najpełniej realizujący Anna Damas,
aplikant radcowski
tomiast wejście w życie w maju 2018 r. potrzebę ochrony prywatności. •

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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w Kancelarii Prawnej
„Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni” sp.p.
www.chudzik.pl
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PROJEKT „RODO 2018”
Z kim go zrealizować?
Wypełnienie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
to złożony i wieloetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu
prac, przewidywanych kosztów, czasu realizacji oraz niezbędnych zasobów.
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BIZNES
Ze względu na interdyscyplinarny charakter RODO (połączenie wiedzy m.in.
z dziedziny prawa, informatyki, ciągłości działania, zarządzania kryzysowego)
często okazuje się, że posiadane zasoby
ludzkie nie gwarantują sukcesu planowanego projektu. Organizacje stają wówczas
przed trudnym pytaniem: kto może nam
pomóc we wdrożeniu RODO?

Intuicyjne zarządzanie projektami może
prowadzić do wydłużenia czasu wdrożenia,
zwiększenia kosztów projektu oraz zniechęcenia uczestników do pracy.

można przyrównać do budowy systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO/IEC 27001.
Profesjonalna firma doradcza zapewnia wsparcie na każdym z kolejnych etapów wdrożenia, tj.:

4. Zakres wsparcia podczas wdrożenia
RODO wymaga zaangażowania się orga- 1. ustaleniu gotowości organizacji do stosonizacji w budowę własnego systemu
wania RODO (audyt otwarcia),
ochrony danych osobowych, adekwatne- 2. przeprowadzeniu procesów analizy wpłygo do profilu prowadzonej działalności.
wu na prywatność (DPIA),
Wybór rzetelnego partnera może nastrę Implementację jego (RODO) postanowień 3. przeprowadzeniu procesu szacowania
czać trudności, tym bardziej, że im bliżej
ryzyka,
25 maja 2018 r., tym coraz więcej firm
4. przystosowaniu funkcjonujących procedur
oferuje usługi z zakresu ochrony danych
i polityk przetwarzania danych do wymaosobowych.
gań RODO,

PROJEK T

Jak zatem wybrać właściwego konsultanta?
OTO ELEMENTY, KTÓRE WARTO WZIĄĆ
POD UWAGĘ:

1. Doświadczenie w ochronie danych
osobowych
RODO, inaczej niż obecne przepisy, nie
zawiera gotowego katalogu obowiązków do „odhaczenia”. Po 25 maja 2018 r.
każda organizacja samodzielnie będzie
decydować m.in. jak często zmieniać
hasła do systemów informatycznych, jakie procedury znajdą się w polityce bezpieczeństwa i jak należy zabezpieczyć
służbowe urządzenia mobilne. Skuteczną implementację wymagań RODO
w organizacji gwarantuje jedynie wyspecjalizowany podmiot mający odpowiednie
doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów ochrony
danych osobowych. Tylko doświadczona
firma doradcza jest w stanie zarekomendować adekwatne i racjonalne kosztowo
środki ochrony danych.
2. Interdyscyplinarny zespół ekspertów
Projekt „RODO 2018” jest działaniem
zespołowym, realizowanym na kilku
płaszczyznach – zarządczej, prawnej
oraz informatycznej. Wielopoziomowość
zmian sprawia, że profesjonalna firma
doradcza wpierająca proces wdrożenia
RODO musi dysponować interdyscyplinarnym zespołem ekspertów posiadających kompetencje, potwierdzone
certyfikatami, m.in. w dziedzinie prawa,
zarządzania bezpieczeństwem informacji, usługami informatycznymi, ciągłością
działania oraz zarządzania kryzysowego.

RODO
2 0 1 8

Czym się kierować
przy wyborze
doradcy?
Doświadczenie
w ochronie
danych
osobowych

Interdyscyplinarny
zespół ekspertów

Metodyka
prac

Zakres
wsparcia
podczas
wdrożenia

Nawet najlepszy specjalista w pojedynkę
nie przygotuje organizacji do stosowania
RODO.
3. Metodyka prac
Projekt „RODO 2018” to ogromna ilość
ludzkiej pracy, dlatego niezwykle ważne
jest jej dobre zaplanowanie. Profesjonanalna firma doradcza mająca wspierać
wdrożenie RODO musi dostarczyć uznaną
metodykę zarządzania projektami
(zgodną np. z PRINCE2, COBIT, SCRUM)
niezbędną do przeprowadzenia terminowego i efektywnego wdrożenia.

Czas
realizacji
projektu

Cena
a jakość
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Po 25 maja 2018 r.
każda organizacja
samodzielnie będzie
decydować m.in.
jak często zmieniać
hasła do systemów
informatycznych,
jakie procedury
znajdą się w polityce
bezpieczeństwa i jak
należy zabezpieczyć
służbowe urządzenia
mobilne.

5. przystosowaniu środowiska teleinformatycznego do wymagań RODO,
6. szkoleniu dla personelu organizacji,
7. potwierdzeniu organizacji do stosowania
RODO (audyt zamknięcia).

RODO wymaga
zaangażowania
się organizacji w budowę
własnego systemu
ochrony danych osobowych, adekwatnego
do profilu prowadzonej
działalności.
5. Czas realizacji projektu
Przygotowanie organizacji do stosowania RODO wymaga czasu i zależy od
szeregu czynników, m.in. od wielkości
organizacji, podejmowanych wcześniej
działań w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadomości i zaangażowania najwyższego kierownictwa. Ze
względu na stopień skomplikowania
projektu „RODO 2018” czas jego realizacji wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy.
Profesjonalna firma doradcza podejmując
się pomocy przy wdrożeniu RODO powinna w sposób metodyczny oszacować
czas potrzebny na realizację projektu (np. z wykorzystaniem metodyki PERT)
oraz kontrolować postępy w jego realizacji (np. z wykorzystaniem wykresu Gantta).
6. Cena
Każda organizacja stara się osiągnąć
maksymalny efekt przy minimalnym
nakładzie środków, dlatego cena stanowi istotne kryterium wyboru firmy doradczej. Wybierając partnera należy jednak
sprawdzić, jakie elementy wdrożenia objęte są zaproponowaną ceną oraz czy nie
istnieją opłaty dodatkowe. Korzystna propozycja współpracy powinna obejmować
dostosowanie wszystkich realizowanych
przez organizację procesów przetwarzania danych osobowych, a nie jedynie ich
część. •

Tomasz Ochocki,
Ekspert ds. ochrony
danych
ODO 24 sp. z o.o.
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OŚWIEĆ SWÓJ BIZNES
Gwałtowny rozwój rynku oświetleniowego wymusi zmiany – szczególnie na firmach, które
korzystają z przestarzałych i niekoniecznie bezpiecznych źródeł światła. Z roku na rok wzrasta
świadomość korzystania ze światła i zagrożeń z nim związanych. Coraz częściej zwraca się uwagę
na jego wpływ na funkcjonowanie i produktywność pracowników (Human Centric Lighting).
Dobrej jakości światło może znacząco podnieść standardy firmy oraz jej wyniki finansowe.

Rozkład oświetlenia powinien uwzględniać ergonomię przedsiębiorstwa. Dobrze rozmieszczone stanowiska pracy to takie,
które maksymalnie wykorzystują światło dzienne. – Oprócz zbawiennego wpływu światła dziennego na oczy, warto pamiętać,
że jego maksymalne wykorzystanie przy oświetleniu miejsc pracy wiąże się również z potencjonalnymi oszczędnościami
w zużyciu energii elektrycznej – dodaje Grzegorz Kurzydłowski.

Rozkład oświetlenia
powinien uwzględniać
ergonomię
przedsiębiorstwa.
Dobrze rozmieszczone
stanowiska pracy
to takie, które
maksymalnie
wykorzystują światło
dzienne.

Michał Sawicki,
Operations Director
Central & Eastern
Europe.
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Niezależnie od oświetlenia dziennego, pracodawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie oświetlenie sztuczne. W rzeczywistości zapewnienie światła dziennego przy każdym ze
stanowisk jest trudne do osiągnięcia. Dlatego warto skorzystać z oświetlenia, które barwą i natężeniem najbardziej je
przypomina. Na obecną chwilę, najlepszym rozwiązaniem
jest oświetlenie LED. To z uwagi na ciągły rozkład widmowy,
wysoki wskaźnik oddawania barw oraz całkowity brak uciążliwego efektu migotania. Wysokiej klasy światło uzyskamy tylko wtedy, gdy wybierzemy markowy produkt LED.

Badania pokazują, że aż 68% pracowników nie jest zadowolonych z warunków oświetleniowych w miejscu pracy.
Pracodawcy często bagatelizują ten problem. Niesłusznie.
Oświetlenie wpływa nie tylko na postrzeganie otoczenia – reguluje również samopoczucie i procesy myślowe pracowników.
Źle dobrane możne negatywnie odbić się na jakości świadczo- Wybór oświetlenia LED to kwestia bezpieczeństwa – diody
nie emitują promieniowania podczerwonego oraz niebeznej przez nich pracy.
Dobrej jakości światło w miejscu pracy podnosi:
piecznego dla zdrowia promieniowania UV. Umożliwiają rów• produktywność pracowników o 16%
nież regulację intensywności światła w różnych strefach – jest
• poziom satysfakcji pracowników o 24%
to niezwykle ważna cecha, szczególnie dla pracowników biu• komfort pracy o 15%
ra, którzy posiadają różnorodne preferencje oświetleniowe.
LED-y dają możliwość równomiernego doświetlenia konkretZłe warunki oświetleniowe przyczyniają się do chorób zawodo- nych powierzchni (m.in. biurek), a także zbudowania mniejwych. Mimo, iż prawo określa podstawowe wymogi oświetlenio- szego oświetlenia tła, co wpływa na przyjemne warunki pracy
we w miejscach pracy, problem ich niedoświetlenia pozostaje i efektywniejsze jej wyniki.
w wielu przypadkach nierozwiązany. Praktyka wskazuje na dużą
liczbę zaniedbań w tym zakresie. Niedoświetlenie pomieszczeń Technologia LED to także wymierne korzyści finansowe. Według
pracowniczych może być również bezpośrednią przyczyną badań oświetlenie pochłania nawet do 40% dziennego zużywypadków.
cia energii w danym przedsiębiorstwie. W skali roku są to olbrzymie koszty. Tylko przez zastosowanie energooszczędnych
– Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, pracodawcy LED-ów można zredukować zużycie energii elektrycznej nawet
powinni dbać o odpowiednie oświetlenie, nie tylko ze względu o 86%.
na komfort pracowników, ale przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo. Dostosowanie oświetlenia do stawianych – Możliwości oszczędzania w zakresie kosztów eksploatacyjnych
przez prawo wymogów, leży w interesie samych pracodawców. Nie przedsiębiorstwa poszukuje każdy, niestety nie zawsze we właulega wątpliwości, że właściwie oświetlone miejsce pracy, wpły- ściwy sposób. Dziś, oszczędzanie jest możliwe, dzięki nowoczewa na większą wydajność i jakość pracy, a tym samym lepsze efekty snym technologiom, które z powodzeniem wykorzystywane są
finansowe przedsiębiorstwa – komentuje Grzegorz Kurzydłowski, np. w ciepłownictwie czy zarządzaniu oświetleniem. Inteligentne
CEO z CO-Unity, wyłącznego przedstawiciela oświetlenia mar- oświetlenie LED to sposób na znaczącą redukcję zużycia enerki Toshiba w Polsce.
gii elektrycznej, nawet o 86% w stosunku do tradycyjnych opraw.
Prawidłowo oświetlone miejsce pracy to o:
Firmy, które chcą obniżyć koszty eksploatacyjne powinny skłonić
• 52% mniejsze ryzyko wypadków w pracy
się ku takim rozwiązaniom – komentuje Grzegorz Kurzydłowski,
• 86% niższe koszty utrzymania biura
CEO CO-Unity. •
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KPMG PARTNEREM CFO
Model partnerstwa

INSPIRUJEMY
do zmian

INTEGRUJEMY
profesjonalistów

Wdrażamy
INNOWACYJNE
rozwiązania

INDYWIDUALNIE
dobieramy
kompetencje

Wiedza | Doświadczenie | Najlepsze praktyki
Jesteśmy na Państwa biurkach co kwartał z publikacją Biuletyn CFO, gdzie omawiamy kluczowe aspekty zarządzania
zespołem finansowym, analizujemy i przeglądamy inteligentne rozwiązania analityczne do zastosowania w zarządzaniu
finansami przedsiębiorstw, jak również wskazujemy inne, istotne z perspektywy budowania przewagi konkurencyjnej trendy.
Biuletyn CFO można subskrybować na stronie kpmg.com/pl/BiuletynCFO

Wspieramy liderów finansowych intensywnie pracujących nad ciągłym wzmacnianiem swej roli w organizacji, podnoszących
swą efektywność i zwiększających swój udział w tworzeniu wartości firmy. Wspólnie z Harvard Business Review Polska
założyliśmy Klub CFO, którego celem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz podnoszenie kwalifikacji
jego członków jako nowoczesnych CFO.
Więcej informacji o Klubie CFO znajdziesz na stronie www.klubcfo.pl

Z myślą o klientach, którzy chcieliby sprawdzić, na którym etapie drogi do nowoczesnej funkcji finansowej się znajdują,
lub chcieliby przyspieszyć tę podróż, stworzyliśmy szeroki wachlarz usług, które to umożliwią. Więcej, o tym czego biznes
oczekuje od zespołu finansowego i jego lidera, można znaleźć na kpmg.com/pl/nowoczesnyCFO

kpmg.pl

kpmg.com/pl/SSOA

kpmg.com/pl/FinancialManagement

© 2017 KPMG in Poland.

Jednym ze strategicznych celów budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa stają się obecnie wydajne
i optymalnie działające organizacje z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Eksperci KPMG wspierają organizacje
z sektora nowoczesnych usług dzięki szerokiemu spektrum kompetencji z zakresu optymalizacji i budowy procesów
w centrach usług, księgowości i analiz finansowych, prowadzenia projektów czy transformacji modeli operacyjnych.
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Jak uciec z miejsca gdzie zaległy
cienie i zażegnać epidemię
niezadowolenia w polskich
biurach?
Polskie firmy trawi epidemia negatywnego nastawienia. Badanie przeprowadzone na zlecenie
firmy Sharp wykazało, że blisko dwie trzecie (65%) polskich pracowników biurowych
ma negatywny stosunek do swojego miejsca pracy, a przestarzałe metody i technologie
obniżają morale i motywację w firmach na terenie całego kraju.

Badanie obejmujące MORDOR TO STAN …
ponad 6000 I nie o lokalizację tu chodzi. Badanie obejpracowników mujące ponad 6000 pracowników biubiurowych w Europie, rowych w Europie, w tym 500 w Polsce,
w tym 500 w Polsce,
wykazało, że miejsce wykazało, że miejsce pracy opisywane
pracy opisywane jest jest jako nieinspirujące (20%), a niektórzy
jako nieinspirujące określają je nawet jako „ponure”, „opresyj(20%), a niektórzy ne” lub „toksyczne”. Jedna trzecia pracowokreślają je nawet
ników stwierdziła, że ich biuro jest nudne,
jako „ponure”,
„opresyjne” a 43% postrzega je jako ciche. Zaledwie
lub „toksyczne”. 14% ankietowanych uznało, że ich miej-

28

sce pracy jest motywujące. Okazuje się,
że ta pustynna jałowa kraina powstała
na skutek wadliwych procesów i niedziałającej infrastruktury. Na pytanie, dlaczego
opisują swoje biuro w ten sposób, co
najmniej jedna czwarta z ankietowanych
obwiniała przestarzałe metody pracy
(25%), a 28% stwierdziło, że spędza
zbyt wiele czasu nad nudnymi zadaniami
administracyjnymi. 12% narzekało, że

wszyscy komunikują się poprzez email
zamiast porozmawiać.
Bardzo istotnym problem w miejscu pracy okazała się technologia – blisko połowa (44%) respondentów stwierdziła, że
jest ograniczająca. Przeciętny polski pracownik przyznał, że dwa razy dziennie
odczuwa frustrację wynikającą z korzystania z urządzeń technicznych w biurze,
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przez co 31% pracowników woli korzy- dzie wykonują swoją pracę, to ważny
aspekt motywowania pracowników.
stać z własnego sprzętu.
Jeśli firma rozumie te mechanizmy, ułaMILLENIALS WYMAGA
twia pracownikom wykonywanie zadań,
W Europie pracownicy z pokolenia tzw. co z kolei napędza działanie przedsiębiormillenialsów (urodzonych po roku 1982), stwa. Pamiętajmy, że w ciągu następnych
którzy nie znają pracy bez Google, czę- 10 lat milennialsi będą stanowili więkściej niż inne grupy wiekowe stwierdzali, szość naszych pracowników, a więc barże czuliby się bardziej zmotywowani, je- dzo istotne jest, abyśmy potrafili uczyć się
śli w ich biurach dostępne byłyby najnow- od naszych młodszych kolegów, powitasze rozwiązania technologiczne (39%). li nowe idee i punkty widzenia, a także
Połowa tych pracowników czasami uni- wprowadzali lepsze rozwiązania technoka dostępnych rozwiązań technologicz- logiczne, które są tak łatwe w obsłudze,
nych, ponieważ są zbyt skomplikowane. jak urządzenia przeznaczone do użytOczywiście z pokolenia millenialsów moż- ku prywatnego.
na się śmiać i powielać żarty, jednak zapewnienie atmosfery, w której wszyscy JAK TO ZROBIĆ?
czują się zmotywowani, jest kluczowe W sytuacji, gdy firmy przede wszystkim
dla stworzenia szczęśliwego miejsca pra- szukają oszczędności, wydaje się, że nie
cy, w którym pracownicy chcą i mogą ma zbyt wielkiego pola manewru, jednak
w najlepszy możliwy sposób wykonywać sytuacja na rynku jest lepsza niż mogłoby
swoje obowiązki. Technologia zwięk- się wydawać. Powodem jest fakt, iż zintesza motywację, ale tylko wtedy, gdy jest growane rozwiązania oraz nowoczesne
pomocna i łatwa w obsłudze. W przeciw- systemy drukujące i wizualne pomagają
nym razie staje się elementem demoty- polskim firmom w oszczędzaniu. Na te
wującym, świadomie unikanym, a nawet najnowsze trendy można i zdecydowanie
wywołującym frustrację. Spójrz na narzę- warto patrzeć przez pryzmat zintegrodzia, z których korzystasz, zastanów się, wanego biura. W przypadku firmy Sharp,
jakich narzędzi potrzebujesz i wprowadź która zbadała motywację europejskich
udoskonalenia, które pomogą ludziom pracowników, takim rozwiązaniem jest
czerpać radość z przychodzenia do pracy. My Integrated Office – czyli połączenie
3 elementów: urządzeń wielofunkcyjnych,
JAK WYGLĄDA GONDOR?
monitorów interaktywnych i urządzeń
Na zachód od Mordoru rozciągała się mobilnych. Wszystko jest zintegrowane
kraina Gondoru. Fanom trylogii nie-Sien- dzięki rozwiązaniu opartemu o chmukiewicza nie trzeba tłumaczyć dlaczego rę Sharp – Cloud Portal Office, które
trawa była tam zieleńsza i że przede umożliwia m.in. wymianę plików, obieg
wszystkim była. Warto wiedzieć, że to na- dokumentów, metadane i indeksację
prawdę proste rozwiązania technologicz- wraz z OCR oraz współdzielenie i synne podnoszą codzienny komfort pracy chronizację zmian w czasie rzeczywii motywują zespół do ciężkiej pracy i osią- stym. Np. jeden dokument umieszczony
gania coraz to lepszych wyników.
w chmurze można ściągnąć na urządzenie mobilne, przerobić, wydrukować,
Oczywiście sprawa może być bardziej wyświetlić na tablicy. Innowacyjne nazłożona, a frustracja pracowników rzędzia upraszczają dostęp do informatechnologią może być przejawem in- cji oraz ich współużytkowanie, ale przede
nych problemów niż technologiczne. wszystkim – umożliwiają podniesienie
Dlatego powinieneś przeanalizować wydajności pracowników.
sytuację w kontekście innych złotych
zasad, których powinna przestrzegać Dla biznesu motorem zmian stanie się
firma. Zrozumienie, dlaczego i jak lu- lepsze wykorzystanie czasu, dostosoOutsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017

Przeciętny polski pracownik
przyznał, że dwa razy dziennie
odczuwa frustrację wynikającą
z korzystania z urządzeń
technicznych w biurze,
przez co 31% pracowników woli
korzystać z własnego sprzętu.
wanie się firmy do zmian związanych ze
stylem pracy i trendem Bring Your Own
Device, stymulowanie pracy zespołowej
oraz bardziej efektywne wykonywanie
codziennych zadań, bez względu na lokalizację firmy i pracowników na świecie.
Dla IT będzie to bezpieczeństwo, legendarna jakość Sharp oraz łatwość zarządzania całością systemu.
Klienci marki również, częściej niż
w poprzednich latach, są zainteresowani
usługami zarządzania drukiem (druk
podążający, zliczanie, autoryzacja), ponieważ pozwalają one kontrolować
koszty i usprawnią procesy. Autorskim
rozwiązaniem Sharp do zarządzania wydrukiem jest Job Accounting II, przeznaczony dla małych i średnich firm. Oferuje
autoryzację użytkowników, rozliczanie
i monitorowanie kosztów, wydruk podążający oraz rozliczanie projektowe.
Ofertę wyróżnia także sprzętowy OCR
o szerokich możliwościach, który nie
wymaga żadnej licencji (system jest
wbudowany w urządzenie), czujnik ruchu, który wybudza urządzenie, kiedy
zbliży się do niego użytkownik, a także
blokada usunięcia niezużytych do końca tonerów, która gwarantuje pełne wykorzystanie wszystkich materiałów.

W Europie
pracownicy
z pokolenia tzw.
millenialsów
(urodzonych po
roku 1982), którzy
nie znają pracy bez
Google, częściej niż
inne grupy wiekowe
stwierdzali,
że czuliby się bardziej
zmotywowani, jeśli
w ich biurach
dostępne byłyby
najnowsze
rozwiązania
technologiczne
(39%).

W JAKIEJ KRAINIE PRACUJESZ?

Czy technologia, której używasz w pracy,
motywuje do działania, czy raczej
rozczarowuje?
Wskazówki eksperta, dotyczące motywacji oraz inne przydatne rozwiązania
z zakresu współpracy czy bezpieczeństwa w miejscu pracy, można znaleźć
na stronie:
www.sharp.pl/unlock •

Szymon Trela,
Product Manager
CEE,
szymon.trela
@sharp.eu
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Jedna wizytówka straty
nie czyni, a 1000?
O optymalizacji w procesach administracyjnych rozmawiamy
z Jackiem Michalakiem, Dyrektorem ds. Rozwoju w Druk Firmowy.

Obsługujemy m.in.
Klienta, który
wyposaża 6000 swoich
pracowników
w wizytówki i w tym
przypadku miesięczna
oszczędność
współpracy z nami
to 160 godzin
uwolnionego czasu.

Największy ból, który
uświadamiamy
Klientom to zaangażowanie ich samych.
W tym przypadku nie
spotkałem w swojej
karierze działu
administracji, który
liczy czas potrzebny
na zrealizowanie
zamówień materiałów
poligrafii biurowej.

Kamila Cyranowicz, Pro Progressio:
Każdy z nas znalazł się w sytuacji, kiedy
musiał na szybko zamówić swoje wizytówki. Często ten prosty proces
wydłuża się nawet dwukrotnie, ze
względu na utrudniony kontakt
z drukarnią bądź zbyt dużą liczbę
osób zaangażowanych w dane zlecenie.
Sprawa, wbrew pozorom, nie jest tak
błaha, jak mogłaby się wydawać. Gdy
przyjrzymy się bliżej całemu procesowi,
okazuje się, że moglibyśmy zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy… no właśnie – ile konkretnie?
Jacek Michalak: Tradycyjny proces zamówień druków, wbrew pozorom, nie jest
taki prosty. Oczywiście, zależy od wielkości
organizacji, ale jestem przekonany, że
większość delegowanych do tych zadań pracowników miało
wyzwanie z zamówieniem chociażby „błahej“ wizytówki.

Kłopoty zaczynają się kiedy mamy do czynienia z dużą liczbą
pracowników, dla których zamawiane są niezbędne im produkty. To z kolei przekłada się na mnogą liczbę danych, takich jak:
imiona i nazwiska, stanowiska, dane teleadresowe, adresy mailowe ..., itp. Ponadto, same szablony używanych layoutów mogą
różnić się od siebie w zależności od departamentów, oddziałów czy też hierarchii pracowników. Pamiętać również należy
o logistyce gotowych produktów pod wskazane adresy i kwestii przypisanego budżetu do właściwego MPK (miejsce powstawania kosztów).

Podsumowując, nawet kiedy mamy świet‑
nie zorganizowaną administrację, kompetentnych pracowników, kontakt z odpowiedzialnym dostawcą, dostępnym
i otwartym na nasze potrzeby, to nie
zmieni to faktu, iż – na drodze tradycyjnego, żmudnego procesu zamówień
– wkraść się może wiele niepożądanych
błędów czy literówek, które w konsekwencji stanowią utracony czas i dodatkowy koszt.

Właśnie w celu usprawnienia procesu
zamówień i optymalizacji, czy to kosztów, czy jakości zbudowaliśmy system
Druk firmowy. Naszym Klientom oferujemy panel, w którym personalizujemy
szablony produktów i dopasowujemy
funkcjonalność do potrzeb konkretnej struktury, „szyjemy
na miarę“ potrzeb i oczekiwań Klienta.

Policzyliśmy, że na zamówienie wizytówki dla jednego pracownika wielooddziałowa organizacja poświęca średnio 14 minut,
gdzie – korzystając z naszych rozwiązań – maksymalny czas
to 2 minuty, a więc przy zamówieniu tylko jednego produktu optymalizujemy na samym procesie 12 minut. Obsługujemy
m.in. Klienta, który wyposaża 6000 swoich pracowników w wizytówki i w tym przypadku miesięczna oszczędność współpracy
z nami to 160 godzin uwolnionego czasu.
Należy tutaj przyjąć, że wskazany czas dotyczy pracowników na wielu szczeblach o zróżnicowanym wynagrodzeniu,
ale przyjęliśmy skromnie, że owe 160 godzin/etat przeliczamy
na koszt 10 000 zł, a więc biorąc pod uwagę, jak wiele elementów w procesie zamówień automatyzujemy, możemy przyjąć,
że dla wspomnianego Klienta, uśredniając do „płacy krajowej“,
oszczędzamy rocznie około 120 000 zł jego zaangażowania.

Zatem mamy sytuację, gdzie do wydelegowanego pracownika,
najczęściej administracji, spływa zapotrzebowanie z danymi,
które zazwyczaj uzupełnia w plikach excel, wysyła do składu graficznego, następnie akceptuje gotowy montaż, a po dostarczonym zleceniu rozdziela i wysyła gotowe pakiety produktów pod
wskazane adresy. Zostaje nam jeszcze sprawa związana z akceptacją kosztów na otrzymanej fakturze, a więc dokument zaczy- Mowa jest o wizytówkach, ale tak naprawdę każda firma pona krążyć po firmie i zbiera podpisy pracowników, dla których trzebuje różnego rodzaju materiałów drukowanych. Przy
generowany był koszt.
większej liczbie pracowników, tworzy się chaos, który jest
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trudny do skontrolowania. Wtedy do akcji wkraczacie Wy
ze swoim „lekarstwem”. Na czym ono polega?
Posiadamy w pełni wyposażoną drukarnię i opiekujemy
się naszymi Klientami kompleksowo, a więc w panelu zamówień znajdują się inne produkty administracyjne, takie jak:
koperty, papiery firmowe, druki samokopiujące, czy też pieczątki. Nasi świadomi Klienci cedują w naszą obsługę coraz
częściej materiały marketingowe np. ulotki, teczki firmowe,
czy po prostu gadżety. Lekarstwem jest nasze narzędzie,
w którym zamieszczamy wszystkie produkty Klienta zgodnie
z jego wizerunkiem. Unikamy tym samym problemów z nieodpowiednio przygotowanymi plikami do druku, koniecznością przesyłania ich poprzez serwery, oraz zapytaniami o cenę.
Wszystko w jednym miejscu, wyspecyfikowane i przygotowane
do zamówienia.

W mojej ocenie, największy błąd
popełniają te podmioty, które
działają według wypracowanych
nawyków, stają się hermetyczne
i niechętnie nastawione na zmiany.
Centralizujemy zakupy, drukujemy, magazynujemy, konfekcjonujemy i wysyłamy pod wskazane w systemie adresy,
a na koniec miesiąca wystawiamy zbiorczą, opisaną zgodnie
z wygenerowanym kosztem MPK fakturę. Działy administracji,
marketingu i księgowości mogą spać spokojnie.
„Lekarstwo” już znamy. Wymieńmy zatem trzy „bóle”,
z którymi przychodzą do Was klienci.
Pozwolę sobie wymienić w mojej ocenie dwa uświadomione bóle. Po pierwsze – terminy realizacji, postrzegane również
jako frustracja pracowników, którzy oczekują swoich zamówień
zbyt długo. Po drugie – koszt samego produktu lub bardziej
stosunek jakości do ceny. W obydwu przypadkach mamy
rozwiązanie. Największy ból, który uświadamiamy Klientom
to zaangażowanie ich samych. W tym przypadku nie spotkałem
w swojej karierze działu administracji, który liczy czas potrzebny na zrealizowanie zamówień materiałów poligrafii biurowej.
W tym aspekcie mamy do zaoferowania wręcz rewolucyjne rozwiązanie i, w tym przypadku optymalizacja dużych struktur jest
najbardziej widoczna.
na rynku, szukają innowacyjnych rozwiązań, nie tylko w sprzedaży czy marketingu, ale przede wszystkim u podstaw, czyPostawmy się w sytuacji, gdy chcę skorzystać z Waszych li w działach administracji. W mojej ocenie, największy błąd
usług – umawiamy rozmowę, zwracacie uwagę na to, co mo- popełniają te podmioty, które działają według wypracoważemy zoptymalizować, decydujemy się na system, który nych nawyków, stają się hermetyczne i niechętnie nastawione
jest bezpłatny i ułatwia nam wszystkim pracę. Gdzie jest na zmiany.
haczyk?
Już teraz wiem, jakie obawy muszę rozwiać firmom, które Patrząc na Wasze działania, można śmiało stwierdzić, że
jeszcze nie zdecydowały się na współpracę z nami. Dzwonię jesteście „Doradcami Druku”. Czy osoba korzystająca z sysnatychmiast z informacją, że nie ma żadnego „haczyka“. temu może liczyć na Waszą pomoc, bądź poradę, dotyczącą
To fakt, zbudowaliśmy system od podstaw, chcieliśmy pomóc jakości druku, papieru itp.?
sobie przy pracy, a jednocześnie okazało się, że możemy poPodstawą współpracy z Klientem jest rozpoznanie jego
móc naszym Klientom. Zatem, system na dzień dzisiejszy, już potrzeb, produktów i organizacji. Jest to warunek wdrożez przeszło 10-letnim stażem i ciągle udoskonalany, oferujemy nia Klienta do systemu Drukfirmowy, a zatem na starcie zaKlientom jako wartość dodaną współpracy z naszą drukarnią.
poznajemy się ze specyfikacją produktów i, już na tym etapie,
możemy zasugerować zmiany, które mają na celu podnieJesteście na rynku już 10 lat. Jakie największe błędy w opty- sienie jakości produktów i obniżenie ich kosztów. Mamy już
malizacji/organizacji pracy zaobserwowaliście wśród firm prawie 12-letnie doświadczenie z Klientem korporacyjnym.
Zaufało nam przeszło 300 rozpoznawalnych, również światoistniejących na rynku?
Pozornie każda duża, rozpoznawalna, marka posiada zor- wych marek. Każdy z naszych Klientów posiada indywidualneganizowaną administrację. Działają według wyuczonego klu- go opiekuna i jego zadaniem jest doradztwo i wypracowywanie
cza i przyglądając się temu procesowi można nawet stwierdzić, optymalnych rozwiązań. Tak, jesteśmy Doradcami Druku.
że jest optymalny, ale tylko wtedy, kiedy nie znamy innego sposobu. Natomiast otwarte organizacje, które chcą konkurować Dziękuję za rozmowę. •
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017
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ROBOTY
ZMIENIĄ ŚWIAT!
Ludzie są coraz bardziej podekscytowani automatyzacją procesów z wykorzystaniem
robotów oraz tym, jak roboty zmienią świat. Możliwości są z pewnością bezprecedensowe. Jednakże
dostrzegamy również, że postępująca ewolucja będzie dłuższa niż napływające z rynku sugestie
i oczekiwania. Kluczem do podjęcia odpowiedzialnych i mądrych decyzji biznesowych jest
zrozumienie różnorodnych rozwiązań robotyzacji, zarówno tych dostępnych obecnie,
jak i pojawiających się na horyzoncie. Tylko wtedy można mówić o realistycznych rozważaniach
dotyczących rzeczywistości oraz korzyściach, jakie może dostarczyć robotyzacja – mówi David
Brown, Globalny Lider KPMG, Shared Services and Outsourcing Advisory Practice.

Już teraz niezbędna jest ocena potencjału zastosowania
RPA (Robotic Process Automation) w automatyzacji procesów
biznesowych, mimo – a może właśnie, dlatego – że implementacja niektórych rodzajów rozwiązań wymaga więcej czasu.
Technologie RPA możemy podzielić na trzy główne poziomy:

POZIOM 1
AUTOMATYZACJA PROSTYCH PROCESÓW BIZNESOWYCH
Automatyzacja procesów opartych na regułach i danych ustrukturyzowanych, np. procesy transakcyjne o dużych
wolumenach, księgowość, przenoszenie danych, masowe zadania typu swivel chair wymagające wykorzystania kilku
ekranów/systemów.

POZIOM 2
AUTOMATYZACJA ROZWINIĘTYCH PROCESÓW BIZNESOWYCH
Zarządzanie nieustrukturowanymi danymi oraz bazami wiedzy, automatyzacja procesów
wykorzystujących nieustukturyzowane dane.

POZIOM 3
AUTOMATYZACJA POZNAWCZA/AUTONOMICZNA
Zaawansowane technologie obejmujące sztuczną inteligencję oraz aplikacje samouczące się,
służące do analiz baz danych oraz dostarczenia badań i innowacji w procesach bezobsługowych.

Nie ma wątpliwości, Podczas gdy zaawansowana automatyka i technologie poznawże rozwój robotyzacji cze wciąż są na początku swojej drogi rozwoju, rozwiązania ponajwiększy wpływ
zwalające na automatyzację procesów bazujących na regułach
wywrze na sektorze
outsourcingu, osiągnęły już znaczną stabilność i dojrzałość. Umożliwiają one
głównie w zakresie nie tylko bezawaryjność realizacji procesów, ale również efekusług IT oraz tywne zarządzanie zasobem wirtualnej siły roboczej. Obecnie
obsługi procesów obserwujemy na świecie istotne inwestycje dotyczące robobiznesowych.

tyzacji prostych, rutynowych procesów, które dokonywane są
przede wszystkim przez instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne oraz centra BPO. Firmy te uznały, że cyfryzacja pracy
pozwala nie tylko na poprawę efektywności, ale może stać się
czynnikiem wpływającym na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, związanej z długoterminową strategiczną transformacją
cyfrową. Cyfrowa rewolucja dociera również do Polski, gdzie
realizowane są właśnie pierwsze robotyzacje procesów, a kolejne przedsiębiorstwa prowadzą zaawansowane przygotowania i analizy przedwdrożeniowe.
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Źródło: KPMG 2Q15
Global Sourcing
Advisory Pulse
Survey, 2015.

Na drodze do pełnej cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa muszą zmierzyć się z wyzwaniem oddzielenia faktów od
szumu informacyjnego powstałego wokół zagadnień cyfryzacji pracy, odpowiedniego zaplanowania transformacji, zarówno w zakresie procesów IT, jak i procesów biznesowych
oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
REWOLUCJA ROBOTÓW POSTĘPUJE, A FIRMY,
KTÓRE NIE BĘDĄ NA NIĄ PRZYGOTOWANE, POZOSTANĄ
W TYLE

Wyniki badania KPMG, Global Sourcing Advisory Pulse Survey
(2015) pokazują, że upowszechnienie powyższych rozwiązań
może zająć od trzech do pięciu lat. Warunkiem skutecznego wdrożenia robotyzacji jest rozpoznanie i zrozumienie długoterminowego potencjału, a także ewentualnych przeszkód.
Respondenci badania wskazali również szereg potencjalnych
wyzwań dla wdrożenia RPA, takich jak:
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017
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• duży stopień niespójności oraz brak
standaryzacji procesów biznesowych;
• brak odpowiedniego doświadczenia
u dostawców rozwiązań RPA;
• brak budżetu/finansowania;
• brak jednoznacznego uzasadnienia
biznesowego;
• niewystarczające umiejętności/
brak doświadczenia w standaryzacji
procesów biznesowych;
• niechęć do zmian w strukturze
zatrudnienia.
W związku ze wzrostem doświadczenia
dostawców, rozwojem technologii i spadkiem jej kosztów, część powyższych czynników traci i będzie traciła na znaczeniu.
Analizy dokonywane przed transformacją
procesów powinny uwzględniać wspomniane trendy.
Kolejnym wynikiem badania przeprowadzonego przez KPMG jest określenie
poziomu zapotrzebowania na stosowanie rozwiązań robotyzacji. Zdaniem
respondentów w najbliższych trzech latach widoczny będzie znaczący wzrost
popytu na rozwiązania automatyzacji.
Przełoży się to na duże zmiany w zapotrzebowaniu na określone stanowiska/
umiejętności oraz w odpowiadających
im kosztach. Praca ludzka w coraz większym stopniu łączyć się będzie z wykorzystywaniem nowoczesnych rozwiązań
technologicznych. Wdrożenie narzędzi RPA z poziomu 1 może wyeliminować od 60% do 80% pracy manualnej
z zakresu prostych zadań biznesowych,
natomiast pojawienie się rozwiązań
z poziomu 3 może zapewnić dalszą re-

Pomimo oczywistego faktu istnienia
luki między oczekiwaniami a rzeczywistością, nie można ignorować kierunku,
w którym zmierza fala innowacji. Liderzy
rozwoju, opracowując plany robotyzacji, identyfikują obszary funkcjonalne
o wysokiej podatności na zmiany, a także zapewniające potencjał do osiągnięcia oszczędności oraz korzyści o wymiarze
strategicznym. Kluczem do sukcesu jest
zrozumienie, że automatyzacja procesów biznesowych nie jest małą zmianą
w obszarze IT, ale ewolucją obejmującą
całą organizację.

Kluczem do sukcesu
jest zrozumienie,
że automatyzacja
procesów
biznesowych nie
jest małą zmianą
w obszarze IT, ale
ewolucją obejmującą
całą organizację.

Wyniki badania przeprowadzonego przez
KPMG są potwierdzeniem oczekiwań, że
automatyzacja procesów z wykorzystaniem rozwiązań robotyzacji przyniesie
znaczące korzyści dla przedsiębiorstwa,
zarówno z perspektywy przekształcenia struktury zatrudnienia, jak również
zmniejszenia kosztów. Uwalnianie pradukcję o około 40% – 75% pozostałych cowników od rutynowych/transakcyjnych
funkcji/czynności manualnych. Nie ma zajęć umożliwi położenie większego naciwątpliwości, że rozwój robotyzacji sku na rozwój ról o charakterze strategicznajwiększy wpływ wywrze na sektorze nym. Rewolucja poznawcza postępuje,
outsourcingu, głównie w zakresie usług jednakże wciąż należy pamiętać o wystęIT oraz obsługi procesów biznesowych. pujących ograniczeniach będących efekUwolnienie pracowników od rutynowej tem różnego stopnia dojrzałości rozwiązań
pracy manualnej stworzy możliwość technologicznych. Tylko rozsądna i rzedo reinwestowania zaoszczędzonego telna ocena realnych możliwości pozwoli
kapitału oraz zwiększy zapotrzebowa- uniknąć ewentualnych rozczarowań. •
nie na role strategiczne i kreatywne.
Organizacje będą mogły lepiej zarządzać zasobami pracy oraz rozwiązywać
problemy niedoborów siły roboczej poprzez przekwalifikowanie pracowników. „Na podstawie artykułu „Robotic
Może stworzyć to przewagę w obszarze Revolution – separating hype from reality
pozyskiwania talentów i poszerzania Key Findings from KPMG’s 2Q15 Global
Violetta Małek,
Sourcing Advisory Pulse Survey”.
kapitału wiedzy.
Director,
Management
Consulting.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ROBOTYZACJĘ Z PERSPEKTYWY PROCESOWEJ
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8%
34%

Średnie

Wysokie

3%
2%

Źródło: KPMG 2Q15
Global Sourcing
Advisory Pulse
Survey, 2015.

Paweł Kade,
Consultant,
Management
Consulting.
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Przedszkole firmowe
– łatwiejsze niż myślisz
Problemy w Polsce ze zdobyciem miejsc dla dzieci w przedszkolach lub żłobkach oraz
wysokie koszty ich utrzymania w prywatnych placówkach sprawiają, że zagwarantowany
przez pracodawcę dostęp do firmowego przedszkola lub żłobka w bezpośredniej bliskości
miejsca pracy na preferencyjnych warunkach finansowych, to najbardziej cenione przez
pracowników udogodnienie. W dobie walki o każdego wartościowego pracownika, przy
najniższej od wielu lat stopie bezrobocia, taki benefit może pomóc utrzymać w swoich
szeregach atrakcyjny merytorycznie personel i pozyskać talenty nawet z dalszych regionów.

Już na etapie O tym, że tego typu inwestycja wpisuje
projektowania się doskonale, zarówno w prowadzone
budynku operator
jest w stanie przez pracodawcę działania z zakresu
udzielić klientowi Corporate Social Responsibility oraz
kompleksowej, w najnowsze trendy polityki personalnej
profesjonalnej jak: employer branding, family-friendly
pomocy
corporate culture, work-life balance, czy
w zaplanowaniu
najbardziej diversity management, nie trzeba już nioptymalnej placówki kogo przekonywać.
przedszkolnej
w danej lokalizacji, Już w roku 1875 na terenie Osady Fabrya następnie
zaprojektować cznej żyrardowskiej fabryki lnu utworzoi nadzorować no obiekt absolutnie prekursorski na skalę
wykończenie lokalu. europejską – Ochronkę z Babińcem, czyli

poniżej:
Wizualizacja sali
dydaktycznej
w przedszkolu
KiDS&Co.
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Pomimo korzystnych zmian w polskim
ustawodawstwie, tj. możliwości zaliczenia środków na tworzenie placówek
opiekuńczo-wychowawczych do kosztów uzyskania przychodów, wykorzystania istniejącego lub powiększenia na ten cel
o 7,5% zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych, barierą dla wielu firm, które
chciałyby założyć placówkę dla dzieci swoich pracowników, jest niewiedza i brak
doświadczenia w podobnych projektach.
Dodatkowo, w percepcji pracodawcy
projekt uważany jest za zbyt czasochłonny i wymagający oddelegowania na stałe
przedszkole dla dzieci robotników mo- całego zespołu.
gące pomieścić 1200 dzieci z budynkiem mieszkalnym dla wychowawczyń, Bardzo często same firmy popełniają
stanowiące – oprócz 5 już istniejących podstawowy błąd, wiążąc się z operaszkół, uzupełnienie strefy socjalnej Osady. torami, którzy nie mają doświadczenia
Skąd zatem wynika opór polskich praco- w prowadzeniu przedszkoli dla klientów
dawców przed implementacją tego ty- korporacyjnych. Są to zwykle małe podpu rozwiązań, jeśli przedszkola firmowe mioty, kierujące placówkami edukasą tematem znanym w Polsce od XIX cyjnymi w domkach jednorodzinnych,
wieku?
nieznające realiów prowadzenia tego typu

działalności w nowoczesnych biurowcach,
a w szczególności dla klienta instytucjonalnego. Dla pracodawcy, konsekwencją
takiego wyboru jest konieczność pełnego
zaangażowania w projekt: wiele miesięcy
spędzonych z architektami i wykonawcami oraz nadzór nad wykończeniem
lokalu, samodzielne zatrudnienie kadry
nauczycielskiej oraz pozostałego personelu przedszkola, a następnie stała kontrola nad zarządzaniem przedszkolem
– czyli we wszystko, co nie jest istotą działania jego organizacji, oraz w czym nie
jest ekspertem. Z tego powodu koszty
prowadzenia projektu stają się niewspółmiernie wysokie, lokal pod przedszkole jest nieefektywnie zaprojektowany,
a w związku z brakiem innowacji w programie przedszkola, staje się ono zwykłą
„przechowalnią”.
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BIZNES
po lewej:
Przedszkole
KiDS&Co.
dla pracowników
Infosys Poland.

Bardzo często same
firmy popełniają
podstawowy
błąd, wiążąc się
z operatorami,
którzy nie mają
doświadczenia
w prowadzeniu
przedszkoli
dla klientów
korporacyjnych.

Aby tak się nie stało, podstawą jest wybór właściwego partnera do współpracy,
czyli operatora przedszkola, który będzie
w stanie odciążyć firmę na każdym etapie projektu, zaczynając od skosztorysowania otwarcia placówki, a następnie jej
dalszego prowadzenia, będzie partnerem
w rozmowach z developerem, przejmie
na siebie projekt i nadzór nad przygotowaniem lokalu, rekrutację personelu,
a następnie pełną odpowiedzialność
za zarządzanie placówką.
Nie jest to jednak proste, ponieważ operatorów przedszkoli, którzy rozumieją
potrzeby klientów korporacyjnych i są
w stanie być ich równorzędnymi partnerami jest jeszcze na rynku niewielu.
Jednym z nich, który jest w stanie sprostać
tak wysokim wymaganiom jest KiDS&Co.
– ogólnopolski edu-operator, od wielu
lat zajmujący się otwieraniem i prowadzeniem przedszkoli oraz żłobków
firmowych i przybiurowcowych. Jest
prawdopodobnie jedynym operatorem
w kraju, który skutecznie połączył wieloletnie doświadczenie korporacyjne
z wiedzą pedagogiczną. Efektem tego
mariażu jest ogólnopolska, stale rozwijająca się sieć doskonale funkcjonujących
przedszkoli i żłobków prowadzonych
autorskim dwujęzycznym programem
oraz powiększające się grono klientów,
takich jak: Infosys Poland, Fabryki Mebli
FORTE, a w przyszłym roku również
NOKIA.
Współpracę z klientem rozpoczynamy
zawsze od opracowania rzetelnego,
długoterminowego biznesplanu funkcjonowania przedszkola oraz zaproponowania najkorzystniejszego
modelu jego finansowania. Już na etapie
projektowania budynku operator jest

Placówki dla dzieci ich
pracowników też
muszą być ponadprzeciętne – przedszkola
mają cieszyć rodziców,
ale przede wszystkim
muszą być dumą
pracodawcy, dlatego,
aby faktycznie stały
się benefitem, a nie
problemem dla całej
organizacji, należy
postawić na
współpracę ze
sprawdzonym
operatorem.
w stanie udzielić klientowi kompleksowej,
profesjonalnej pomocy w zaplanowaniu najbardziej optymalnej placówki przedszkolnej w danej lokalizacji,
a następnie zaprojektować i nadzorować wykończenie lokalu. Ponieważ firma KiDS&Co. wyspecjalizowała się
w realizacjach w budynkach biurowych,
każdy metr kwadratowy powierzchni przedszkola jest starannie przemyślany, aby w najbardziej efektywny
i funkcjonalny sposób zapewnić miejsce
maksymalnej liczbie dzieci. Operator odpowiada za zatrudnienie i wyszkolenie
kadry, a następnie samodzielnie kieruje placówką.
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Rozumiejąc oczekiwania klientów, cały
czas podnosi poprzeczkę, ulepszając i dokładając kolejne elementy do swojego
programu, poszerzając ofertę o zajęcia
sobotnio-niedzielne dla dzieci w różnym wieku, zajęcia typu „lato/zima w mieście”, świetlicę i zajęcia językowe dla
dzieci w wieku szkolnym oraz warsztaty dla rodziców dostarczające inspiracji w zakresie komunikacji i zabawy
z dzieckiem – na różnych etapach jego
życia i rozwoju.

Firmy prowadząc swoją działalność chcą
być postrzegane jako najlepsi pracodawcy w swojej branży. Tak więc, placówki dla dzieci ich pracowników też muszą
być ponadprzeciętne – przedszkola mają
cieszyć rodziców, ale przede wszystkim
muszą być dumą pracodawcy, dlatego,
aby faktycznie stały się benefitem, a nie
problemem dla całej organizacji, należy
postawić na współpracę ze sprawdzonym
operatorem. Przecież główną korzyścią
z finansowania przedszkola przez firmę
ma być poczucie pracowników, że dzięki dostępowi do wyjątkowej, normalnie
niedostępnej na rynku usługi w kon- Aneta Płusa,
kurencyjnej cenie, pracują dla najlep- Dyrektor ds. Marketingu
szego pracodawcy na rynku, z którym i Sprzedaży,
KiDS&Co.
warto związać się na lata. •
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Aktualności inwestycyjne
Nowoczesne dwujęzyczne przedszkole
KiDS&Co. w Warsaw Spire

Od września rusza kolejne dwujęzyczne przedszkole sieci
KiDS&Co., specjalizującej się w otwieraniu i prowadzeniu przedszkoli firmowych i przybiurowcowych, tym razem skierowane
do dzieci pracowników kompleksu Warsaw Spire. Przedszkole
zlokalizowane jest na parterze biurowca Wronia 31 zamykającego
projekt kompleksu Ghelamco od strony Śródmieścia.
Jak zawsze KiDS&Co. do projektu placówki zaangażowało zespół
architektów wyspecjalizowany i wielokrotnie nagradzany
za projekty przedszkoli, zapewniając jednoczenie wysoki standard
wykończenia i wyposażenia.
We wnętrzach zastosowano kod stylistyczny oparty na nowoczesnej estetyce wspólnej dla wszystkich placówek spod znaku
KiDS&Co., którego celem jest korespondowanie z architekturą
biurową, ale przede wszystkim pobudzanie wyobraźni dzieci.
W przestronnych salach edukacyjnych znajdzie się miejsce
dla 75 dzieci, dla których przewidziano plac zabaw bezpośrednio
przy budynku, na terenie kompleksu Warsaw Spire.

Wielki jubileusz Lublina

Lublinianie i turyści tłumnie uczestniczyli w Wielkim Jubileuszu
Lublina! Urodziny miasta, przypadające dokładnie na dzień
15 sierpnia, były kulminacją obchodów, które nawiązywały
do wspaniałego dziedzictwa Lublina i wielokulturowej tradycji
miasta z udziałem wybitnych współczesnych twórców i artystów
z Lublina i Europy. Lublin zamienił się w wielką scenę wydarzeń
kulturalnych, artystycznych i historycznych od Placu Litewskiego
aż do Wzgórza Zamkowego.
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Burda Media zostaje
w New City na dłużej

Burda Media Polska przedłużyła umowę
najmu w biurowcu New City w Warszawie.
W transakcji najemcy doradzała firma
BSC Real Estate Advisors (wcześniej
Sharman Church). Burda Media wynajęła
4000 m 2 powierzchni biurowej na
najwyższych piętrach budynku. Głównym
oczekiwaniem najemcy wobec nowej
przestrzeni była jej nowoczesność oraz
możliwość swobodnej aranżacji m.in.
multimedialnej recepcji, kawiarni czy
studia fotograficznego.

Campus Warsaw zmienia
przestrzeń na większą
Campus Warsaw zmienił dotychczasową
siedzibę w obrębie kompleksu Centrum
Praskie Koneser, zlokalizowanego przy
ul. Ząbkowskiej. Nowe biuro to niemal
2500 m2 nowoczesnej przestrzeni coworkingowej, stworzonej z myślą o zakładaniu
i rozwijaniu biznesu w warunkach pozwalających na wymianę wiedzy i inspiracji pod
okiem największych firm technologicznych
na świecie. Przy projekcie współpracowała
firma doradcza CBRE (zarządzanie projektem), Massive Design (projekt architektoniczny), Dyskret (wykonanie prac aranżacyjnych)
oraz Arup (projekt instalacji sanitarnych
i elektrycznych).
Campus to inicjatywa firmy Google, obecnie
zlokalizowana w 6 miejscach na świecie:
Warszawie, Londynie, Madrycie, Tel Avivie,
Seulu i Sao Paulo. To jedyny w skali
Europy Środkowo-Wschodniej projekt, który
zakłada stworzenie inkubatora nowoczesnej
przedsiębiorczości oraz wspieranie dynamicznie rozwijającej się branży startupowej.
Campus Warsaw to trzy piętra łączące
w sobie przestrzenie dedykowane zarówno
pracy wspólnej, jak i strefy ciszy, przestrzeń
eventową oraz indywidualne sale do spotkań.
W projekcie aranżacji uwzględniono ideę
elastycznego stylu pracy, dlatego, poza 140 tradycyjnymi biurkami, do dyspozycji są również
kanapy, wygodne fotele oraz stoliki w kawiarni Campusu, w której pracować może
jednocześnie 180 osób.

CBRE wynajmie trzy biurowce
należące do grupy Cavatina
Grupa Cavatina, polski deweloper
działający w sektorze biurowym, wybrał
CBRE na agenta wyłącznego do przeprowadzenia procesu komercjalizacji trzech
budynków biurowych: Tischnera Office
(blisko 33 tys. m 2) w Krakowie, Carbon
Tower (ponad 19 tys. m2) i Diamentum
Office (niemal 10 tys. m2) we Wrocławiu.
Łączna powierzchnia najmu w budynkach
to ponad 61 000 m2.
Każdy z trzech biurowców charakteryzuje
się unikatowym projektem architektonicznym oraz wysokim standardem wykończenia, które gwarantują przyszłym najemcom
prestiż, komfort i funkcjonalność na
światowym poziomie.
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Crown Square w całości
wynajęty

powierzchni – 80 900 m2 ukończono
w Krakowie oraz Łodzi (33 700 m2).
• Na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz pozostawało
393 000 m2 powierzchni biurowej.
Najwyższy współczynnik powierzchni
niewynajętej odnotowano w Szczecinie
– 14,3 %, najniższy w Łodzi – 6,0 %.
• Całkowity wolumen transakcji najmu
zarejestrowanych w pierwszym półroczu
2017 r. wyniósł 331 400 m2. Najwięcej powierzchni zostało wynajęte w Krakowie
(98 300 m2) oraz Wrocławiu (91 700 m2).
• Wśród największych transakcji zawartych
w pierwszym półroczu 2017 r. można
wymienić przednajem Credit Agricole
na 15 500 m2 w Business Garden II we
Wrocławiu, przedłużenie umowy przez
firmę Energa Group w kompleksie Olivia
Business Centre w Gdańsku (15 100 m² )
oraz przedłużenie umowy przez firmę
Brown Brothers Harriman w kompleksie
Orange Office Park w Krakowie
(14 700 m²).

Ekspansja PwC w International Business Center

Grupa Pracuj popracuje z krakowskiego biurowca ASTRIS

Międzynarodowa firma doradcza Savills
zakończyła proces rekomercjalizacji
biurowca Crown Square. Ostatnie wolne
powierzchnie w budynku wynajęły firmy
Sportradar Polska i Mediaplanet.
Nieruchomość zarządzana jest przez
Invesco Real Estate.

PORF opublikował dane
dotyczące rynku biurowego
w miastach regionalnych
za I półrocze 2017 roku
Polish Office Research Forum opublikował
dane za pierwsze półrocze 2017 r. dotyczące rynku powierzchni biurowych w ośmiu
głównych miastach regionalnych w Polsce
(Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice,
Poznań, Łódź, Szczecin, Lublin).
Dane rynkowe, które są przygotowywane
wspólnie przez zespół analityków, dotyczą
zasobów nowoczesnej powierzchni
biurowej, nowych obiektów oddanych
do użytkowania, liczby i wielkości
transakcji najmu oraz ilości powierzchni
niewynajętej.
• Na koniec pierwszego półrocza 2017 r.
łączne zasoby nowoczesnej powierzchni
biurowej w ośmiu miastach regionalnych
wyniosły 4 117 500 m². Najwięcej powierzchni zlokalizowane jest w Krakowie
(992 200 m2), Wrocławiu (873 100 m2)
oraz Trójmieście (645 500 m2).
• W pierwszym półroczu 2017 r. do użytkowania oddano projekty o łącznej
powierzchni 188 400 m2. Najwięcej nowej

Do grupy najemców krakowskiego biurowca ASTRIS dołączy Grupa Pracuj sp. z o.o.,
jedna z najprężniej rozwijających się spółek
technologicznych w Europie Środkowej.
Inwestorem nowopowstałego biurowca
jest spółka ASTRIS, a komercjalizację
obiektu prowadzi Cushman & Wakefield.

Colliers International skomercjalizuje biurowiec Cu Office
we Wrocławiu
Colliers International została wyłącznym
agentem komercjalizującym kompleks
biurowy Cu Office. Właścicielem dwóch
powstających biurowców o łącznej
powierzchni 23,5 tys. m2 są REINO
Deweloperski FIZ, zarządzany przez
REINO Partners, i Grupa Buma. Cu Office
powstaje w samym centrum Zachodniego
Obszaru Biznesu we Wrocławiu (ul. Jaworska 11-13). Kompleks będzie składał się
z dwóch ośmiopiętrowych budynków
biurowych o najwyższym standardzie.
Budynek A, którego budowa ruszyła
w maju tego roku, zaoferuje najemcom
blisko 13 tys. m2 powierzchni biurowej
i zostanie oddany do użytku w IV kwartale
2018 r. Budowa budynku B o powierzchni
ponad 10 tys. m2 rozpocznie się w ciągu
12 miesięcy od uruchomienia fazy A i potrwa do 2019 roku.
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PwC, jedna z wiodących międzynarodowych firm doradczych
działających na polskim rynku od ponad 26 lat, zdecydowała się
na powiększenie swojej warszawskiej siedziby w budynku
International Business Center o dodatkowe 3600 m2. Tym samym
biuro firmy zajmie obecnie powierzchnię ponad 13 700 m2.
W transakcji najmu właściciela budynku, niemiecki fundusz
Deka Immobilien, reprezentowała firma Savills. PwC oferuje
usługi w zakresie doradztwa biznesowego, podatkowego, prawnego, a także audytu. W Polsce firma zatrudnia ponad 3500 pracowników w ośmiu biurach zlokalizowanych w Gdańsku, Katowicach,
Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu i Warszawie,
a także Centrum Kompetencyjnym w Gdańsku i Centrum Usług
Wspólnych w Katowicach i Opolu.
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Aktualności inwestycyjne
Arcona Capital powiększa
polskie portfolio

Budynek jest dogodnie usytuowany na ul. Grzybowskiej 87
na szybko rozwijającej się Woli. Lokalizacja zapewnia łatwy dostęp
do transportu miejskiego i innych części miasta.

Credit Agricole ponownie wybiera Business
Garden

Po zamknięciu, na przełomie roku 2016
i 2017, transakcji zakupu 11 centrów
handlowych Arcona Capital przyspiesza
tempo kolejnych akwizycji w Polsce.
Arcona Property Fund sfinalizował w lipcu
tego roku transakcję zakupu od Bywater
Properties Centrum Biurowego Maris
w Szczecinie za kwotę ok. 8,9 miliona Euro. Vastint Poland podpisał z Bankiem Credit Agricole umowę
Panattoni Europe Maris to sześciopiętrowy budynek biurowy, najmu 15 000 m2 powierzchni biurowej w Business Garden
wystartował z realizacją powstały w 2006 roku, o powierzchni najWrocław. Firma zajmie dwa budynki, które powstaną
centrum dystrybucji mu 5,455 m² dysponujący 119 podziemw ramach planowanego drugiego etapu inwestycji.
przesyłek kurierskich
nymi miejscami parkingowymi. Budynek
Nowa lokalizacja będzie główną siedzibą banku Credit Agricole
dla GLS Poland. Obiekt
o charakterze cross- położony jest w ścisłym centrum Szczecina. oraz Europejskiego Funduszu Leasingowego, znajdzie się w niej
docka będzie liczyć ok. Pośród jego 11 najemców znajdują się takie również siedziba spółek CA Ubezpieczenia. Doradcy z CBRE
7600 m2 i powstaje firmy jak: Intive, Mobica czy Prudential.
reprezentowali Credit Agricole w procesie negocjowania umowy
w formule BTS
najmu.
i BTO, w Jankach
pod Warszawą.
Symboliczne wkopanie Colliers International zarządcą
EBI wspiera budowę dróg ekspresowych
pierwszej łopaty biurowca Concept Tower
odbyło się 20 lipca
S7 i S8 kredytem w wysokości 325 mln EUR
br., a uruchomienie
Wspierając rozwój strategicznej infrastruktury, Europejski Bank Inweinwestycji
stycyjny (EBI) udzielił kredytu w wysokości 325 mln EUR na budowę
przewidziane jest na
trzech różnych odcinków dróg ekspresowych S7 i S8. Kredyt zostanie
luty 2018 r
podjęty przez Bank Gospodarstwa Krajowego w imieniu Krajowego
Funduszu Drogowego. Odcinki o łącznej długości ok. 110 km
zlokalizowane są w województwie mazowieckim. Ich budowa znacznie
poprawi warunki ruchu drogowego w tym regionie.

Colliers International przejęła w zarządzanie biurowiec Concept Tower, na warszawskiej Woli, o łącznej powierzchni
użytkowej 9000 m2. Concept Tower jest
pierwszym w Polsce budynkiem biurowym
z dwoma renomowanymi zielonymi certyfikatami – LEED Gold i BREEAM.
Concept Tower należy do Concept Development Group i oferuje ponad 8800 m2
nowoczesnej powierzchni biurowej.
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Firma Knauf
wynajęła blisko 1,3
tys. m2 powierzchni
biurowej na
12. piętrze wieżowca
Altus, najwyższego
budynku na
Górnym Śląsku,
gdzie utworzy
swoje centrum
usług IT. Colliers
International
reprezentował
najemcę
w negocjacjach
umowy najmu.

Międzynarodowa
firma doradcza
Cushman &
Wakefield
Octava Fizan finalizuje zakup portfela
została zarządcą
11 nieruchomości
krakowskiego
Octava Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepubliczkompleksu
nych sfinalizował transakcję zakupu portfela 11 nieruchomości po- biurowego Zabłocie
Business Park.
przez nabycie 30 spółek należących do funduszy BPH FIZ Sektora
Nieruchomości w likwidacji oraz BPH FIZ Sektora Nieruchomości Właścicielem
inwestycji jest IMS
2 w likwidacji. Nowego właściciela nieruchomości w transakcji
Budownictwo
reprezentowała firma doradcza Savills.
– lokalny deweloper
specjalizujący się
Zbycie aktywów BPH FIZ Sektora Nieruchomości w likwidacji
w budownictwie
oraz BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 w likwidacji, zarządzamieszkaniowym.
nych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest
kluczowym etapem w procesie likwidacji funduszy rozpoczętym
29 grudnia 2015 r.
Transakcja została zrealizowana po spełnieniu istotnych
warunków, w tym po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Strony nie ujawniły
wartości sprzedawanych aktywów. •
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017
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Inteligentne miasto
to magnes dla inwestorów
oraz mieszkańców
Poza kilkoma miastami w Polsce, większość zmaga
się z problemem odpływu ludności. Zwłaszcza tej młodej.
Według danych GUS, ponad 1,5 tysiąca gmin w 2016 roku
dotknął ten problem. Najwięcej osób opuściło Poznań (1967),
Bydgoszcz (856), Katowice (852), Łódź (832) czy Radom (813).
A z pewnością dałoby się temu zapobiec.
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SPOŁECZNOŚCIOWA MŁODZIEŻ

Co powoduje, że młodzi ludzie nagminnie
migrują do największych miast? W dzisiejszych czasach jest to oczywiście perspektywa zatrudnienia, ale w dobie
startupów czy samozatrudnienia, a także
coraz częstszej krytyki pracy w korporacjach, to wcale nie nowe miejsca pracy są
najważniejsze. Jak pokazują liczne przykłady z branży startupowej w Polsce, sukces można odnieść nawet w najdalszym
zakątku Polski.
To, co dzisiaj przyciąga najwięcej młodych
ludzi, to styl życia. Im bardziej „zachodni“
– tym lepiej. A co to oznacza? Życie niemal
24 godziny na dobę, możliwość żywienia się „na zewnątrz“ – w licznych restauracjach, ale i niemal nieograniczony
dostęp do nowych technologii. To one
w głównej mierze powodują, że poprawia się komfort życia w mieście i staje się
ono atrakcyjne dla inwestorów. A młodzież roku 2017, to ta, która wychowała się już na Facebooku czy Snapchacie
i ceni sobie możliwość załatwiania zarówno spraw urzędowych, jak i prywatnych
za pośrednictwem smartfona. Bo to już
nie luksus, lecz must have. Kwestią czasu jest, aż wybory samorządowe będą
wygrywali Ci, którzy wprowadzą jak
najwięcej inteligentnych rozwiązań
na swoim terenie. I niekoniecznie w największych miastach.

lecz także po to, by pokazać światu, że
miejsce, w którym mają swoją siedzibę jest wciąż kolebką technologiczną.
Kolebką, która ściąga zarówno startupy,
firmy, inwestorów, jak i turystów. I to jest
powód, dla którego warto inwestować
w technologie w miastach. Bo dzisiaj od
nich wszystko się zaczyna.
Coraz więcej nowych firm chce mieć
swoje siedziby w nowoczesnym otoczeniu, stąd tak dużą popularnością cieszą
się parki technologiczne, które i tak jeszcze nie są na takim poziomie, jak te na
Zachodzie czy w USA. One z kolei przyciągają pracowników oraz mniejsze firmy
i startupy, chcące być blisko. Tak tworzy
się ekosystem biznesowo-technologiczny

nej o niespełna 100 kilometrów Warszawy. Londyn, jako
Między innymi z tego powodu organi- pierwsze miasto
zowane są w mieście tzw. hackathony na świecie otworzył
swoje zasoby
dla lokalnej społeczności.
baz danych,
udostępniając

Mimo, że pierwsze kroki zostały już posta- je mieszkańcom
wione, to wciąż jest jeszcze wiele do zro- i biznesowi. Dzięki
temu powstało wiele
bienia, by miasto było inteligentne. Wciąż użytecznych dla
istnieje potrzeba inwestycji miejskich, by obywateli aplikacji.
ci ludzie zatrudnieni w przysłowiowym
Qumaku, czuli, że żyją w mieście, którym
mogą pochwalić się w mediach społecznościowych. Mieście, w którym do pracy
mogą pojechać autem wypożyczonym
na minuty (carsharing), mieście, gdzie
znajdują się inteligentne parkingi, a centra handlowe naszpikowane są technologiami ułatwiającymi procesy zakupowe.

Jeśli zastanawiacie się dlaczego tacy giganci jak
Google czy Apple wciąż inwestują w startupy,
to odpowiedź może zaskoczyć. Nie tylko dlatego,
by wyhodować kolejny produkt na miarę
iPhone`a, lecz także po to, by pokazać światu,
że miejsce, w którym mają swoją siedzibę jest
wciąż kolebką technologiczną.

miast. Wspomniany Google czy Facebook
wie o tym doskonale. Wie o tym także
Jeśli zastanawiacie się dlaczego tacy Płock – miasto, gdzie Qumak otworzył
giganci jak Google czy Apple wciąż in- swoje Centrum Usług Service Desk. Pracę
westują w startupy, to odpowiedź może znajdzie w nim 200 specjalistów. A to tylzaskoczyć. Nie tylko dlatego, by wyhodo- ko początek tego, by zdolna młodzież
wać kolejny produkt na miarę iPhone`a, z Płocka nie chciała wyjeżdżać do oddaloTECHNOLOGIE GŁUPCZE!
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Tym, czym dzisiaj cieszą się mieszkańcy Warszawy, równie dobrze mogłaby cieszyć się lokalna społeczność.
Zwłaszcza, że inwestycje na poziomie
100-tysięcznego miasta, są znacznie łatwiejsze do wdrożenia niż w Warszawie,
Poznaniu czy Wrocławiu. Co więcej, to
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kosztowne, a po drugie, mogą przyczynić
się do rozwoju miasta na wielu jego
płaszczyznach. Wdrażanie technologii
opartych o Internet of Things to przede
wszystkim poprawa jakości życia w mieście.
To większy dostęp do informacji oraz pełniejsze wykorzystanie zasobów, jakie ma
do dyspozycji każde miasto. Co więcej, dzięki umiejętnej monetyzacji IoT, miasto może
jeszcze na tym zarobić.

zielonych oraz dostępności do usług
publicznych.
JAK TO ROBI ŚWIAT?

Wdrażając poszczególne elementy smart
city, warto czerpać od najlepszych. A jak
oni to robią? Na przykład Londyn, jako
pierwsze miasto na świecie otworzył swoje zasoby baz danych, udostępniając je
mieszkańcom i biznesowi. Dzięki temu powstało wiele użytecznych dla obywateli
Wtóruje mu Marek Turlejski z Data Wise, aplikacji. W 2012 r., dzięki współpracy
który twierdzi – Analiza oraz wykorzysta- z operatorem telekomunikacyjnym O2,
nie otwartych danych, jakie ma w swoich powstała największa w Europie sieć Wi-Fi.
zasobach niemal każde miasto, to klucz
do bycia smart. A dzięki nim można znaczą- Mieszkańcy mają do dyspozycji kartę miejco obniżyć koszty funkcjonowania poszcze- ską, uprawniającą do korzystania z niemal
gólnych spółek miejskich i przyciągnąć wszystkich form transportu oraz zniżek.
nowych inwestorów oferując na przykład Podobny projekt próbował uruchomić
analizy geomarketingowe, szacujące roz- krakowski Comarch w Montrealu, jednak
wój biznesu przez na przykład kolejnych do realizacji nie doszło. Prezes Filipak
podczas otwarcia IoT Lab na początku
10 lat.
tego roku, w trakcie rozmów z dziennikaSMART CITY TO NIE TYLKO
rzami wspomniał, że być może dojdzie
TECHNOLOGIE
do realizacji podobnego projektu
Warto pamiętać o tym, że Inteligentne w Krakowie.
miasto, o którym mowa, to nie tylko Internet of Things. Według Center for Globa- Ciekawe inicjatywy obejmują miasto,
lization and Strategy przy IESE, na smart które nigdy nie śpi, czyli Nowy Jork. Tam,
city składają się następujące aspekty, ja- dzięki współpracy z IBM, powstał system
kie jednak niewątpliwie wiążą się z wdra- zapobiegania i informowania o pożarach.
Z kolei, w wyniku kooperacji z Cisco, urużaniem technologii:
• economy – plany rozwoju gospochomiona została sieć interaktywnych
darczego, innowacyjność, inicjatywy ekranów (SmartScreens), integrujących
przedsiębiorcze, obecność klastrów
przeróżne informacje pochodzące z otwarprzemysłowych;
tych danych miejskich, lokalnych firm
• environment – zwalczanie zanieoraz obywateli.

•

•

•

•
•

dzięki nim osoby z nich korzystające, mogą w większym stopniu stać się ambasadorami miasta, niż ma to miejsce wśród
dużych, w znacznej mierze anonimowych aglomeracji.
Jak twierdzi Tomasz Leszczyński, Sales
Paweł Kacperek, Manager Poland w firmie Telit – InweConnected Life stycje w rozwiązania z zakresu smart city,
Poland. wbrew pozorom wcale nie muszą być
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•

•
•

czyszczeń (powietrza, wody, gleby),
efektywna gospodarka wodna,
wspieranie alternatywnych źródeł
energii, „zielone budownictwo“;
social cohesion – imigracja, rozwój
społeczności lokalnej, opieka nad
osobami starszymi, wydajność
służby zdrowia, bezpieczeństwo,
tolerancja;
international outreach – wpływy
i rozpoznawalność na świecie, polityka przyciągania turystów i kapitału
zagranicznego;
governance – udział mieszkańców
w działaniach lokalnych, umiejętność
przyciągnięcia biznesu przez władze,
e-administracja;
mobility and transportation –
usprawnienie przepływu ruchu oraz
dostępu do usług publicznych;
public management – działania
mające na celu usprawnienie administracji i stworzenie możliwości/
zachęt dla biznesu;
human capital – umiejętność przyciągania talentów, system edukacji
i poziom wykształcenia mieszkańców, promocja kreatywności i badań;
technology – wykorzystanie
nowych technologii;
urban planning – plany zagospodarowania i rozwoju obszarów
miejskich z uwzględnieniem stref

Na koniec warto wspomnieć o technologicznym liderze, czyli Seulu. Dzięki
wyposażeniu domów, mieszkań i biur
w tysiące czujników, obywatele mają
do dyspozycji rozwiązania służące do
optymalizacji zużycia mediów. Bezpieczeństwa strzegą kamery zainstalowane
niemal na każdym zakątku ulic, a zaawansowane miejskie lampy, nie tylko dają
światło, ale udostępniają także internet czy
odtwarzają dźwięk.
MOŻNA? MOŻNA!

To właśnie w takich miastach chce się żyć,
pracować i prowadzić biznes. Chce się być
dumnym z obcowania z najnowszymi technologiami. I chce się wreszcie tym chwalić
– na Facebooku, Instagramie, Snapchacie
czy Twitterze. Czyli tym, czym żyje dzisiaj
cały świat. Powinny o tym myśleć przede
wszystkim władze miast, bo powyższe
przykłady, to tylko namiastka tego, co można osiągnąć w dzisiejszych czasach, by
poprawić budżet, przyciągnąć inwestorów i zapewnić satysfakcję mieszkańców.
Więcej tego typu przykładów będzie można zobaczyć już w grudniu podczas pierwszych w Polsce targów IoT Poland Show,
które odbędą się Warszawie. To tam dostawcy technologii będą pokazywali, co można
zrobić, by nawet najmniejsza gmina
w Polsce miała szansę być inteligentna. •
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NIE MASZ
JESZCZE
BIURA ?

III ETAP ALCHEMII
niemal 3000m2 na jednej kondygnacji
szeroka oferta gastronomiczna
prestiżowa lokalizacja
doskonałe skomunikowanie

DO USŁUG!

JUŻ OD WRZEŚNIA 2017r.
komercjalizacja@torus.pl
www.torus.pl
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REKORDOWY ROK
RYNKU BIUROWEGO
Tempo wzrostu polskiego rynku biurowego
pozwala na odnotowanie w tym roku
kilka rekordowych wyników.

Głównym najemcą biur pozostaje sektor usług
dla biznesu, który w ciągu roku
(między I kw. 2016 roku i I kw. br.)
wygenerował łącznie prawie 60% całkowitego
wolumenu najmu zarejestrowanego na
regionalnych rynkach biurowych
poza Warszawą.
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W bieżącym roku zasoby nowoczesnej
powierzchni biurowej w Polsce mają
szansę zwiększyć się o 800 tys. m 2,
z tego ponad 500 tys. m2 biur zostanie oddane w miastach regionalnych.
Wszystko wskazuje na to, że ośrodki
pozawarszawskie odnotują w tym roku
rekordową wartość nowej podaży.
W nieodległej perspektywie łączne zasoby rynków regionalnych mogą osiągnąć
podobny wolumen, jakim dysponuje dziś
warszawski rynek biurowy.

Nowa podaż, jaką mogą osiągnąć rynki
regionalne, to nie jedyny rekord, który
w tym roku ma szansę świętować polski rynek biurowy. Historycznie wysoki
wynik segment biurowy może zanotować również pod względem wynajętej
powierzchni. Przemawia za tym fakt, że
umowy podpisane tylko w pierwszych
trzech miesiącach 2017 r. dotyczyły powierzchni, która równa jest około 30% całego ubiegłorocznego wolumenu najmu.
NIEWIELE WOLNYCH BIUR

Na uwagę zasługuje
fakt, że w ciągu
ostatnich 10 lat regiony
odrobiły stratę do
Warszawy niemal
o połowę.
POPYT WIĘKSZY OD PODAŻY

W połowie roku Warszawa oferowała
5,16 mln m2 nowoczesnej powierzchni
biurowej. Pierwsze 6 miesięcy przyniosło stolicy ponad 130 tys. m2 nowych
biur. Wynajęte zostało natomiast trzy razy
tyle powierzchni biurowej. W pierwszym
półroczu tego roku w aglomeracji warszawskiej do najemców trafiło przeszło 390 tys. m2 biur. Duży popyt na nowe
biura utrzymuje się w całym kraju, stąd
zarówno w Warszawie, jak i w głównych
ośrodkach regionalnych, mimo szybkiego przyrostu zasobów, spada odsetek pustostanów.
Pierwsza połowa br. na warszawskim
rynku zaznaczyła się kilkoma dużymi
transakcjami, które dotyczyły najmu
kilkunastu tysięcy m2 powierzchni. Bank
Millenium odnowił umowę na ponad
18 tys. m 2 powierzchni w Harmony
Office Centre, a Alior Bank w Łopuszańska Business Park i koncern farmaceutyczny AstraZeneca w budynku
Postępu 14 zakontraktowały ponad 13 tys.
m2. Umowę przednajmu na powierzchnię
o zbliżonej wielkości podpisała też sieć
serwisowa Citi Service Center Poland
w Generation Park X.

ABSL, w większości głównych miast –
z wyjątkiem Poznania i Szczecina – udział
tej branży przekroczył 50%. W Krakowie
firmy z sektora nowoczesnych usług
dla biznesu odpowiadają za prawie 70%
wolumenu najmu powierzchni biurowej.
JEDEN Z NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCYCH
SIĘ SEGMENTÓW GOSPODARKI

W bieżącym roku
zasoby nowoczesnej
powierzchni biurowej
w Polsce mają szansę
zwiększyć się o 800 tys.
m2, z tego ponad 500
tys. m2 biur zostanie
oddane w miastach
regionalnych.

W okresie minionych 12 miesięcy, do
końca pierwszego kwartału tego roku,
w Polsce rozpoczęły działalność 92 nowe
centra usług. Obecnie w naszym kraju
funkcjonuje łącznie 1078 centrów usług
biznesowych, z których 748 należy
do zagranicznych firm. Najwięcej ośrodków znajduje się w Warszawie (167
centrów). Wśród 724 firm, które posiadają u nas swoje ośrodki jest 80 inwestorów z listy Fortune Global 500 (2016).
Spośród otwartych w ostatnim roku centrów najwięcej jest inwestycji z USA.

W miastach regionalnych popyt na powierzchnię biurową z roku na rok rośnie.
W odróżnieniu od rynku warszawskiego, na którym poziom pustostanów
spadł do niespełna 14%, cechuje
je bardzo słaba dostępność wolnej
powierzchni biurowej, a umowy typu
pre-let stanowią większość transakcji.
Tymczasem w Warszawie, w pierwszej
połowie tego roku, tego rodzaju umowy
obejmowały tylko kilkanaście procent W ubiegłym roku zatrudnienie w branży W pierwszym
wolumenu najmu.
wzrosło o 32 tys. osób, tj. o 15%. półroczu tego roku
Aż 3/4 nowych miejsc pracy wyge- w aglomeracji
warszawskiej do
Niedobór wolnej powierzchni szczegól- nerowały centra zagraniczne, które najemców trafiło
nie odczuwalny jest w Łodzi, Krakowie skupiają 198 tys. osób. W sektorze przeszło 390 tys. m2
i Trójmieście. Pomimo rosnącej poda- obecnie zatrudnionych jest ogółem biur.
ży wskaźnik pustostanów na łódzkim 244 tys. osób, a prognozy ABSL mówią, że
rynku biurowym utrzymuje się obec- w roku 2020 przekroczy w Polsce 300 tys.
nie na najniższym poziomie w Polsce osób.
– około 6%. W ostatnim czasie Łódź
zdecydowanie wybija się wśród ośrod- Zdecydowanym, sektorowym liderem
ków regionalnych. W mieście przygoto- pozostaje Kraków, w którym w cenwywane i realizowane są duże projekty trach usług pracuje już 55,8 tys. osób,
komercyjne, w tym m.in. hub biurowy to prawie jedna czwarta wszystkich
zatrudnionych w branży. Poza tym, najw okolicy nowego dworca.
większymi ośrodkami usług dla bizneŚWIATOWI GRACZE NA POLSKIM RYNKU su są: Warszawa, Wrocław, Trójmiasto,
Także krakowski, drugi pod względem Aglomeracja Katowicka, Łódź i Poznań.
wielkości po Warszawie rynek biurowy Wymienione siedem aglomeracji skuw kraju, rozwija się bardzo dynamicznie. pia łącznie 85% ogółu pracowników. Obecnie w naszym
W największym stopniu przyczyniają się W kolejnych dziewięciu ośrodkach cen- kraju funkcjonuje
do tego firmy reprezentujące sektor no- tra usług zatrudniają od 1 tys. do 10 tys. łącznie 1078 centrów
usług biznesowych,
woczesnych usług dla biznesu, otwiera- osób. Miejsca pracy w tym segmencie z których 748 należy
jące w tej lokalizacji liczne centra, które rynku generowane są aż w 39 lokaliza- do zagranicznych
firm.
w Polsce pracują dla globalnych klientów. cjach w Polsce.

Nowe biura nie czekają też na najemców we Wrocławiu, Katowicach
i Poznaniu. W tych miastach można obserwować ekspansję obecnych już firm,
ale lokują się w nich również nowi, w tym
także najwięksi, międzynarodowi gracze.
W regionach zaczynają także aktywnie
działać najwięksi deweloperzy, którzy
RYNKI REGIONALNE ZWIĘKSZAJĄ
realizowali dotąd projekty wyłącznie
POTENCJAŁ
Tymczasem, osiem największych miast na rynku warszawskim.
w kraju, poza Warszawą dysponuje
łączną powierzchnią 4 mln m2 biur, co FIRMY Z SEKTORA BPO/SSC/IT
stanowi około 80% zasobów aglomera- WYNAJMUJĄ NAJWIĘCEJ
cji stołecznej. Na uwagę zasługuje fakt, Głównym najemcą biur pozostaje
że w ciągu ostatnich 10 lat regiony odro- sektor usług dla biznesu, który w ciąbiły stratę do Warszawy niemal o połowę. gu roku (między I kw. 2016 roku i I kw.
Przed dekadą miasta regionalne (Kraków, br.) wygenerował łącznie prawie 60%
Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, całkowitego wolumenu najmu zarejeŁódź, Szczecin i Lublin) dysponowały strowanego na regionalnych rynkach
ofertą, której łączny wolumen obejmował biurowych poza Warszawą. Według datylko około 40% zasobów warszawskich. nych zawartych w najnowszym raporcie
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017

POLSKA LIDEREM W EUROPIE

Boom, jaki przeżywa polski rynek biurowy, cechuje znacznie większa dynamikarozwoju nowych inwestycji, niż w innych
krajach w Europie. Pomimo systematycznego zmniejszania się zasobów
atrakcyjnych terenów inwestycyjnych,
Warszawa wciąż zapewnia pod tym
względem znacznie większe możliwości niż inne stolice europejskie. A nowe
inwestycje rosną w stolicy Polski, jak
grzyby po deszczu.
W aglomeracji warszawskiej powstaje
obecnie ponad 800 tys. m2 biur, a w pozostałych miastach w budowie jest kolejne 900 tys. m2 powierzchni. Polski rynek
biurowy co roku zwiększa swój potencjał
o około 10%. To kolejne rekordowe osią- Bartłomiej Zagrodnik,
gnięcie sektora, tym razem już na skalę Prezes Zarządu firmy
europejską. •
doradczej Walter Herz.

45

INWESTYCJE

Teraz Śląsk! Metropolia szansą
na dynamiczny rozwój regionu
Kojarzone tradycyjnie z górnictwem węgla kamiennego i przemysłem ciężkim Katowice, od kilku lat przechodzą
imponującą metamorfozę. Przemiany gospodarcze, społeczne i przestrzenne czynią to miasto ważnym ośrodkiem
kulturalnym i biznesowym. Również inwestorzy coraz chętniej lokują w nim swoje siedziby, co potwierdza prężnie rozwijający się rynek biurowy. 1 lipca stolica Górnego Śląska wraz z sąsiednimi miastami regionu rozpoczęły
nowy rozdział w swojej historii. Powołany do życia organizm metropolitalny ma szansę stać się silną marką,
która przyciągnie zagraniczny kapitał i stanie się ważnym punktem na międzynarodowej mapie inwestycyjnej.

powyżej:
Strefa Kultury.
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Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
swoim zasięgiem obejmuje 41 miast
Śląska i Zagłębia, w których mieszka ponad
2,2 mln ludzi. To największy po Warszawie
ośrodek miejski w Polsce, zlokalizowany
na obszarze ponad 2000 km2. Inwestorzy
doceniają jego wyjątkową historię, ciekawą architekturę, a także obecność obiektów wpływających na jakość życia, m.in.
sal koncertowych, ośrodków sportowych,
terenów zielonych czy centrów handlowousługowych i rozrywkowych. Na korzyść
regionu przemawiają również dobra infrastruktura komunikacyjna oraz potencjał
ludzki – dostęp do licznej grupy dobrze
wykształconych ludzi, sprawnie władających językami obcymi.

W obrębie metropolii ponad 1,2 mln osób
jest aktywnych zawodowo, a kolejnych
100 tys. studiuje na 25 śląskich uczelniach
wyższych. Silnym wyróżnikiem Katowic
i całej aglomeracji jest również prężnie
rozwijający się sektor nowoczesnych
usług dla biznesu BPO/SSC (4. miejsce
w Polsce). Zgodnie z raportem ABSL –
Business Services Sector in Poland 2017,
w obrębie metropolii działa blisko 86 centrów nowoczesnych usług, w których zatrudnionych jest ponad 19,5 tys. osób.
Warto także podkreślić rangę transformacji, jaka dokonała się w ostatnich
kilku latach, a dzięki której stolica metropolii stała się miejscem unikatowym

na mapie Europy. Przemiany w wymiarze
gospodarczym, społecznym oraz urbanistycznym, pozwoliły na wzbogacenie
tożsamości miasta o nowy pierwiastek,
który znajduje swój wyraz między innymi w innowacyjnych technologiach
oraz nowoczesnym biznesie. Symbolem
imponującej metamorfozy przestrzennej, która objęła dawne tereny kopalniane w ścisłym centrum miasta, jest
Strefa Kultury.
To najlepszy wyraz skutecznej realizacji
ambitnej polityki rewitalizacji śródmieścia, dzięki której „salon” Katowic
z legendarnym „Spodkiem” na czele
wzbogacił się o nowe siedziby Między-
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narodowego Centrum Kongresowego, Jeśli dodać do tego bogatą bazę hotefilharmonii Narodowej Orkiestry Symfo- lową i konferencyjną (Międzynarodowe
nicznej Polskiego Radia oraz Muzeum Centrum Kongresowe to największy tego
Śląskiego w otoczeniu terenów zielonych.
Wkrótce do tego znamienitego grona
obiektów dołączą również biurowce
.KTW, flagowy projekt spółki TDJ Estate
o powierzchni całkowitej 62 tys. m2.
Proste, ale jednocześnie spektakularne
wysokościowce, mają symbolizować siłę
i charakter Katowic, które od zawsze były miastem współczesnym, stawiającym
na dynamiczny rozwój.
Katowice i obszar metropolitalny posiadają wysoko rozwiniętą sieć komunikacyjną. Składa się na nią przede
wszystkim infrastruktura drogowa: dwie
autostrady (A1 – w odległości 20 km od
centrum i A4 – w promieniu 1 km), drogi
krajowe i regionalne. Nowoczesna kolej
pozwala w wygodny i szybki sposób
dostać się w niespełna 2 h do Warszawy
oraz wielu miast europejskich. Obecność
w pobliżu trzech międzynarodowych lotnisk: Katowice-Pyrzowice, Kraków-Balice
oraz Ostrawa czyni miasto komfortowym miejscem spotkań biznesowych.
Stolica Górnego Śląska kształtuje się zatem na jeden z najlepiej skomunikowanych ośrodków na mapie Polski.

Silnym wyróżnikiem
Katowic i całej
aglomeracji jest
również prężnie
rozwijający się sektor
nowoczesnych usług
dla biznesu BPO/SSC
(4. miejsce w Polsce).

poświęconego światowej polityce klima- Górnośląskotycznej. W grudniu 2018 roku odbędzie Zagłębiowska
się tu 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Metropolia swoim
zasięgiem obejmuje
Konwencji Narodów Zjednoczonych 41 miast Śląska
w sprawie zmian klimatu (COP24) i Zagłębia,
wraz z 14. sesją Spotkania Stron Proto- w których mieszka
kołu z Kioto (CMP14). Katowice na kilka ponad 2,2 mln ludzi.
To największy po
dni staną się światowym centrum eko- Warszawie ośrodek
logicznym i przyciągną, według sza- miejski w Polsce,
cunków UNFCCC, 18 tys. uczestników zlokalizowany na
z 200 państw. Polska swoją politykę kli- obszarze ponad
2
matyczną chce opierać na lasach i gle- 2000 km .
bach wchłaniających dwutlenek węgla,
dlatego wybór jednego z najbardziej
„zielonych” miast w kraju jako organizatora szczytu jest tym bardziej trafny.

Według najnowszych badań GUS
udział terenów zielonych w stolicy
Górnego Śląska wynosi 46%, co wśród
typu obiekt w Polsce), Katowice lokują największych miast na prawach powiasię w czołówce polskich miast najlepiej tu daje jej trzecie miejsce (ustępuje jedyprzystosowanych do organizacji wyda- nie Sopotowi i Zielonej Górze). Wyniki te
rzeń o randze światowej.
pokazują, że miasto kojarzone głównie
z przemysłem ciężkim, jest miejscem
Dobra infrastruktura oraz doświad- przyjaznym środowisku, służącym wypoczenie w organizowaniu masowych czynkowi i rekreacji.
wydarzeń na skalę międzynarodową
były głównymi determinantami wybo- O tym, jak ważne dla metropolii są kweru stolicy Górnego Śląska na gospoda- stie ochrony środowiska i spuścizny kulrza najważniejszego globalnego forum turowej, świadczą niedawne starania
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poniżej:
Nikiszowiec – jedna
z atrakcji Szlaku
Zabytków Techniki.
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powyżej:
Park Śląski.

Tarnowskich Gór o wpisanie na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 2 lipca br.
znalazły się na niej kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi. To 15.
Według najnowszych obiekt w Polsce, a pierwszy na Śląsku,
badań GUS udział który został uznany za „wyjątkową poterenów zielonych
w stolicy Górnego wszechną wartość” dla ludzkości. Godne
Śląska wynosi 46%, podkreślenia jest to, iż zabytkowa kopalco wśród największych nia w Tarnowskich Górach wchodzi w skład
miast na prawach Szlaku Zabytków Techniki – unikatowej
powiatu daje jej trzecie
trasy turystycznej, obejmującej obiekty
miejsce (ustępuje
związane
z dziedzictwem przemysłowym
jedynie Sopotowi
i Zielonej Górze). województwa śląskiego.

Katowice to nie tylko centrum wydarzeń muzycznych, ale także sportowych.
Prym w ich organizacji wiedzie hala widowiskowo-sportowa Spodek, która znajduje się na mapie miasta już od 45 lat.
Była ona centrum takich eventów jak:
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej,
Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej
czy WTA Katowice Open. Tłumy kibiców przyciąga także turniej e-sportowy
Intel Extreme Masters. Światowy finał
po raz pierwszy został zorganizowany
w Spodku w 2013 roku i na stałe wpisał się w kalendarz katowickich imprez.
Po dwóch latach jego organizację częścioNie tylko wyjątkowa historia Śląska, wo przejęło Międzynarodowe Centrum
ale również jego nowoczesna kultu- Kongresowe – jeden z najnowocześniejra została doceniona przez UNESCO. szych obiektów konferencyjnych w kraju.
W 2015 roku Katowice dołączyły do prestiżowej sieci Miast Kreatywnych UNESCO.
Poprzez ten tytuł doceniono różnorodną
ofertę muzyczną miasta – od muzyki poważnej, przez jazz, blues, na alternatywnej i elektronicznej kończąc. Istotne
znaczenie odegrał fakt, iż Katowice
są gospodarzem jednych z największych wydarzeń muzycznych w Polsce,
m.in. OFF Festivalu, festiwalu Tauron
Nowa Muzyka czy Rawa Blues i Metalmanii. Siedziba Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia jest natomiast jednym z najnowocześniejszych
budynków architektonicznych, uhonorowanym wieloma prestiżowymi naPo prawej:
grodami. Katowice, którym przyznano
Międzynarodowe
tytuł Miasta Muzyki, wraz z Krakowem
Centrum
– Miastem Literatury – zostaną gospoKongresowe,
Maciej Wójcik, darzami Kongresu Miast Kreatywnych
Hala „Spodek”,
Biurowce .KTW.
CEO TDJ Estate. w czerwcu 2018 roku.
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Odbywała się w nim także m.in. 7. konferencja ABSL oraz trzy ostatnie edycje
Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Katowice, dzięki prężnemu rozwojowi turystyki biznesowej (w 2016 r.
odwiedziło je ponad 530 tys. osób),
budują swoją mocną markę. Dziś potencjał gospodarczy stolicy województwa i obszaru metropolitalnego stawia je
na równi z takimi europejskimi miastami jak Kopenhaga, Praga czy Dublin.
Podpisana ustawa metropolitalna daje
natomiast realne narzędzia do spójnego
kształtowania ładu przestrzennego, organizacji i rozwoju transportu publicznego oraz wspólnej promocji metropolii
jako jednego „supermiasta”. •
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Dlaczego migrujemy?
Wnioski z badań
przeprowadzonych
w województwie pomorskim
Zmiana miejsca pracy, przeprowadzka do innego miasta czy regionu to zawsze
spore wyzwanie logistyczne. Czeka nas przecież poszukiwanie mieszkania, szkoły
dla dzieci, poznawanie nowego miejsca. Co skłania nas do podjęcia tego wysiłku?
Czy rzeczywiście poszukiwania lepszej pracy? A może większe znaczenie
ma jakość życia? Postanowiliśmy przyjrzeć się, jakie czynniki są najważniejsze
przy podejmowaniu tak ważnej decyzji i przeprowadziliśmy badanie wśród
pracowników firm z sektora IT i SSC, którzy relokowali się do Trójmiasta*.
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zatrudnienia (4,29 pkt), a także możliwość
DECYZJA ZAPADŁA…
Przeprowadzka. Najłatwiej jest przepro- zachowania równowagi między pracą,
wadzić się do znanego miejsca, w którym a życiem osobistym na danym stanowimamy już ulubione miejsca spotkań czy sku (4,11 pkt).
przyjaciół, na przykład z okresu studiów.
Dlatego też pracownicy w naszym badaniu to właśnie wcześniejsze podjęcie studiów w Trójmieście wskazywali,
jako najczęstszy bezpośredni powód
imigracji do Gdańska, Sopotu lub Gdyni –
wymieniło go aż 40% badanych. Pewnie
nikogo nie zaskoczy też fakt, że 32%
ankietowanych najpierw podjęło pracę
w Trójmieście i, tym samym, zapewniło
sobie bezpieczeństwo finansowe, a dopiero potem postanowiło się przeprowadzić. Jednak kolejne 28% osób w analizowanej grupie wskazało bardziej złożone
motywacje, którym warto przyjrzeć się
bliżej. Dla prawie 1/5 badanych bardzo
ważnymi czynnikami okazały się sprawy prywatne, chęć pozostania w stałym
związku – aż 18% osób przeprowadziło się
do Trójmiasta za chłopakiem czy dziewczyną. Spontaniczną decyzję o przeprowadzce związanej z chęcią zmiany
otoczenia, zamieszkania w nowym miejscu wskazało 5% badanych, a 1% poszukiwał miejsca o czystszym powietrzu.

Pracownicy
jednoznacznie
określili, że najwyżej
cenią zapewnienie
możliwości rozwoju
i stabilność, a kwestie
dodatkowych
benefitów czy
prestiżu firmy
to drugorzędne
sprawy, mające
znacznie mniejszy
wpływ na ich
decyzje migracyjne.

Pozostałe wypowiedzi wykazywały
emocjonalny charakter przeprowadzki,
badani opowiadali, że „zakochali
się w Trójmieście” lub też „byli na wakacjach i stwierdzili, że zostaną”. Te głosy,
choć w mniejszości, stanowią ważny
sygnał, udowadniając, że motywacje
do przeprowadzki nie zawsze związane są
z przyczynami ekonomicznymi. Ten stosunkowo spory odsetek spontanicznych
decyzji, być może, odzwierciedla współczesne trendy wśród młodszego pokolenia, które często poszukuje nowych
wyzwań, próbuje życia i pracy w różnych
zakątkach świata.
PRACA CZY OTOCZENIE
– KTÓRE CZYNNIKI WAŻNIEJSZE?

Aby doprecyzować przyczyny przeprowadzki, przedstawiliśmy badanym
listę 14 czynników związanych pośrednio z pracą i życiem w nowym
miejscu zamieszkania. Tym razem ankietowani pracownicy mieli ocenić w 5-stopniowej skali, które z powodów były
dla nich najważniejsze przy podejmowaniu decyzji. Okazało się, że dla 76%
pracowników to właśnie elementy związane z potencjalną pracą były ważniejsze
niż elementy związane z otoczeniem,
życiem. Jako czynniki o największym
znaczeniu wskazywano perspektywę
rozwoju pracowniczego na danym stanowisku (4,32 pkt), perspektywę stabilnego

zapewnienie możliwości rozwoju i stabi- Pracownicy w naszym
lność, a kwestie dodatkowych benefitów badaniu wskazywali
wcześniejsze podjęcie
czy prestiżu firmy to drugorzędne sprawy, studiów w Trójmieście,
mające znacznie mniejszy wpływ na ich jako najczęstszy,
bezpośredni powód
decyzje migracyjne.

imigracji do Gdańska,
Sopotu lub Gdyni
Jednocześnie badani wskazywali, że ele- – wymieniło go aż 40%
menty związane z miejscem zatrudnienia, badanych.

takie jak jakość życia czy perspektywy rozwoju rynku pracy, również miały mniejsze
znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przeprowadzce. Jednak należy zaznaczyć, że aż 25% osób uczestniczących
w badaniu skorzystało z możliwości wypisania własnych głównych motywów przeprowadzki, co pokazało, jak różnorodne
bywają przyczyny relokacji. I tym razem
odkryliśmy, że miasto, do którego migrowali pracownicy, odgrywało sporą rolę
dla 1/4 badanych. Najczęściej wskazywali,
że wpływ na ich decyzję miały uwarunkowania naturalno-przyrodnicze województwa pomorskiego, jego nadmorski i leśny
charakter. Ważne okazało się również czyste powietrze wolne od smogu, a także
wizerunek Trójmiasta jako dużego, nowoczesnego i prężnie rozwijającego się
ośrodka z wieloma połączeniami krajowymi i zagranicznymi.

Co ciekawe, wysokie wynagrodzenie
znalazło się dopiero na 4. miejscu
w rankingu (z 4,09 pkt). Kolejne miejsca
zajęły czynniki związane z regionem,
z Trójmiastem, takie jak dobre perspektywy rozwoju rynku pracy (4,01 pkt) oraz wysoka jakość życia (3,85 pkt). Zastanawia też
wysokie miejsce czynników prywatnych
w rankingu (3,56 pkt). Może to odzwierciedlać, jak często decyzja o migracji to skomplikowany i wielowarstwowy CO TO OZNACZA DLA REGIONU?
proces, na który składają się nie tylko de- Zrozumienie przyczyn, motywacji i oczecyzje jednostki, ale też całej rodziny.
kiwań pracowników jest podstawą do
budowania dalszej strategii rozwoju,
Według badanych, spośród czynników nie tylko miasta, ale i całego regionu
związanych z pracą, najmniejszy wpływ czy województwa. Wydaje się, że to
na ich przeprowadzkę miały benefity czynniki związane z pracą pełnią najwynikające z podjęcia pracy (3,62 pkt) większą motywację do przeprowadzki.
oraz prestiż firmy zatrudniającej (3,63 pkt). Otoczenie, czyli miasto bądź region, ma
Zaskakującym może być fakt, że czyn- w tym wypadku rolę dopełniającą,
niki, mające zazwyczaj duży wpływ a przyciągać może na przykład czynna decyzje, czyli polecenia znajomych nikami naturalnymi bądź deklarowaną
i członków rodziny, w przypadku po- jakością życia mieszkańców. Nie należy
dejmowania decyzji o przeprowadzce, jednak zapominać, że, aby pracownik
nie miały dużego znaczenia (2,68 pkt). w ogóle rozważał możliwość zmiany praNie wydają się również istotne niskie cy czy przeprowadzki, najlepiej zadziałają
koszty życia w Trójmieście, w tym wy- pozytywne impulsy z obydwu stron –
najmu mieszkania, pokoju (2,94 pkt) atrakcyjna oferta pracy połączona z atrakani prestiż, wizerunek miasta (2,99 pkt).
cyjnym miejscem zamieszkania. Rolą
miast i regionów może być w tym wyZ perspektywy pracodawców dane te padku kreowanie swojego wizerunku,
są niezwykle cenne do wyznaczania jako dobrego miejsca do pracy czy życia,
strategii zatrudnienia – pracownicy jed- a także uświadamianie, jakie możliwości
noznacznie określili, że najwyżej cenią oferuje lokalny rynek pracy. •

• Badanie „Pomorski rynek pracy w kontekście relokacji pracowniczej. Wyzwania i potencjały” zostało opracowane przez Ośrodek badań
i analiz społecznych na zlecenie Agencji Rozwoju Pomorza S. A. Głównym celem badania było ustalenie, co w istocie przyciąga pracowników na
Pomorze. Kwestionariusze ankietowe zostały skierowane do dwóch grup – pracowników sektora IT i SSC w Trójmieście (367 osób) oraz studentów
pomorskich uczelni (635 osób). Badania ankietowe zostały uzupełnione o techniki jakościowe, wywiady pogłębione z relokowanymi pracownikami
trójmiejskich firm oraz wywiady grupowe ze studentami trójmiejskich uczelni. Realizacja badania trwała od listopada do końca grudnia 2016 roku.
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017

Agencja Rozwoju
Al. Grunwaldzka
472 D
80-309 Gdańsk
+48 58 32 33 260
investinpomerania.pl

Katarzyna Dziewicka,
PR & Marketing
Invest in Pomerania.
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Bydgoszcz – dobry start
Wrzesień to miesiąc, w którym studenci przygotowują się do kolejnego
roku akademickiego, szukają również pracy, którą będą mogli połączyć z nauką.
Firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu działające w Bydgoszczy chętnie
ich zatrudniają, oferując m.in. elastyczne godziny pracy i inne udogodnienia.
Dla wielu młodych ludzi jest to często pierwsza poważna praca, gdzie poznają
korporacyjne zasady i rozpoczynają swoją ścieżkę kariery. Już dziś warto
postawić sobie pytania: „Czy po studiach zostaną w mieście nad
Brdą?” oraz „Co oferuje Bydgoszcz młodym ludziom?”.

Ponad połowa
zatrudnionych
w mieście osób
pracuje w przemyśle,
jednak Bydgoszcz
w ostatnich czasach
coraz mocniej otwiera
się na inne branże.
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Bydgoszcz to nowoczesne miasto
otwarte na świat i ludzi oraz największy ośrodek akademicki w województwie kujawsko-pomorskim. Studiuje
tu prawie 33 000 osób na kierunkach
technicznych, ekonomicznych, humanistycznych, medycznych czy artystycznych. Przemysłowa historia miasta nadal
wywiera ogromny wpływ na miejsca pracy oferowane mieszkańcom. Ponad połowa zatrudnionych w mieście osób pracuje
w przemyśle, jednak Bydgoszcz w ostatnich czasach coraz mocniej otwiera się
na inne branże. Inwestycje drogowe w regionie wpłynęły na szybki rozwój logistyki i spedycji, a silne tradycje związane
z branżą telekomunikacyjną i elektroniką
oraz dostęp do wykwalifikowanych specjalistów spowodowały szybki wzrost
sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Według szacunków ABSL, Bydgoszcz jest
jednym z głównych ośrodków BPO/SSC
w Polsce. Międzynarodowe firmy, takie jak Atos, Mobica czy SDL ulokowały
tu swoje największe oddziały. W sektorze
zatrudnionych jest obecnie ponad 8,7 tys.
osób. Jeśli do tej liczby doliczymy liczne
lokalne firmy informatyczne i finansowe,
które często świadczą usługi dla międzynarodowych klientów, liczba ta wzrasta do 10 tys. Stanowi to duży, ważny
segment w zdywersyfikowanej gospodarce miasta.

jest dominujący udział firm IT, które
zatrudniają łącznie blisko 8000 osób.
Centra usług finansowo-księgowych zatrudniają około 1000 osób, a kolejnych
1000 pracowników pracuje w firmach
typu contact centre. Wymagania wobec
kandydatów do pracy są bardzo zróżnicowane. Międzynarodowe korporacje,
oprócz umiejętności specjalistycznych,
wymagają znajomości przynajmniej
języka angielskiego. Osoby bez znajomości języka obcego również mogą
znaleźć ofertę dla siebie w firmach obsługujących rynek polski, takich jak Bank
ZRÓŻNICOWANE ŚRODOWISKO PRACY
Pocztowy, Centrum Klienta Grupy PZU,
Firmy świadczące nowoczesne usłu- Media System czy Great Call.
gi dla biznesu stawiają na młodych ludzi,
którym dają szansę dalszego rozwo- MIEJSCE PRACY
ju w swoich strukturach. Cechą charak- Firmy z branży konkurują o pracoterystyczną tego sektora w Bydgoszczy wników także warunkami pracy, co
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017
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Centra usług
finansowoksięgowych
zatrudniają około
1000 osób,
a kolejnych 1000
pracowników pracuje
w firmach typu
contact centre.

Bydgoszcz jest dobrym miejscem do życia, ponieważ, z jednej strony – oferuje
wszystkie potrzebne atrakcje i udogodnienia metropolii, z drugiej strony – posiada uroki mniejszych miast. Brak korków,
duża liczba parków i terenów zielonych,
bogata oferta zarówno kulturalna, jak
i socjalna dla mieszkańców w połączeniu z niskimi cenami nieruchomości,
stanowią atrakcyjny wybór dla młodych
ludzi szukających stabilizacji.
R&D DLA NAJLEPSZYCH

generuje wzrost podaży nowoczesnych
powierzchni biurowych. Największy
pracodawca, firma Atos Poland
Global Delivery Center, która zatrudnia blisko 3300 osób, mieści się w Biznes
Parku Kraszewskiego 1 – największym
parku biurowym w województwie kujawsko-pomorskim. Inne firmy, aby przyciągnąć pracowników, wybierają pod ich
kątem dogodne lokalizacje. Na początku tego roku firma Great Call rozpoczęła działalność w biurowcu Optimum Park,
zlokalizowanym przy kampusie Wyższej
Szkoły Bankowej w Bydgoszczy, a w lipcu 2017 r. firma Media System wynajęła 1700 m2 powierzchni w części biurowej
nowego dworca PKP Bydgoszcz Główna.
W budowie są kolejne inwestycje biurowe.
W przyszłym roku oddane zostaną budynki klasy A, Immobile K3 i Arkada Business

Park, a na ten rok zaplanowano rozpoczęcie budowy kolejnego budynku w ramach
inwestycji Scan Park, w której mieści się
m.in. bydgoski oddział Mobica.
DOBRE PŁACE I NISKIE KOSZTY ŻYCIA

Według ostatnich danych GUS, w województwie kujawsko-pomorskim pensje
rosną najszybciej w Polsce. W maju tego
roku średnie wynagrodzenie w naszym
regionie wynosiło 3726,11 zł, czyli o 7,9%
więcej niż 12 miesięcy temu. Mimo tak
dynamicznego wzrostu, wynagrodzenia są wciąż atrakcyjne dla inwestorów.
Firmy BPO/SSC są w oczach młodych
ludzi pożądanymi pracodawcami, oferują relatywnie wyższe zarobki od średniej,
a także bogaty zakres świadczeń pozapłacowych. Z kolei pracodawcy chwalą bydgoszczan za ich lojalność i pracowitość.

Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017

Bydgoszcz to także silny ośrodek badawczo rozwojowy, w którym praca czeka
na najlepszych specjalistów. Firma
Softblue opracowuje, we współpracy
z Uniwersytetem TechnologicznoPrzyrodniczym, nowoczesne drony
do badania poziomu zanieczyszczeń
powietrza, a startup Sybilla Technologies
specjalizuje się w obszarze technologii rozwiązań kosmicznych. W obszarze przemysłu rozbudowane działy
badawcze ma PESA Bydgoszcz – pierwszy
producent transportu kolejowego spoza Niemiec, który zyskał homologację
dla pociągów DMU „Link”, Boruta-Zachem
– pierwsza firma na świecie, która stworzyła biosurfaktanty ze śruty rzepakowej
wykorzystywane w przemyśle chemicznym i kosmetycznym oraz firma HTG,
która tworzy w Bydgoszczy innowacyjne,
wielofunkcyjne szkło m.in. ogrzewane,
kuloodporne czy ognioodporne.
CZY WARTO?

Bydgoszcz to miasto z ogromnym potencjałem, które realizuje strategię
miasta przyjaznego mieszkańcom
i przedsiębiorcom. Efektem tych działań
jest stały rozwój firm tutaj działających
oraz duży odsetek młodych osób wiążących swoją przyszłość z miastem nad
Brdą. Rozmawiając z nimi można wyciągnąć wniosek, że w Bydgoszczy dobrze
się pracuje, mieszka i żyje. •

BYDGOSKA
AGENCJA
ROZWOJU
REGIONALNEGO

ul. Uni Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
Tel. +48 52 585 88 23
barr@barr.pl
www.barr.pl
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Lublin inteligentny
W koncepcji inteligentnego miasta kluczową rolę odgrywa jakość życia zmieniająca
się dzięki inteligentnemu zarządzaniu transportem i komunikacją oraz zrównoważonemu
wykorzystaniu środowiska naturalnego i zasobów ludzkich. Inteligentny Lublin to życie
w zdrowej atmosferze: efektywna infrastruktura komunikacyjna, zrównoważony,
niskoemisyjny transport, jakość życia mieszkańców, energooszczędne budynki,
wszechobecna zieleń oraz atrakcyjna przestrzeń do wypoczynku i rekreacji.

W latach 2010-2014 Wygodne życie w czystym, zielonym i poLublin przeznaczył zbawionym hałasu otoczeniu, a do tego
na inwestycje, możliwość szybkiego, komfortowego
przede wszystkim
w infrastrukturę i bezpiecznego przemieszczania się – to
komunikacyjną, jedne z kluczowych potrzeb mieszkańponad 2,2 mld zł, ców współczesnych miast. Coraz częściej
pozyskując szukamy alternatywy dla samochodów
jednocześnie ponad
– symbolu zamożności ostatnich kilku
1,5 mld zł środków
europejskich. dekad. Ich miejsce z sukcesem zajmuje

Aktualnie w mieście
liczącym ok. 350 tys.
mieszkańców,
w ramach systemu
Lubelskiego
Roweru Miejskiego
dostępnych jest
niemal 900 rowerów
miejskich (w tym
20 dla dzieci),
lokując Lublin wśród
krajowych liderów
ze wskaźnikiem
2,62 rowerów
na 1000 mieszkańców.

rower, autobus, a nawet komunikacja
piesza. Odpowiadając na te trendy, Lublin
postawił na transport publiczny oraz alternatywne sposoby przemieszczania się.
Miasto rozbudowuje nowoczesny, ekologiczny tabor trolejbusowy i autobusowy,
aktywnie wdraża standardy rowerowe
wraz z systemem roweru miejskiego
w modelu Park&Ride oraz nową infrastrukturą rowerową, promuje ruch pieszy
oraz dzielenie się środkami transportu.
Dzięki konsekwentnym inwestycjom
w już istniejące i nowe tereny zielone,
powstają oazy zieleni w centrum Lublina
i w dzielnicach.
EKOLOGICZNY TRANSPORT PUBLICZNY

W latach 2010-2014 Lublin przeznaczył
na inwestycje, a przede wszystkim na infrastrukturę komunikacyjną, ponad 2,2 mld zł,
pozyskując jednocześnie ponad 1,5 mld zł
środków europejskich. Największym
w historii miasta projektem, realizowanym
ze wsparciem funduszy unijnych, był
wart 0,5 mld zł projekt rozwoju systemu
transportu publicznego. Miasto zakupiło
100 nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów i 70 trolejbusów, rozszerzyło
siatkę połączeń, wprowadziło system informacji pasażerskiej i zmodernizowało
przystanki, wyposażając je w system inWydział Strategii formacji o czasie przyjazdu.

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
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Działania w obszarze transportu zbiorowego to również wprowadzenie priorytetów dla komunikacji zbiorowej,
którymi steruje System Zarządzania
Ruchem. Autobusy miejskie zostały wyposażone w specjalne urządzenia, które przekazują do systemu informacje o tym, że
pojazd zbliża się do sygnalizacji świetlnej

i jeśli ma opóźnienie, to dostanie sygnał
zielony na najbliższych skrzyżowaniach.
Lublin rozbudowuje także siatkę połączeń z gminami ościennymi tak, by
zachęcać ich mieszkańców do korzystania z nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, tworząc
realną alternatywę dla dojazdów samochodem osobowym.

Lublin, jako pierwsze
miasto w Polsce,
wprowadził w 2016
roku Zielony Budżet
Obywatelski.

Plany zakładają zakup kolejnych kilkuset pojazdów niskoemisyjnych, dalszą
rozbudowę trakcji trolejbusowej, tworzenie sieci buspasów na głównych ciągach komunikacyjnych oraz stworzenie
nowych pętli komunikacji miejskiej
wraz z parkingami typu Park&Ride. Infrastrukturę uzupełnią węzły przesiadkowe
z komunikacji zamiejskiej na miejską,
punkty przesiadkowe pomiędzy liniami
komunikacji miejskiej oraz system karty
metropolitalnej.
STANDARDY ROWEROWE I PIESZE

Stawiając na zieloną komunikację Lublin
rozbudowuje także System Roweru Miejskiego. Po frekwencyjnym sukcesie w roku
2014, liczba stacji w systemie została podwojona. Aktualnie w mieście liczącym
ok. 350 tys. mieszkańców, w ramach
systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego dostępnych jest niemal 900 rowerów miejskich (w tym 20 dla dzieci), lokując
Lublin wśród krajowych liderów ze wskaźnikiem 2,62 rowerów na 1000 mieszkańców. Dostęp do stacji rowerowej
ma każda lubelska dzielnica. Miasto stale
rozbudowuje sieć ścieżek rowerowych –
ich łączna długość wynosi obecnie ponad
130 km. W strukturach miasta działa także
oficer rowerowy odpowiadający za monitoring wdrożonych standardów rowerowych.

które pomogą w projektowaniu przyjaznych dla mieszkańców rozwiązań.
Standardy skupiają się na skróceniu
czasów podróży pieszych i dostosowania
infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi, podróżnych
z walizkami, kobiet w szpilkach, właścicieli psów czy rolkarzy. Ich zadaniem jest
także inspirowanie do tworzenia miejsc
do aktywności, nauki, pracy lub odpoczynku, uwzględniających kwestie
Lublin, we współpracy z partnerami z or- estetyki, informacji wizualnej i wolnoganizacji pozarządowych, rozpoczął także ści od reklam.
aktywne działania na rzecz budowy miasta przyjaznego dla pieszych. Lubelskie ZIELONE MIASTO
standardy infrastruktury pieszej mają za Lublin od lat należał do grupy miast ocezadanie zebrać najlepsze praktyki i wzorce, nianych jako bardzo zielone, o wysokim
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017
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współczynniku terenów zielonych przypadających na jednego mieszkańca. Miasto zajmuje pod tym względem czwartą
pozycję w kraju. Jedna trzecia jego obszaru to tereny z przewagą stale powiększanego, w ramach różnorodnych projektów,
obszaru zieleni. Lublin, jako pierwsze
miasto w Polsce, wprowadził w 2016 roku Zielony Budżet Obywatelski. Projekt
nadzoruje Miejski Architekt Zieleni, a projekty oceniają eksperci z zakresu zieleni,
gospodarki przestrzennej i krajobrazu,
w ramach konsultacji z projektodawcami oraz wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami.
MIASTO PARTYCYPACJI

Lublin jest liderem w zakresie partycypacji społecznej, co potwierdza
przyznany mu – jako jedynemu miastu
w Polsce – przez TÜV Rheinland Polska
– certyfikat za wdrożenie standardów
i procedur umożliwiających włączenie
się mieszkańców w zarządzanie miastem.
To wynik Programu Aktywności Samorządowej, realizowanego z Funduszem
Szwajcarskim, w ramach którego władze miasta przez dwa lata spotykały się
w dzielnicach z lokalnymi liderami, budując płaszczyzny do współpracy. W efekcie
powstało ponad 20 różnego rodzaju społecznych ciał doradczych mających realny wpływ na zarządzanie miastem, np.
Rada Pożytku Publicznego, Rada Kultury
czy Rada Przedsiębiorczości, które opiniują działania w poszczególnych obszarach.
Kolejnym ważnym krokiem było wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego, który okazał się ogromnym frekwencyjnym
sukcesem. Zainteresowanie było tak duże,
że w drugiej edycji środki zostały podwojone, Budżet Obywatelski stał się elementem kultury zarządzania miastem.
Dzięki temu, wspólnie z mieszkańcami,
miasto zrealizowało już kilkadziesiąt
projektów, a monitoring tematyki wniosków pozwala identyfikować obszary,
na których mieszkańcom szczególnie
zależy. Mechanizmy partycypacji wspierane są narzędziami do szybkiej komunikacji na linii mieszkańcy – urząd, np.
„Skrzynką dialogu” i serwisem „Naprawmy to”, dzięki którym urząd i jego jednostki sprawnie reagują na zgłaszane im
problemy. •
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Kielce – smart
rozwiązania dla biznesu
Miasto Kielce od blisko 10 lat wdraża idee smart city i zrównoważonego rozwoju, proponując
inteligentne rozwiązania dla mieszkańca i przedsiębiorcy. Od ponad dekady w mieście
funkcjonuje również Centrum Obsługi Inwestora – jednostka odpowiadająca za pierwszy kontakt
z osobami zainteresowanymi procesem inwestycyjnym w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym /KOF/.

efektywnego dostępu do aktualnych danych przestrzennych oraz wskaźników
rozwoju miasta, usług miejskich i jakości życia oraz usprawnienie wymiany
danych przestrzennych. Inicjatywa zapewni nienaganny i przejrzysty widok sytuacji gospodarczej i społecznej
w mieście, w przystępny i nowoczesny
sposób.

Koncentrując politykę promocji gospodarczej i pozyskiwania inwestorów na
przygotowaniu kompleksowej i zindywidualizowanej oferty, stworzonej w oparciu o dostępne w mieście rozwiązania
systemu danych przestrzennych, Miasto
Kielce wychodzi naprzeciw rosnącym
wymaganiom rynku. Dziesięciolecie istnienia świętuje w przyszłym roku także
Kielecki Park Technologiczny – lokalny
hub innowacji.
SMART ROZWIĄZANIA W MIEŚCIE.
IDEA KIELCE

Centrum Obsługi
Inwestora
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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Zintegrowany system zarządzania miastem w oparciu o system informacji
przestrzennej to jeden z głównych
elementów idei smart city w Kielcach. Internetowy Serwer Danych Przestrzennych
(ISDP) to system informatyczny umożliwiający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie interaktywnych map i zestawień
w środowisku przeglądarki WWW. Jego rolą jest powiązanie danych pochodzących
z wielu baz dla szybkiego i bezpiecznego wglądu do szeregu informacji. System
Obsługi Wniosków Administracyjnych
(SOWA) jest systemem wspomagającym
obsługę procesu przepływu dokumentów
oraz wymiany informacji wewnątrz
organizacji. Dzięki możliwości zdefinio-

wania ścieżek przepływu dokumentów
(tzw. workflows) pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, system SOWA ułatwia i przyspiesza proces
wydawania decyzji, dając jednocześnie
możliwość śledzenia stanu postępu załatwienia danej sprawy.
Kolejne, strategiczne dla obsługi
inwestycji i inwestora, jednostki są podłączane do zintegrowanego systemu zarządzania miastem w oparciu o system
informacji przestrzennej, a obecnie posługujący się MSIP nie wyobrażają sobie już pracy bez niego. Mieszkańcy zaś
oczekują ciągłości w udostępnianiu informacji za jego pośrednictwem. System
przygotowywany jest do nowych wyzwań
w realizacji idei Smart City i powstającej
strategii smart dla miasta Kielce. Na przełomie 2015/2016 opracowano projekt
Platformy Smart City, opartej na MSIP,
o rozszerzonych możliwościach udostępniania usług wewnętrznych i zewnętrznych, wystawiania zainteresowanym
otwartych danych z wykorzystaniem
nowoczesnych narzędzi komunikacji
bezpośredniej. Platforma Smart City
to wsparcie procesów zarządzania i podejmowania decyzji, integracja strategii
i polityk miejskich przez zapewnienie

Podejmowane od lat działania smart zdeterminowały nas do zebrania kierunków
rozwoju miasta inteligentnego w ramy dokumentu strategicznego, który powstanie
w najbliższej przyszłości. Kielce pracują nad
Strategią Smart City.
Sprawnie funkcjonujący system został
doceniony. Obsługa procesu inwestycyjnego została wyróżniona przez Bank
Światowy, którego ekonomiści podkreślają, jak wiele do zaoferowania innym
miastom, w obszarze obsługi procesu
inwestycyjnego osób fizycznych i firm,
mają Kielce. Doceniono poziom informatyzacji, w szczególności rozbudowany
Miejski System Informacji Przestrzennej.
To dzięki jego narzędziom architekci mogą szybciej przygotować projekt budowlany, a urzędnicy szybciej rozpatrzeć
wniosek o pozwolenie na budowę. Proces obsługi inwestora w Kielcach został
również doceniony w rankingu SGH
– w 2016 roku Gmina Kielce została uhonorowana tytułem Gmina na 5!
Miasto Kielce znalazło się także w gronie
finalistów światowego kongresu Smart
City Expo w Barcelonie, gdzie prezentowano system GIS, jako jedno z narzędzi systemu zarządzania zrównoważonym
rozwojem miasta. Z najlepszymi miejski-
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mi rozwiązaniami technologicznymi może
konkurować także kielecka platforma partycypacji społecznej – Idea Kielce, czyli portal komunikacji i współpracy pomiędzy
władzami miasta a mieszkańcami. Platforma bazowa dla funkcjonalności inteligentnego miasta – umożliwia mieszkańcom,
przedsiębiorcom i inwestorom dostęp
do strategicznych danych. Nowoczesny
Geoportal realizuje wytyczne dyrektywy
INSPIRE oraz umożliwia przejrzysty dostęp do najważniejszych warstw tematycznych. Budżet Obywatelski, Wypowiedz Się!
Konsultacje społeczne, Zrównoważone
miasto, Inwestuj w Kielcach – to kolejne moduły portalu Idea Kielce. Przyjazne serwisy mapowe w atrakcyjnej,
graficznej odsłonie umożliwiają podgląd
sytuacji w mieście – od retromap historycznych, miasta 3D, po mapy środowiskowe i profil inwestora. Wspomniane
funkcjonalności społeczne umożliwiają
aktywny i bezpośredni udział mieszkańca w życiu publicznym, a inwestorowi dają możliwość podglądu terenów i oferty
inwestycyjnej miasta.
KONKURENCYJNE WARUNKI PRACY
I ŻYCIA. KOLEJNE INWESTYCJE
INFRASTRUKTURALNE

Zacznijmy od liczb – są naprawdę imponujące. W poprzedniej perspektywie
unijnej 2007-2013 ponad 1 mld 200 mln
zł zostało przeznaczone na projekty
i zadania w mieście, w tym 573 mln zł
na modernizację infrastruktury drogowej
i transportu publicznego. Obecnie, blisko 300 mln zł przeznaczono na poprawę
infrastruktury transportowej i zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach
dwóch projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej
2 „Nowoczesna Infrastruktura Transportowa”, Działania 2.1 „Zrównoważony transport miejski”.

Inteligentny System Transportu (ITS)
to kolejne udogodnienie dla mieszkańca
i przedsiębiorcy. Ogromna inwestycja
obejmuje 62 skrzyżowania. Część z nich
zostanie zmodernizowana i rozbudowana, szereg nowoczesnych urządzeń sterujących usprawni ruch w mieście. Ruch,
który w porównaniu z innymi aglomeracjami w kraju nie jest duży, zostanie
zorganizowany tak, aby poziom konkurencyjności Kielc w tym obszarze wzrósł
jeszcze mocniej. W tym samym projekcie,
charakterystyczny dworzec autobusowy
zmieni się w nowoczesne centrum komunikacyjne, które pełnić będzie rolę elementu integrującego sieć komunikacyjną
regionu i komunikację miejską Kielc.
W ramach projektu „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”
zakupione zostaną nowoczesne autobusy o napędzie hybrydowym oraz kolejnych 30 przystanków w mieście zostanie
doposażonych w tablice informacyjne.
Montaż tablic w sposób znaczący wpłynie na poprawę jakości podróżowania komunikacją miejską, dzięki wyświetlanym
w czasie rzeczywistym informacjom
o czasach odjazdów najbliższych autobusów. Tablice umożliwiają ponadto przekazywanie innych, dodatkowych informacji,
np. o planowanych zmianach rozkładów jazdy, objazdach itp. Tablice wyposażone zostaną w system głosowy,
umożliwiający korzystanie z informacji zamieszczonych na ekranach tablic
przez osoby niewidome.

Kolejne 23 mln zł (ze wsparciem unijnym) miasto planuje ulokować w Etap
III rewitalizacji Śródmieścia. Miasto planuje także zwiększyć podaż nowoczesnej powierzchni biurowej, wychodząc
naprzeciw potrzebom rynku z Projektem Leśna poprzez wybudowanie nowoczesnego, siedmiopiętrowego biurowca
wysokiej klasy w centrum miasta. Kielce
zmieniają się dla mieszkańca i inwestora
Wdrażany w ramach projektu „Rozwój w sposób dynamiczny, ale i odpowiekomunikacji publicznej w Kielcach” dzialny, z zachowaniem zasad funk-

cjonalności i poszanowaniem środowi- Internetowy
Serwer Danych
ska naturalnego.
Work-life balance to to, czym miasta kuszą pracodawców i pracowników. W Kielcach oferta spędzania czasu wolnego jest
wyjątkowo bogata, zwłaszcza dla miłośników sportów. Dzięki naturalnym walorom geologicznym Kielce stanowią
prawdziwą perełkę. Do tego dochodzi
ciekawa i zróżnicowana oferta kulturalna
i rekreacyjno-sportowa. W Amfiteatrze
Kadzielnia odbywają się koncerty organizowane przez ogólnopolskie stacje radiowe i telewizyjne.

Przestrzennych
(ISDP) to system
informatyczny
umożliwiający
gromadzenie,
aktualizację
i udostępnianie
interaktywnych
map i zestawień
w środowisku
przeglądarki WWW.

Targi i wystawy organizowane przez
dumę regionu – Targi Kielce, od lat są
obowiązkowym punktem w kalendarzu
nie tylko przedsiębiorców i naukowców
z Polski, ale z Europy, Azji, obu Ameryk
i Afryki, jak również rdzennych Kielczan.
Jeszcze większego znaczenia nabiera
również, świętujący w przyszłym roku
10-lecie istnienia, Kielecki Park Technologiczny. Zrewitalizowany, poprzemysłowy, północny zakątek Kielc, dzięki
dynamicznemu rozwojowi Parku, jest
teraz jednym z najgorętszych adresów
w mieście, wokół którego wyrasta nowoczesna infrastruktura, a młode firmy zabiegają o ulokowanie tam swojej siedziby.
Jakość życia w mieście i poziom zadowolenia mieszkańców z jego poziomu
jest tematem podejmowanym przez
Miasto Kielce regularnie. W tym roku
przystąpiliśmy do systemu monitorowania rozwoju według międzynarodowej
normy ISO37120 – Zrównoważony rozwój społeczny – wskaźniki usług miejskich
i jakości życia, opracowanej przez World Miasto Kielce
znalazło się także
Council on City Data.
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta, doceniany proces obsługi inwestycji,
wdrażane rozwiązania smart oraz międzynarodowe normy monitorowania jakości życia – to kluczowe osiągnięcia Kielc
na drodze do inteligentnego miasta
przyszłości. •

w gronie finalistów
światowego
kongresu Smart City
Expo w Barcelonie,
gdzie prezentowano
system GIS, jako
jedno z narzędzi
systemu zarządzania
zrównoważonym
rozwojem miasta.

po lewej:
Ramowa strategia
Kielce SMART CITY
2030+
Filary SMART CITY.
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Opole miastem „SMART”
Trwają przygotowania do wykorzystania funduszy unijnych, jakie
Polska otrzymała do dyspozycji do 2020 roku. Nowy instrument
finansowy Unii Europejskiej przeznaczony dla miast wojewódzkich
i ich obszarów funkcjonalnych to Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
(ZIT). Opole jest dobrze przygotowane do wykorzystania tych środków.

OPOLE WYRÓŻNIONE PRZEZ
„FINANCIAL TIMES”

Opole znalazło się w grupie piętnastu
polskich miast, które mają najlepszą
strategię przyciągania Bezpośrednich
Inwestycji Zagranicznych. Tak wynika
z najnowszego rankingu Polskie miasta
przyszłości – edycja 2017/18 przygotowanego przez fDi Magazine, który wydawany jest przez grupę „Financial Times Ltd.”

Opole znalazło
się w grupie
piętnastu polskich
miast, które mają
najlepszą strategię
przyciągania
Bezpośrednich
Inwestycji
Zagranicznych.
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To wielkie wyróżnienie dla Opola, które
oferuje szczególnie przyjazne środowisko dla prowadzenia i rozwoju biznesu.
Wyjątkowe możliwości będące podstawą sukcesu firm działających na terenie
miasta wynikają z kilku kluczowych czynNajważniejsze obszary działania w ko- W latach 2017-2018 zostaną podjęte ników. Są to między innymi: doskonałej
jakości infrastruktura, świetnie wykształmunikacji publicznej, jakie planuje Opole następujące działania:
ceni mieszkańcy, spójny i atrakcyjny
w perspektywie do 2020 roku to m.in. –– wymiana taboru autobusowego,
system zachęt dla nowych inwestycji, inpoprawa funkcjonowania systemu trans- –– wdrożenie nowoczesnego systemu
sprzedaży biletów z wykorzystaniem tensywna i ścisła współpraca opolskich
portu publicznego w obrębie stacji konajnowszych technologii IT,
uczelni z biznesem. I ostatni, ale nie
lejowej Opole Wschód oraz utworzenie
zintegrowanych centrów przesiadko- –– ustawienie tablic dynamicznej
mniej ważny punkt: to wielkie wsparcie
informacji pasażerskiej, utworzenie
dla naszych inwestorów, które świadczy
wych wraz z modernizacją infrastruktury
bus-pasów,
Biuro Obsługi Inwestorów podczas całeprzydworcowej Opole Główne oraz
–– budowa ścieżek rowerowych.
go procesu przeprowadzanej inwestycji.
Opole Zachodnie.
Strategiczne podejście do kwestii tworzeZ kolei w latach 2018-2023:
nia warunków dla rozwoju biznesu opieGłówne korzyści płynące z wdrożenia wy- –– wdrożenie ITS w całym mieście,
ramy na założeniu wspomagania branż
mienionych projektów to zwiększenie –– wymiana oświetlenia ulicznego
w dużej części miasta,
kluczowych dla miasta i regionu.
atrakcyjności transportu miejskiego, nowe połączenia autobusowe, zmniejszenie –– budowa ścieżek rowerowych,
zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, –– utworzenie centrów przesiadkowych IT
przy stacjach kolejowych Opole
większa dostępność komunikacji zbioroOpole staje się zagłębiem firm IT,
Główne, Opole Zachodnie, Opole
szczególnie tych poszukujących nie
wej dla pasażerów, poprawa płynności ruWschodnie,
tylko informatyków, ale również inforchu samochodowego oraz ograniczenie
hałasu i negatywnego wpływu transpor- –– uruchomienie nowych linii autobumatyków znających bardzo dobrze jęsowych, co umożliwi skomunikowa- zyk niemiecki. Dzięki dobrym warunkom
tu na środowisko naturalne.
nie tych części miasta, w których nie rozwoju, powiększającej się bazie ofert
funkcjonowała komunikacja miejska, powierzchni biurowej i dużej puli kandyWdrożenie już rozpoczęto w 2016 r. od
bądź funkcjonowała w ograniczodatów, znajdują tu dobre miejsce do rozbudowy ścieżek rowerowych i wymiany
nym zakresie.
woju. Wspierają je liczne instytucje.
oświetlenia ulicznego.
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w nowym budynku Data Center będzie
największą i najbezpieczniejszą przeTo instytucja otoczenia biznesu, która strzenią kolokacyjną w województwie
stanowi pomost pomiędzy firmami opolskim. Standard Tier 3 świadczący
i nowymi technologiami dostępnymi na o wysokim bezpieczeństwie inwestyrynku. Wkrótce ruszy budowa budy- cji potwierdzony zostanie odpowiedninku Wysokich Technologii IT i Projekto- mi certyfikacjami.
wania Inżynierskiego wraz z Centrum
Przetwarzania Danych. Nowy obiekt dedy- Obecnie trwają rozmowy, które mają
kowany dla branży IT i projektowania in- doprowadzić do powołania Instytutu
żynierskiego o łącznej powierzchni ok. Frauhofera w nowo powstającym budy2700 m2, będzie wyposażony w nowo- nku wysokich technologii IT wraz
czesną sieć komputerową, co stworzy z Centrum Projektowania Inżynierskiemożliwość oferowania usług w zakresie go (CPI) przy Parku Naukowo-Techwynajmu mocy obliczeniowej w formie nologicznym w Opolu, przy pełnym
maszyn wirtualnych, usług kolokacyj- zaangażowaniu Politechniki Opolskiej.
nych, hostingu stron internetowych Instytut Fraunhofera jest drugą najwięki poczty elektronicznej, czy administro- szą organizacją badawczą w Europie
wania systemami informatycznymi. Bę- i trzecią na świecie. Funkcjonowanie opiedzie to już trzeci obiekt należący do PNT. ra na prowadzeniu badań naukowych,
W istniejących budynkach działalność które znajdują zastosowanie w prze80% funkcjonujących tam firm związana myśle i życiu codziennym. Działalność
badawcza prowadzona jest przez 69 injest z branżą IT.
stytutów i jednostek badawczych.
Centrum Projektowania Inżynierskiego
wyposażone zostało w sprzęt niezbędny
do prowadzenia innowacyjnych badań.
W dyspozycji CPI znajduje się laboratorium materiałowe wyposażone m.in.
w maszynę zmęczeniową firmy Instron,
system do pomiarów wibracji, system
pomiarów odkształceń. Specjalistyczne
oprogramowanie inżynierskie otwiera
nowe możliwości firmom z regionu,
dodatkowo PNT zapewnienia odpowiednią moc obliczeniową. Powstające
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
(PNT)

Miasto Opole organizuje wydarzenia, Obecnie trwają
które tworzą przyjazne środowisko rozmowy, które mają
doprowadzić do
dla prowadzenia i rozwoju biznesu :

powołania Instytutu
Frauhofera
• Green Light for BSS – Opole
w nowo powstającym
We wrześniu tego roku, już po raz piąty budynku wysokich
odbędzie się konferencja poświęcona technologii IT
wraz z Centrum
perspektywom rozwoju sektora usług Projektowania
biznesowych, mająca na celu przycią- Inżynierskiego (CPI)
gnięcie do Opola firm z branży BPO/ITO przy Parku Naukowo
oraz deweloperskiej, które zapewnią Technologicznym
firmom outsourcingowym powierzch- w Opolu,
przy pełnym
nię biurową. Wydarzenie to będzie mia- zaangażowaniu
ło na celu ukazanie potencjału miasta Politechniki
w świetle innowacyjnego, elastycznego Opolskiej.

podejścia do współpracy władz samorządowych, przedstawicieli opolskich
uczelni z reprezentantami świata biznesu i innowacji.

• Konferencja Festiwalowa przy
Krajowym Festiwalu Piosenki
Polskiej – odbywa się corocznie
w różnych atrakcyjnych miejscach
w mieście
Konferencja organizowana dla przedstawicieli świata biznesu oraz nauki podczas

Opole staje się zagłębiem
firm IT, szczególnie tych
poszukujących nie tylko
informatyków, ale również
informatyków znających
bardzo dobrze język niemiecki.
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KFPP. W ramach wydarzenia zaproszeni
są m.in. goście będący krajowymi liderami biznesu w branżach kluczowych
dla Opola m. in. usług wspólnych czy
przemysłu spożywczego. Podczas konferencji prezentowany jest potencjał inwestycyjny Opola. Wydarzenie z roku na rok
cieszy się coraz większym zainteresowaniem dając wymierny odzew na rynku
inwestycji w Opolu.

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

Program
„Biznes+Nauka”
to kolejna
odpowiedź miasta
na niekorzystne
zjawiska odpływu
i bezrobocia wśród
absolwentów,
a także próba
wsparcia naukowego
potencjału miasta.

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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W Biurze Obsługi Inwestorów w Urzędzie
Miasta Opola również prowadzone są
działania mające na celu zachęcenie
mieszkańców do powrotu z zagranicy. Jednym z takich działań jest Kampania Pracuj w Opolu. Na portalu www.
investinopole.pl – opolscy inwestorzy
mogą zamieścić bezpłatnie swoje oferty
pracy. Mogą liczyć również na wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy, które ściśle współpracuje z biurem przy
uruchamianiu nowych inwestycji. Konferencje prasowe z udziałem inwestorów to kolejne narzędzie oferowane
przez Biuro promujące nowe miejsca pracy. Biuro Obsługi Inwestorów współpracuje również ściśle z opolskimi uczelniami,
które dzięki konsultacjom z inwestorami,
dostosowują swoją ofertę edukacyjną
do potrzeb rynku.
Program „Biznes+Nauka” to kolejna
odpowiedź miasta na niekorzystne
zjawiska odpływu i bezrobocia wśród
absolwentów, a także próba wsparcia naukowego potencjału miasta. Podstawowym kontekstem podejmowanych
działań jest wsparcie rozwoju gospodarki miasta w oparciu o nowoczesne, innowacyjne technologie i usługi. Program
ten jest wyraźnym sygnałem dla środowiska akademików i przedsiębiorców,
że samorząd Opola gotów jest wspierać
środkami budżetowymi współpracę najlepszych przedstawicieli tych środowisk.

taty. Firmy z sektora nowoczesnych usług
dla biznesu, które w ostatnim czasie podpisały z uczelniami umowy o współpracy
to m.in. Capgemini, Future Processing
oraz Opta data. Firmy te prowadzą między innymi cykl wykładów na Politechnice i Uniwersytecie Opolskim, które
ukierunkowane są na praktyczne zagadnienia związane bezpośrednio z profilem
ich działalności. Dzięki wykładom student może zapoznać się oraz przyswoić
wiedzę niezbędną do pracy w wybranej
firmie. Ważnym celem rozpoczętej współpracy jest zaangażowanie zawodowe
studentów już podczas studiów, tak aby
po ich zakończeniu mogli podjąć pracę
w branży, mając za sobą doświadczenie
wyniesione z murów uczelni, zdobyte
podczas cyklów wykładów otwartych.
Również firmy produkcyjne podejmują aktywną współpracę z uczelniami,
czego doskonałym przykładem jest
firma ifm ecolink. Efektem podpisanego porozumienia jest współpraca w zakresie: badań naukowych, praktyk i staży
dla studentów oraz pracowników naukowych uczelni, a także współudział
w projektach o charakterze naukowym
i innowacyjnym.
Samorząd Opola wprowadza również
szereg udogodnień innowacyjnych
dla mieszkańców. Jednym z takich narzędzi jest system Opole+, które w założeniu ma za zadanie pełnić rolę aplikacji mobilnej spinającej koszyk usług
dostępnych w mieście w ramach jednego
portfela, serwisu informacyjnego opartego o dane transferowane ze strony miasta Opola oraz narzędzia analitycznego
na potrzeby efektywnego i precyzyjnego transferu informacji na linii użytkownik – miasto, celem poprawy jakości świadczonych przez Opole usług.
Wyróżniającą cechą aplikacji będzie
możliwość obrotu pieniądzem elektronicznym w ramach usług zaimplementowanych w aplikacji. Całość rozwiązania ze
wszystkimi przypisanymi mu funkcjonalnościami tworzyć będzie system Opole+.
Aby zdiagnozować oczekiwania odbiorców aplikacji Opole+, zrealizowano badanie potrzeb interesariuszy w zakresie
przedmiotowego systemu.

Duża liczba studentów, ciekawe kierunki
studiów, w tym lingwistyczne i informatyczne sprawiają, że Opole postrzegane
jest jako dobre miejsce dla lokalizacji
projektów BPO (Business Process
Outsourcing) i SSC (Shared Services
Center). Wraz ze wzrostem zainteresowania Opolem branży usług wspólnych,
rośnie popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe. Dlatego powstała atrakcyjna oferta powierzchni pod takie obiekty
Współpraca biznesu, nauki i samorządu w centrum miasta oraz na terenie Spew Opolu to nie tylko slogan. Porozumienia cjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestorzy,
zawarte przez opolskie uczelnie wyższe którzy zdecydują się na tego typu inwez przedsiębiorcami dają konkretne rezul- stycję, mogą liczyć na ulgi w podatku

od nieruchomości oraz wsparcie przy
pozyskiwaniu najemców. Sąsiadujące
z Opolem największe rynki tego sektora,
czyli Wrocław, Katowice i Kraków pokazują oznaki „wypalenia” na rynku pracy
w sektorze SSC/BPO (zgodnie z raportem KPMG).
Opole natomiast ma znaczący potencjał
ludzki do zaspokojenia potrzeb nowych
inwestorów, co zapewnia rosnący popyt
na nowoczesne powierzchnie biurowe.
W najbliższym czasie w Opolu deweloperzy planują wybudować nowoczesne
budynki, które w sumie wygenerują nawet 20 000 m2 powierzchni biurowych
o wysokim standardzie. Miasto przygotowało również 6,5 ha pod nowoczesną
dzielnicę biurową, która będzie włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
JAKOŚĆ ŻYCIA MA WPŁYW NA
ZATRZYMYWANIE PRACOWNIKÓW
W MIEŚCIE:

• Polska piosenka / tradycje
festiwalowe – silny wyróżnik miasta, będący głównym skojarzeniem
z miastem; wydarzenie nadające
rozgłos miastu; działalność Muzeum
Polskiej Piosenki i Narodowego
Centrum Polskiej Piosenki; Amfiteatr Tysiąclecia będący symbolem
miasta;
• Tożsamość mieszkańców – wysoki
stopień przywiązania zdecydowanej
większości mieszkańców do miasta;
• Wieża Piastowska – jeden z najważniejszych symboli miasta;
• Wyspa Bolko i ZOO – enklawa
zieleni w centrum miasta;
• Spokój i bezpieczeństwo – dwie
najczęściej spontanicznie wskazywane przez mieszkańców cechy
Opola;
• Kameralny charakter – niewielkie
odległości pomiędzy głównymi
punktami miasta, możliwość
zwiedzania miasta pieszo bądź na
rowerze; sprawność organizacyjna
i bliskość relacji w mieście;
• Odra / Opolska Wenecja – wyjątkowe w skali kraju zagospodarowanie terenów nadwodnych;
• Historia Opola / wielokulturowość – miasto o bogatej historii;
mniejszość niemiecka; inicjatywy
promujące 800-lecie Opola; działalność Muzeum Śląska Opolskiego
i Muzeum Wsi Opolskiej;
• Kamionki – pozostałości po
opolskich cementowniach, aktualnie
atrakcyjne miejsca wypoczynku;
• Tradycje wydobywcze cementu;
• Atrakcyjność gospodarcza
miasta i regionu – wspierana m.in.
działalnością Biura Obsługi Inwestora, Parku Naukowo-Technologicznego, Opolskiego Centrum Rozwoju
Gospodarki i zapleczem innych
instytucji otoczenia biznesu; •

Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017

INWESTYCJE

Nowoczesne rozwiązania
ułatwiają życie w Poznaniu
Miasto dla ludzi – tak brzmi główne hasło strategii rozwoju Miasta Poznania 2020+. Z dokumentu,
który został stworzony dzięki współpracy mieszkańców, ekspertów i urzędników, wyłania się
obraz miasta, w którym dobrze się żyje. Jak w Poznaniu urzeczywistnia się ideę Smart City?

Biuro Obsługi
Inwestorów
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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Jakość życia w mieście to coraz częściej
wskazywany przez inwestorów warunek
dla lokalizacji inwestycji. Im bardziej miasto jest przyjazne, tym więcej przyciągnie
utalentowanych pracowników, którzy są
nieodzowni dla powodzenia biznesu.
Również sami pracownicy coraz większą uwagę zwracają na to, co może im
zaoferować nie tylko pracodawca, ale
także miasto, w którym operuje. Wśród
obszarów zainteresowania potencjalnych pracowników są już nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale również czyste
powietrze w mieście, sprawna komunikacja miejska oraz innowacyjne rozwiązania sprawiające, że codzienne życie jest
po prostu… przyjemne.

Strefa Tempo 30,
wydzielone ścieżki
rowerowe oraz
kontrapasy sprawiają,
że poznaniacy oraz
turyści coraz
chętniej korzystają
z tego, co centrum
miasta ma do
zaoferowania.

to jeden z priorytetów mający wpłynąć
na jakość życia w Poznaniu. Wdrażanie
idei zrównoważonego transportu Poznań
realizuje wielotorowo. W centrum
miasta wprowadzono szereg zmian
mających na celu uspokojenie ruchu.
Strefa Tempo 30, wydzielone ścieżki rowerowe oraz kontrapasy sprawiają,
że poznaniacy oraz turyści coraz chęt- będzie mógł sprawdzić, gdzie znajduje
niej korzystają z tego, co centrum mia- się najbliższy skuter lub auto, za pomocą
sta ma do zaoferowania.
specjalnej aplikacji. Po zakończonej
podróży, pojazd można zostawić na
CAR-SHARING I EKOLOGICZNE SKUTERY dowolnym miejscu parkingowym bez
MIEJSKIE
żadnej opłaty – również w strefie płatnego
Już wkrótce mieszkańcy Poznania będą parkowania.
mogli przemieszczać się po mieście korzystając z wypożyczonego samochodu W wypożyczalniach dostępne będą
lub skutera. Co ciekawe, pojazdy nie niskoemisyjne, ekologiczne pojazdy
Zrównoważony transport oraz ogranicze- będą stały w wyznaczonych do tego – elektryczne skutery, a także elektryczne
nie ruchu samochodowego w mieście celu miejscach. Każdy z użytkowników i hybrydowe samochody. Początkowo,
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017
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po lewej: Prezydent
Poznania Jacek
Jaśkowiak chętnie
testuje ekologiczne
auta dostępne
w ramach
car-sharingu.

Po dwóch latach
działalności
roweru miejskiego
w Poznaniu
funkcjonuje
już 88 stacji,
na których na
użytkowników
czekają 923 rowery.

w październiku 2017 r. udostępnionych
będzie 200 aut. Jeśli car-sharing się
sprawdzi, w przyszłości zostanie rozbudowany o kolejne pojazdy, dokładnie tak jak
działo się to w przypadku jednej z pierwszych „nowinek” technologicznych – roweru miejskiego. Nowoczesne podejście
do kwestii transportu zyskuje aprobatę
mieszkańców, którzy chętnie przesiadają
się na rower. Po dwóch latach działalności roweru miejskiego w Poznaniu mamy
już 88 stacji, na których czekają 923 rowery.
Użytkowników roweru miejskiego przybywa w lawinowym tempie. Tylko od marca do czerwca tego roku dokonano 500 tys.
wypożyczeń. Dla porównania – w zeszłym sezonie rowery wypożyczano łącznie 388 tys. razy.

Miasto Poznań wspiera poznańskie startupy, m.in. w programie Polski Czempion,
współorganizowanym z Polską Agencją
Inwestycji i Handlu oraz firmą PwC.
Program ma na celu promocję firm
oraz wsparcie ich w ekspansji zagranicznej.
Inną płaszczyzną wspierania rozwoju innoNAJPOPULARNIEJSZE STARTUPY SĄ
Z POZNANIA
wacyjnych firm jest udostępniana dla nich
Poznań to prawdziwa kolebka startupów, powierzchnia coworkingowa w nowoczektóre rewolucjonizują codzienne życie. snym budynku biurowym Za Bramką.
Z Poznania wywodzi się popularna wyszukiwarka połączeń komunikacji miej- STWÓRZ SWOJĄ APLIKACJĘ NA
skiej – jakdojade.pl. System wskazuje PODSTAWIE DANYCH MIASTA
najbardziej dogodne połączenie środka- Poznań zachęca do kreatywnego
mi transportu miejskiego oraz ewentual- współtworzenia społeczeństwa smart
ny czas na przesiadkę. Aplikacja ma już i już od kilku lat udostępnia swoje
ponad 8 mln użytkowników miesięcz- cyfrowe zasoby dla wszystkich zaintenie i działa we wszystkich największych resowanych. Pierwsza wersja serwisu
miastach w Polsce. Wciąż dodawane są opisującego API (z ang. Application
do niej kolejne, mniejsze polskie miasta. Programming Interface – interfejs
programistyczny aplikacji) poznan.pl
Innym przykładem sukcesu poznańskie- powstała w 2011 r. i była prawdogo startupu jest OMNI3D, producent podobnie pierwszą w Polsce stroną
przemysłowych drukarek 3D w techno- jednostki administracji publicznej zalogii FFF. OMNI3D oraz drugi poznań- pewniającą stały dostęp do źródła danych
ski startup IC Solutions prezentowały się i treści publikowanych przez samorząd
w tym roku na polskim stoisku na najwięk- miejski. W API powszechnie dostępne są
szych targach przemysłowych Hannover również dane przestrzenne, pochodzące
Messe pośród 20 wyróżnionych polskich głównie (choć nie tylko) z referencyjnestartupów. IC Solutions to twórcy IC Pen go Systemu Informacji Przestrzennej
– długopisu, który przetwarza pismo ręcz- Miasta Poznania. Dzięki otwarciu tych
ne na wersję elektroniczną. Cyfrowy dłu- zasobów zewnętrzni użytkownicy mogą
gopis pozwala na tworzenie jednocześnie budować zaawansowane usługi informadwóch wersji dokumentów, tradycyjnej cyjne z wykorzystaniem map cyfrowych.
i elektronicznej. IC Pen znajduje zastosowanie przede wszystkim w państwowych W ostatnich miesiącach do API dodano
i prywatnych placówkach służby zdrowia, również dane zbierane przez operatora
administracji publicznej oraz instytutach poznańskiego roweru miejskiego. Wśród
naukowo-badawczych.
nich są statystyki wypożyczeń czasu koOutsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017

rzystania z roweru, najpopularniejszych powyżej: OMNI3D,
stacji oraz wiele innych. Na ich podsta- poznański producent
drukarki 3D,
wie zewnętrzni użytkownicy mogą opra- to jeden z wielu
cowywać nowe rozwiązania. Właśnie te tutejszych startupów,
dane zostały udostępnione użytkowni- które odniosły
kom I Allegro Hackathonu – pierwszej sukces.
z cyklu imprez mających na celu wspólPierwsza wersja
ne stworzenie kompleksowego serwi- serwisu opisującego
su dla rowerzystów, społeczności lokalnych API (z ang. Application
i samorządów. Portal będzie największą Programming
bazą informacji, m.in. z mapami ciepl- Interface – interfejs
programistyczny
nymi aktywności rowerowych w Polsce aplikacji) poznan.pl
oraz analizą tras wybieranych przez ro- powstała w 2011 r.
i była prawdowerzystów w całej Polsce.
Nowoczesne rozwiązania ułatwiające
życie promowane są również w samych
urzędach. Dzięki inicjatywie Smart City
Poznań przez internet można załatwić
sprawy urzędowe dotyczące rejestracji samochodu, podatku od nieruchomości czy zarezerwować wizytę w urzędzie. •

podobnie pierwszą
w Polsce stroną
jednostki
administracji
publicznej
zapewniającą stały
dostęp do źródła
danych i treści
publikowanych przez
samorząd miejski.
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Szczecin – dziś tworzymy jutro
Szczecin się rozwija i wychodzi naprzeciw wyzwaniom, jakie stoją
przed współczesnymi miastami. Wdraża innowacyjne rozwiązania,
stawia na nowoczesne branże, realizuje programy związane z rozwojem
kapitału ludzkiego i tworzy nowe relacje z biznesem i nauką.

Atrakcyjność miasta oceniana jest dzisiaj
przez pryzmat jego rozwoju we wszystkich aspektach życia. Aby zainteresować nowych inwestorów oraz zachęcić
W 2017 r. powstaną do rozwoju już obecnych przedsiębiortrzy miejskie ców należy zaoferować odpowiednią
stacje szybkiego infrastrukturę transportową i komuniładowania
pojazdów kacyjną. Coraz częściej inwestorzy poelektrycznych trzebują także inteligentnych rozwiązań
umożliwiające architektonicznych zarówno w budynmieszkańcom kach, jak i w infrastrukturze. Kluczowy
ładowanie
staje się aspekt dostępności kadr i budosamochodu w czasie
wania
kapitału ludzkiego oraz potrzeb
krótszym niż
30 minut. pracowników i firm.

stawia na technologie informatycznokomunikacyjne i stale rozbudowuje
infrastrukturę służącą do realizacji projektów e-administracji, za co otrzymało tytuł
Lidera Informatyki XX-lecia w prestiżowym konkursie Lider Informatyki 2016.
Ponadto dla mieszkańców i turystów uruchamiane są nowoczesne portale oraz aplikacje miejskie.
Za jeden z ważniejszych priorytetów
Szczecin uznaje rozwój w zakresie ekologii. W celu redukcji zużycia energii elektrycznej i obniżenia emisji dwutlenku
węgla do atmosfery, w mieście zastosowanie znajdują technologie wykorzystujące energie odnawialne. Na obiektach
użyteczności publicznej umieszczono panele fotowoltaiczne. Pielęgnowane
są parki oraz otwarte przestrzenie zielone, które w Szczecinie zajmują 1/4 powierzchni miasta. Szczecin, jako pierwszy,
już w 2012 roku wprowadził preferencyjne opłaty za parkowanie aut elektrycznych i hybrydowych. Ekologiczne
technologie wprowadzane są także
do komunikacji miejskiej.

Od nowoczesnego miasta wymaga się
także posiadania perspektywicznej wizji.
Szczecin ją ma – Szczecin Floating Garden
2050 jest takim symbolem i jednocześnie
komunikatem, który miasto wysyła w świat.
O tym, że jest otwarte, transgraniczne,
innowacyjne, wizjonerskie, wielokulturowe i wielojęzyczne. Przyjęta w 2011 roku Strategia Rozwoju Miasta oparta na
czterech celach strategicznych: wysoka jakość życia, nowoczesna, konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,
wysoki kapitał intelektualny i atrakcyjne
Urząd Miasta miasto metropolitalne jest konsekwent- Miasto podejmuje działania w zakresie
Szczecin nie realizowana.
elektromobilności – jeszcze w tym roku
Plac Armii
zostanie ogłoszony przetarg na zakup
Krajowej 1
W zakresie inteligentnego zarządzania 16 autobusów hybrydowych, a w najbliż70-456 Szczecin
tel. (+48 91) 4351164 w mieście wdrażane są innowacyjne szych latach, jednym z fundamentów
fax (+48 91) 4351165 rozwiązania ułatwiające codzienne komunikacji miejskiej w ścisłym centrum
www.invest.szczecin.eu funkcjonowanie. Od wielu lat miasto miasta, staną się w pełni elektryczne
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autobusy, opracowane z myślą o Szczecinie w nowatorskiej formule partnerstwa innowacyjnego. Już w 2017 r.
powstaną trzy miejskie stacje szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych
umożliwiające mieszkańcom ładowanie
samochodu w czasie krótszym niż 30 minut. W zasobach Miasta znajdują się już
pierwsze samochody o napędzie wyłącznie elektrycznym, których liczba sukcesywnie będzie rosła. W transporcie
publicznym również wykorzystywane
są energooszczędne i nowoczesne rozwiązania takie, jak inteligentne systemy
oświetlenia ulicznego czy inteligentne
sygnały drogowe.
Szczecin jest świadomy, że wdrażanie
nawet najbardziej innowacyjnych
technologii sterujących infrastrukturą miejską nie jest jedynym zadaniem smart city. Dlatego miasto jest
otwarte na potrzeby i propozycje wysuwane przez mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów oraz na nowości,
które stymulują rozwój gospodarki, pobudzają rynek pracy, a także ułatwiają
dostęp do wiedzy. Jednym z pierwszych
działań, zmierzających do zaangażowania mieszkańców do podejmowania decyzji o mieście, było wyodrębnienie
części budżetu Szczecina, zwanej budżetem partycypacyjnym, w której decydujący głos mają sami mieszkańcy, Rady
Osiedli oraz organizacje pozarządowe.
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Taki sposób zarządzania finansami miasta, z jednej strony pozwala na realizację
szeregu inwestycji ujętych w zadaniach:
Szczeciński Budżet Obywatelski, Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli
i Społeczne inicjatywy lokalne, z drugiej
zaś buduje kapitał społeczny szczecinian
oraz pobudza aktywność społeczną.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
inwestorów i lokalnego biznesu, Szczecin realizuje szereg inwestycji związanych
z budową dróg dojazdowych wraz z doprowadzeniem infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych. Ponadto,
w odpowiedzi na postulaty małych
i średnich firm, które nie mogą skorzystać
z oferty specjalnych stref ekonomicznych
funkcjonujących w Szczecinie, Miasto jest
w trakcie tworzenia „Parku Dąbie” – strefy
przedsiębiorczości.
Na początku roku zmieniła się również
formuła Rady Gospodarczej działającej
przy Prezydencie Miasta Szczecin, która pełni funkcję opiniotwórczą i doradczą w sprawach związanych z rozwojem
gospodarczym miasta. Powołanych
zostało pięć zespołów branżowych: ds.
budowlanych i rozwoju przestrzennego, ds. usług nowoczesnych (BPO, IT,
SSC), ds. gospodarki morskiej i logistyki, ds. biotechnologii, badań i rozwoju oraz ds. handlu i rzemiosła. W pracach
nad kształtowaniem polityki gospodarczej miasta i całej metropolii szczecińskiej
biorą udział przedstawiciele działających
w mieście firm oraz reprezentanci szkolnictwa wyższego.
Szczecin, realizując ideę miasta inteligentnego, poszerza a także wspiera ofertę
edukacyjną poprzez budowanie sieci
współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, promowanie talentów oraz poprawianie jakości budynków oświatowych.
Realizowane są programy stypendialne, konkursy oraz programy mieszkaniowe i rekrutacyjne, których celem
jest pozyskiwanie nowych mieszkańców i pracowników. Corocznie przeznaczane są znaczne środki na budowę lub
modernizację obiektów oświatowych,
w tym samych szkół oraz basenów czy
sal gimnastycznych.
We wrześniu tego roku w Szczecinie
rozpocznie działalność Technikum
Technologii Cyfrowych, które będzie
kształcić, obecnie najbardziej poszukiwaną przez pracodawców i najlepiej
zarabiającą grupę zawodową – specjalistów IT z szerokimi kompetencjami cyfrowymi. Nowo utworzone Technikum będzie
zapewniało nowoczesny program kształcenia informatycznego, nowe pracownie
komputerowe, praktyczne zajęcia prowadzone we współpracy z przedsiębiorcami oraz praktyki w firmach technologicznych. Efektem współpracy Miasta

ze szczecińskimi uczelniami jest realizowany od 2010 roku projekt „Akademicki Szczecin”. Jego działania obejmują
przyznawanie stypendiów naukowych
dla studentów i doktorantów, konkursy
na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennoarchitektonicznej oraz kształtowania
krajobrazu miasta, konkurs dla pracowników naukowych i absolwentów
szczecińskich uczelni na najlepszą pracę
doktorską, magisterską lub dyplomową
ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje oraz na pracę naukową
z zastosowaniem komercyjnym.

czesna Filharmonia Szczecińska oraz znakomicie zaprojektowane Centrum Dialogów
„Przełomy ” Muzeum Narodowego
w Szczecinie. Dynamicznie rozwijający
się rynek nieruchomości komercyjnych
w mieście będzie dostarczał kolejne wyjątkowe i ekologiczne obiekty takie, jak
centrum biurowo-konferencyjno-hotelowe Posejdon, kompleks ekskluzywnych
apartamentów, powierzchni biurowych
i komercyjnych Hanza Tower, kompleks
Szczecin Business Plaza czy biurowiec
Stettiner Business Center.
Wyjątkowość miasta potwierdza także
silne środowisko twórcze, instytucje
kultury oraz atrakcyjna oferta artystyczna: Przegląd Teatrów Małych Form
Kontrapunkt, Międzynarodowy Festiwal
„Zmagania Jazzowe”, czy Szczecin Music
Fest. Ponadto, doskonała lokalizacja,
łatwy dostęp do Bałtyku, dobre skomunikowanie z resztą Europy oraz walory
przyrodnicze czynią Szczecin niezwykle
atrakcyjnym turystycznie. Dlatego też
w tym roku po raz kolejny miasto odwiedziły największe żaglowce świata podczas
finału The Tall Ships Races 2017.

Prowadzone są również działania w obszarze polityki mieszkaniowej zmierzające
do realizacji inwestycji mieszkaniowych
skierowanych do młodych osób. Program
„Dom dla studenta” stanowi ofertę mieszkań do wynajęcia skierowaną do osób
pochodzących spoza Szczecina, którzy rozpoczynają naukę lub już studiują na szczecińskich uczelniach.
Z kolei program „Dom dla absolwenta” zachęca osoby kończące szkołę do pozostania w Szczecinie. Program ten ma pomóc
absolwentom w uzyskaniu funkcjonalnego mieszkania na korzystnych Wszystkie działania podejmowane
warunkach, dostosowanych do ich moż- przez Miasto mają na celu znacząco
liwości finansowych.
wpłynąć na poprawę komfortu i jakości
życia w mieście. Szczecin pragnie łączyć
Rozwój przedsiębiorstw od lat działa- w sobie dynamikę i kreatywność metropojących w Szczecinie oraz pojawienie się lii oraz przestrzeń i spokój miejsca przyjanowych, światowych marek, spowodo- znego ludziom i naturze. W myśl idei„smart
wały zmiany na szczecińskim rynku pracy. city” Szczecin poprzez wdrażanie narzęRok 2017 to dla miasta czas, w którym dzi inteligentnego zarządzania udowado pracowników walczą największe, roz- nia, że nowoczesna metropolia nie musi
poznawalne firmy z sektora e-com- przytłaczać. •
merce, IT, BPO czy energii odnawialnej.
Odpowiedzią na zwiększającą się z każdym dniem ofertę na rynku pracy jest
podjęta przez Miasto inicjatywa „Szczecin
rekrutuje” z hasłem kampanii „Jest praca w dobrym klimacie”. W projekcie
uczestniczy około 80 podmiotów z kluczowych sektorów: IT, logistyka/e-commerce, produkcja, obsługa klienta,
HR, inne, wśród których znaleźć można rozpoznawalne, międzynarodowe
przedsiębiorstwa, jak i lokalne firmy budujące swój wizerunek jako pracodawcy.
Kampania skierowana jest do wszystkich
tych, którzy jeszcze nie zdążyli się przekonać, że Szczecin ma ogromny potencjał, a jego właściwe wykorzystanie
stwarza szereg możliwości rozwojowych,
kulturalnych, mieszkaniowych, a przede
wszystkim zawodowych.

Szczecińskie
XIII Liceum
Ogólnokształcące
jest od lat najlepsze
w Polsce.

Odpowiedzią na
zwiększającą się
z każdym dniem
ofertę na rynku pracy
jest podjęta przez
Miasto inicjatywa
„Szczecin rekrutuje ”
z hasłem kampanii
„Jest praca w dobrym
klimacie”.

Atrakcyjne, nowoczesne miasto odznacza
się kreatywnością i wyjątkowością.
Szczecin położony wśród zieleni
oraz rozlewisk Odry przyciąga niepowtarzalne projekty, które rozsławiają miasto. W ostatnim czasie wiele mówiło się
o dwóch odważnych projektach uznanych za najlepszą światową architekturę.
Powstała nowa ikona miasta – ultranowo-
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ŁÓDŹ
– SMART CITY
Jakość życia w mieście jest jednym z kluczowych aspektów
decydujących obecnie o atrakcyjności miasta zarówno w oczach
mieszkańców, turystów, przyjezdnych, ale także inwestorów.
Nic dziwnego, bo właśnie szeroko rozumiana jakość życia
powoduje, że dane miasto jest przyjazne, atrakcyjne i rodzi
się w nas chęć pozostania w nim na dłużej. Znaczenie działań
na rzecz poprawy jakości życia w Łodzi zostało
dostrzeżone dużo wcześniej i obecnie możemy zaobserwować
konkretne efekty, które przyniosły ostatnie lata.

funkcji. Blisko 100 ha ziemi w sercu miasta jest przedmiotem szeroko zakrojonych działań. Projekt Nowego Centrum
Łodzi ma za zadanie stworzyć nowoczesne, funkcjonalne centrum miasta, dające mieszkańcom, ludziom pracującym,
W ramach pierwszego filaru – gospo- jak i odwiedzającym Łódź szansę na dodarka i infrastruktura, podjęto działa- świadczenie zapomnianego blasku łódznia zmierzające ku rozwojowi na terenie kiego śródmieścia.
aglomeracji łódzkiej gospodarki opartej na wiedzy, innowacjach i przemy- Procesy rewitalizacyjne to część ogromsłach kreatywnych pod hasłem „Łódź nego programu rewitalizacji miasta,
przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyj- który jest obecnie realizowany i stanona”. Jednym z projektów tego filaru jest wi jedno z największych wyzwań, jakie
program budowy Nowego Centrum stoją przed Łodzią w najbliższych latach.
Łodzi, który jest największym i najważ- Dążąc do poprawy jakości życia mieszniejszym elementem działań rewita- kańców, a co za tym idzie, wzmocnielizacyjnych prowadzonych w mieście. nia atrakcyjności miasta także w oczach
Nazywany „operacją na otwartym mie- inwestorów, prowadzona jest rewitalizaStrategię oparto na trzech filarach: go- ście” jest jednym z kluczowych elemen- cja obszarowa, obejmująca już nie pospodarka i infrastruktura, kultura i społe- tów rewitalizacji śródmieścia, mającym szczególne budynki, lecz całe kwartały
czeństwo oraz przestrzeń i środowisko. na celu wydobycie piękna „Łodzi nie- miasta. Łódź podzielona została na obszaWizja, która przyświecała strategii to odkrytej”. Centrum wymaga ożywienia, ry wymagające renowacji i sukcesywnie
stworzenie przyjaznego, twórczego uatrakcyjnienia i nadania mu nowych prowadzone są działania mające na celu

Wydaje się, że ważnym elementem
w kreowaniu wizerunku Łodzi jako smart
city, była uchwalona w 2012 roku Strategia
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
która położyła fundamenty pod świadomy i ukierunkowany rozwój miasta.
Strategia w swoim zamyśle miała być
odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, ale także narzędziem
planowania działań i inwestycji miejskich oraz – co istotne – narzędziem
komunikacji władz miasta z mieszkańcami. Określone w strategii najważniejsze
wyzwania to przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców, stworzeBiuro Obsługi nie zrównoważonej sieci transportowej
Inwestora w Łodzi i aglomeracji, a także rewitalizai Współpracy cja przestrzeni miejskiej.

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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i dynamicznego miasta zrównoważonego rozwoju o warunkach do życia, pracy i inwestowania, wykorzystującego
jednocześnie historyczny, infrastrukturalny i kreatywny potencjał.
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Dążąc do poprawy jakości życia
mieszkańców, a co za tym idzie,
wzmocnienia atrakcyjności
miasta także w oczach inwestorów,
prowadzona jest rewitalizacja
obszarowa, obejmująca już nie
poszczególne budynki,
lecz całe kwartały miasta.
edukacyjne i kulturalne, np. Centrum
Nauki i Techniki, planetarium, czy kino 3D.
Centralnym punktem NCŁ jest oddany
do użytku w 2016 roku podziemny dworzec Łódź Fabryczna, który jest największą
tego typu inwestycją w Polsce oraz jednym
z najnowocześniejszych multimodalnych
dworców w Europie. Dopełnieniem węzła
Jednym z głównych elementów, które transportowego ma być tunel łączący
składają się na Nowe Centrum Łodzi jest dworzec Łódź Fabryczna z dworcem Łódź
np. zrewitalizowana dawna elektrow- Kaliska, którego realizacja przewidziana
nia EC-1. Wyjątkowy charakter tego miej- jest do roku 2022.
sca, nawiązujący w pełni do przemysłowej
przeszłości miasta, pozwala na wykorzy- Łódzka idea „smart” określa również inne
stanie nowych możliwości, przy jedno- procesy zachodzące w dziedzinie transczesnym przeznaczeniu go na funkcje portu, wpływające na wzrost jakości
wprowadzenie w nie nowego życia.
W związku z ubieganiem się przez Polskę
o prawa do organizacji wystawy Expo
International w 2022 roku w Łodzi,
w przypadku wyboru, miasto będzie
miało okazję zaprezentowania swoich
osiągnięć w tej dziedzinie.
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życia łodzian. Jednym z nich była przebudowa trasy W-Z, wprowadzająca część ruchu w podziemny tunel oraz przystanek
Piotrkowska Centrum, łączący dwie najważniejsze trasy tramwajowe w mieście.
Dzięki przebudowie skrzyżowania przesiadka na inną linię stała się dużo łatwiejsza i szybsza. Dodatkowo, przystanek jest
w pełni zadaszony, co wpływa na komfort
użytkowników transportu publicznego.
Przy okazji przebudowy trasy i zmian
wprowadzonych w kursowaniu komunikacji miejskiej udoskonalono również
obszarowy system sterowania ruchem.
Obecnie trwa weryfikacja i kalibracja
Centralnego Systemu Sterowania Ruchem z nową siatką połączeń. Program
działa obecnie na 104 skrzyżowaniach
i wprowadza np. priorytet dla tramwajów. W kwietniu br. wprowadzono nowe
rozkłady jazdy komunikacji miejskiej,
wraz ze zmienionymi trasami niektórych linii, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Łodzi.
Inne zmiany to np. wprowadzenie wspólnego biletu łódzko-zgierskiego, czy
wzajemnego honorowania biletów komunikacji miejskiej, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych
na terenie miasta.

Projekt Nowego
Centrum Łodzi ma
za zadanie stworzyć
nowoczesne,
funkcjonalne
centrum miasta,
dające mieszkańcom,
ludziom pracującym,
jak i odwiedzającym
Łódź szansę na
doświadczenie
zapomnianego
blasku łódzkiego
śródmieścia.

Jak widać, ostatnie lata przyniosły wiele
pozytywnych zmian dla mieszkańców
miasta, ale także nowatorskie rozwiązania wprowadzone z myślą zarówno
o mieszkańcach, jak i o promocji miasta
wśród przyjezdnych. W czerwcu tego roku wprowadzona została do użytku aplikacja mobilna ulicy Piotrkowskiej. Łódź
stała się pierwszym polskim miastem
z tego typu narzędziem, dedykowanym
jednej ulicy. Daje ona możliwości zarówno wyszukania interesujących obiektów na mapie, sklepów, restauracji, czy
instytucji kulturalnych, ale także może
być używana jako przewodnik po ulicy,
wskazujący interesujące miejsca, które
warto zobaczyć. Mapa z praktycznymi informacjami, takimi jak parkingi czy stacje
roweru miejskiego, oraz kalendarium wydarzeń mają również pomóc przy promocji centrum Łodzi.
Konsekwentna realizacja strategii to nie
tylko działania wymienione powyżej.
Wprowadzony w 2016 roku system
roweru publicznego, który w pierwszym miesiącu użytkowania pobił polski rekord wypożyczeń, czy prowadzony
na największą w Polsce skalę budżet obywatelski, wyznaczają kolejne kroki w kierunku smart city. •

W czerwcu tego
roku wprowadzona
została do użytku
aplikacja mobilna
ulicy Piotrkowskiej.
Łódź stała się
pierwszym polskim
miastem z tego
typu narzędziem,
dedykowanym
jednej ulicy.
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W SMART najważniejszy
jest człowiek
Częstochowa, jak wszystkie polskie miasta, zmaga się z bieżącymi zadaniami i problemami,
starając się jednocześnie nadrabiać historyczne, cywilizacyjne zaszłości i nie zostawać w tyle,
jeżeli chodzi o „inteligentne” miejskie rozwiązania. Są one widoczne w różnych sferach
działania samorządu: miejskiej infrastrukturze, usługach publicznych i tkance społecznej.

Standardy komunikacyjne współczesnych polskich miast często odbiegają
jeszcze od ideału i marzeń mieszkańców
o sprawnym, szybkim oraz bezpiecznym
przemieszczaniu się. Częstochowa
w ostatnich latach zrobiła – z pomocą
środków europejskich – dużo dla usprawnienia tranzytu i poprawy połączeń
międzydzielnicowych. Najbliższym
wyzwaniem jest połączenie układu komunikacyjnego miasta i terenów aktywności gospodarczej z węzłami budowanej
obwodnicy autostrady A1 (która powinna odciążyć ruch przez miasto, a zwłaszcza częstochowski odcinek DK-1).
Centra przesiadkowe
posłużą też rozwojowi
i integracji systemu
dróg rowerowych,
których jest obecnie
w mieście ok. 75 km
(ponad dwukrotnie
więcej niż 6 lat temu).

Program działań
pod hasłem „Lepsza
Komunikacja”
zakłada niższą emisję
spalin, dlatego miasto
inwestuje w transport
niskoemisyjny,
rozwijając
i modernizując linię
tramwajową, a także
wymieniając tabor,
zarówno szynowy, jak
i autobusowy.
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Wcześniej, przy częstochowskich dworcach, powstaną 3 zintegrowane węzły
przesiadkowe, umożliwiające zespolenie wszystkich dostępnych w mieście
środków transpor tu zbiorowego
z transportem indywidualnym. W celu
podniesienia efektywności komunikacji publicznej węzły przesiadkowe
oraz wybrane przystanki na terenie miasta zostaną przy okazji objęte Systemem
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
(na terenie miasta stanie 50 tablic SDIP
wyświetlających informacje dla pasażerów). System ma być przyjazny dla osób
niedowidzących i niewidomych: projekt
zakłada zakup dla nich około tysiąca pilotów do obsługi SDIP.
Centra przesiadkowe posłużą też rozwojowi i integracji systemu dróg rowerowych, których jest obecnie w mieście
ok. 75 km (ponad dwukrotnie więcej
niż 6 lat temu). Podobnie jak w przypadku drogowego układu komunikacyjnego,
tu też miasto stara się działać metodycznie, sukcesywnie łącząc rozproszone
do niedawna odcinki ścieżek i budując
połączenia rowerowe z sąsiednimi gmi-

nami (naprawdę warto z Częstochowy modernizacje w kilkunastu obiektach:
ruszyć rowerem na Jurę!). Po wyborze szkołach, hali sportowej i pływalni.
operatora ruszy też Częstochowski Rower
Miejski.
Z budżetu miasta Częstochowy przyznawane są dotacje celowe na zadania
Program działań pod hasłem „Lepsza Ko- proekologiczne, podejmowane przez
munikacja” zakłada niższą emisję spalin, mieszkańców, związane m.in. z moderdlatego miasto inwestuje w transport nizacją systemów grzewczych na energoniskoemisyjny, rozwijając i modernizując oszczędne i ekologiczne, a także
linię tramwajową, a także wymieniając montaż kolektorów słonecznych, wspotabor, zarówno szynowy, jak i autobu- magających system grzewczy oraz
sowy. Wprawdzie innowacyjny projekt służących do wytwarzania ciepłej wody
polegający na zamówieniu (sfinanso- użytkowej (miasto udzieliło już ponad
wanym w całości ze środków zdobytych 1200 dotacji na piece oraz ok. 110
z programu „zielonych inwestycji” Gaze- na solary). Oprócz tego Częstochowa
la) 40 gazowo-elektrycznych hybryd nie zdobyła w tym roku dodatkowo kilka
okazał się – na etapie eksploatacji proto- milionów na program „słonecznych” dotypowych autobusów – bezproblemowy, tacji – do montażu urządzeń służących
ale władze miasta i miejski przewoźnik do produkcji energii ze źródeł odnawialzamierzają konsekwentnie modernizo- nych: instalacji solarnych, fotowoltaiczwać i „ekologizować” miejski transport. nych oraz pomp ciepła – powietrznych
Niedawno Częstochowa wzbogaciła się i gruntowych.
o 40 autobusów spełniających najwyższe europejskie standardy, złożyła też Miasto jest liderem efektywności enerprojekty unijne, w ramach których chce getycznej i gospodarki niskoemisyjnej,
a w konsekwencji laureatem wielu nam.in. kupić do 15 nowych tramwajów.
gród oraz aktywnym członkiem StowaW Częstochowie od lat działa „Program rzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.
Ograniczenia Niskiej Emisji” mający Częstochowa od lat kształtuje i wdrana celu poprawę jakości powietrza ża zrównoważoną gospodarkę energew mieście poprzez m.in. wymianę ko- tyczną, wykazując aktywność w takich
tłowni osiedlowych i w budynkach wie- obszarach, jak planowanie energetyczne,
lorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych, wolny rynek energii elektrycznej, efekzmianę systemów grzewczych w budyn- tywność energetyczna oraz zarządzanie
kach użyteczności publicznej oraz termo- energią i środowiskiem w obiektach
modernizację obiektów budowlanych, miejskich. Działania te wykonywane są
co bezpośrednio przekłada się na efekty zgodnie z zasadą 5xE: Energia, Ekonomia,
w zakresie oszczędności paliw i ener- Ekologia, Edukacja i Efektywność.
gii. Tylko w ostatnich czterech latach
(2013-2016) termomodernizacją obję- Przykładem może być realizowany w spoto 110 komunalnych budynków mieszkal- sób ciągły projekt „Zarządzania energią
nych i użyteczności publicznej. Obecnie i środowiskiem w budynkach użytecznotrwają m.in. dofinansowane z UE inwe- ści publicznej miasta Częstochowy" (ok.
stycje obejmujące kompleksowe termo- 120 jednostek), mający na celu stałą
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optymalizację zużyć paliw i energii oraz wody i ograniczenie
kosztów ponoszonych z tego tytułu. Dzięki wspólnym zamówieniom na energię elektryczną dla Urzędu Miasta oraz ok.
140 miejskich jednostek i spółek oszczędności dla miasta z tego tytułu licząc od 2009 r. – w stosunku do standardowych taryf
– sięgną w tym roku ok. 35 mln zł. Miasto stosuje też wspólne
przetargi na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych, usług pocztowych,
a od niedawna też na dostawę paliwa gazowego.
Tańszy internet to efekt wspólnego tegorocznego zamówienia nie tylko w skali całego miasta, ale w ramach stowarzyszenia z 14 innymi samorządami, będącego skutkiem
unijnego projektu E-region. W jego ramach na terenie subregionu częstochowskiego powstało 350 km światłowodu (w samej Częstochowie jest go 70 km, także w wyniku wcześniej
realizowanych projektów), co stanowi duży potencjał do rozwoju technologii typu „smart”.
W Częstochowie działa już oczywiście system miejskiego monitoringu wizyjnego, do którego włączonych jest ponad 70 kamer. Monitorowane są też stany wód w rzekach. Miasto chce
rozszerzać też monitoring powietrza, opierający się obecnie
na stacjach pomiarowych inspekcji ochrony środowiska. Skoro mowa o bezpieczeństwie, nieco inny, ale duży projekt realizuje miejska spółka administrująca budynkami komunalnymi.
We współpracy ze strażą pożarną zamontowała już u lokatorów mieszkań ok. 4,5 tysiąca czujek czadu i dymu.
Natomiast, wracając do osiągnięć w zakresie efektywności
energetycznej, warto wspomnieć jeszcze o „białym certyfikacie”
przyznanym Częstochowie przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki za jeden z realizowanych w ostatnich latach programów wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
ledowe. Od 2012 r. nowe oprawy pojawiły się już przy ponad
110 częstochowskich ulicach.
Urząd Miasta Częstochowy chce być „smart”, więc od dawna
stosuje standardy zgodne z normą ISO i wprowadza
procedury pracy i procesy zarządcze, doceniane choćby
przez kapitułę ogólnopolskiego konkursu Najwyższa Jakość –
QI, zarówno w kategorii usługi, jak i zarządzanie.
UM zachęca też do korzystania z e-administracji, m.in. udostępniając dwie elektroniczne skrzynki podawcze na platformach
www.sekap.pl oraz www.epuap.gov.pl z bogatą bazą usług
możliwych do zdalnej realizacji. Dzięki integracji obu tych
platform, można „popchnąć” urzędową sprawę korzystając
z tych samych kart informacyjnych i elektronicznych formularzy. Drogą elektroniczną można załatwić np. udostępnienie
materiałów geodezyjnych i kartograficznych czy danych ze
zbiorów meldunkowych.
Największą popularnością wśród częstochowian cieszą się
usługi związane z meldunkiem oraz wnioski o wydanie lub
wymianę dowodu osobistego.
Jak wiadomo, e-usługi mają jednak jeszcze swoje ograniczenia, dlatego są sytuacje, gdy nasza obecność w urzędzie jest
konieczna. Można wówczas skorzystać z Systemu Umawiania
Wizyt, który umożliwia rezerwację terminu bez czekania w kolejkach. Największym „wzięciem” w tym systemie cieszą się
usługi dotyczące rejestracji pojazdów, również rezerwacje terminu ślubu przez internet stają się coraz częstsze.
Inteligentne miasto, które chce stymulować lokalny rynek
pracy, musi działać na rzecz dostosowania rodzaju i sposobu kształcenia do potrzeb tego rynku, zapobiegając tym samym bezrobociu i zapewniając niezbędne kadry rozwijającym
się firmom.
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017
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W Częstochowie
działa system
miejskiego
monitoringu
wizyjnego, do którego
włączonych jest
ponad 70 kamer.
Monitorowane są też
stany wód w rzekach.

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.
um.gov.pl
www.czestochowa.pl
Autorzy:
Anna  Mielczarek,
Włodzimierz Tutaj.
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Obok profilowania edukacji zawodowej
i realizacji dużych projektów wsparcia
szkolnictwa zawodowego, jak np. „Zawodowa współpraca”, w Częstochowie pomyślano też o internetowej platformie
umożliwiającej współpracę jednostek
administracyjnych, pracodawców oraz
szkół. Działa ona od niedawna pod
adresem praca.czestochowa.pl, mając
pomagać w kojarzeniu pracodawców i pracowników o określonych
specjalnościach, pokazywać możliwości kształcenia w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, sugerować nowe
profile w ofercie szkół zawodowych, inspirować do znalezienia lepszej pracy w mieście. Działalność platformy w ramach
Centrum Lepszych Miejsc Pracy (jednego z filarów miejskich działań pod hasłem
„Teraz Lepsza Praca”) koordynuje Centrum
Obsługi Inwestora Urzędu Miasta.

chowie. Przedsiębiorcom i inwestorom
przydaje się na pewno geoportal, oparty
na danych Systemu Informacji Przestrzennej i będący elementem portalu miejskich e-usług.
„Inteligentne” rozwiązania zawiera także
miejski program wspierania przedsiębiorczości z systemem ulg w podatku od
nieruchomości kierowanych do firm inwestujących, zatrudniających na stałe
i za godziwą pensję, lokujących się w strefach ekonomicznych (w mieście leżą tereny dwóch specjalnych stref ), stosujących
nowe technologie i budujących biurowce
o standardzie B+.
Elementy rozwiązań typu „smart” Miasto Częstochowa od pewnego czasu realizuje także poprzez kurs na ekonomię
społeczną i partycypację społeczną (rozwój Budżetu Obywatelskiego, Lokalnych
Inicjatyw Mieszkańców, szersze zlecanie
zadań publicznych organizacjom NGO,
realizacja konsultacji i wielu inicjatyw
społecznych).

kurs na zdrowy styl życia, objawiający
się nie tylko powstawaniem nowych
boisk i placów rekreacji, ale wysypem imprez dla rowerzystów, biegaczy czy sympatyków nordic-walkingu. Rokrocznie
częstochowianie aktywnie uczestniczą
w rywalizacji miast w ramach akcji Honorowy Dawca Energii Fortum na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
Taka firma jak Fortum jest zresztą kluczowym partnerem miasta w działaniach
na rzecz efektywności energetycznej i ograniczania niskiej emisji, z kolei miejskie spółki – Oczyszczalnia „Warta”
i Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne – posiadają instalacje wykorzystujące OZE (biogaz) na potrzeby
produkcji energii i ciepła.
Jak widać w Częstochowie pojawia się
coraz więcej rozwiązań, projektów i technologii zgodnych z ideą „inteligentnego”
miasta, którą tak rozumie obecny prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk: – Nie ulega wątpliwości, że nasze
pokolenie jest świadkiem transformacji,
jaka w skali globalnej dokonuje się w funkcjonowaniu współczesnych aglomeracji.
Przemiany związane z rozwojem nowych
technologii zachodzące w miastach
dotykają różnych, istotnych dla mieszkańców sfer życia: transportu, ekologii,
energetyki czy budownictwa. Dla mnie
równie ważne jest szukanie nowych metod
i sposobów komunikacji z mieszkańcami,
ponieważ należy pamiętać o tym, że w mieście to oni są najważniejsi.

Częstochowa jest bezsprzecznie liderem ekonomii społecznej i aktywizacji zawodowej w regionie, stosującym
klauzule społeczne w przetargach (dzięki nim zatrudnienie znalazło od 2013 r.
ok. 700 osób), rozwijającym centra i kluby integracji społecznej, tworzącym spółdzielnie socjalne, podpisującym kolejne
partnerstwa sektorowe: na rzecz rodziny,
seniorów, niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezdomności czy przemocy,
Miasto to jednak nie tylko miejsce nauki a także na rzecz rozwijania aktywności Wszelkie innowacje i zmiany to im mają
i pracy, to także rozrywka, rekreacja, lokalnej w poszczególnych dzielnicach.
służyć, ułatwiając życie, poprawiając
korzystanie z usług i zakupy. W Częstojego komfort, odpowiadając na różne
chowie na początku 2017 r. wystartował Częstochowa dała się w ostatnich latach potrzeby… W dążeniu do stworzenia „inteoparty na Samorządowym Programie poznać także jako samorząd rozwijający ligentnego” miasta najważniejszym celem
Lojalnościowym system Częstochowskiej programy zdrowotne (nie tylko dofinan- jest równowaga między sukcesem ekonoKarty Mieszkańca. Częstochowianie bez- sowanie do zabiegów in vitro), promują- micznym miasta a satysfakcją mieszkańpłatnie dostają Kartę, pozwalającą zbierać cy pieczę zastępczą czy formy opieki nad ców. Oprócz integracji miejskich systemów,
punkty u lokalnych przedsiębiorców, któ- małymi dziećmi, m.in. w celu ułatwie- świadczonych usług publicznych, potrzebre następnie można wymieniać na atrak- nia rodzicom powrotu na rynek pracy na jest też integracja społeczna.
cyjne bonusy.
(np. bezpłatne przedszkola, zatrudnianie
niań w ramach projektu „Aktywni rodzice To trudne wyzwania, ale trzeba je podjąć,
jeżeli miasto chce się rozwijać w sposób
Karta integruje istniejące dotychczas lo- – szczęśliwe dzieci”).
kalne programy (Częstochowski Senior,
zrównoważony, czyli wykorzystując swoje
Rodzina Plus) oraz daje dostęp do miej- Do szeroko rozumianej idei inteligentne- konkurencyjne przewagi, być jednocześnie
skiej Biblioteki Publicznej. Częstochow- go miasta można zaliczyć także miejski miejscem przyjaznym dla ludzi. •
ska Karta jest produktem innowacyjnym,
ma sukcesywnie rozszerzać swoje możliwości, integrując się z kolejnymi miejskimi systemami i zyskując funkcję płatniczą.
Za wdrożenie Karty Miasto Częstochowa i Grupa LEW (operator systemu) otrzymali wyróżnienie na tegorocznej Wielkiej
Gali Smart City w Warszawie.
Pisząc o Karcie, trzeba wspomnieć
też o aplikacji mobilnej „Jasne, że
Częstochowa” dedykowanej turystom
i mieszkańcom, a także starszym, ale
swego czasu innowacyjnym, Miejskim
Systemie Informacji Turystycznej – m.in.
z siecią infomatów rozsianych po CzęstoOutsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017
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Aktualności HR
Nowy Executive Manager działu Life Sciences
& Supply Chain w Devire

Michał odpowiada za kwestie prawne
i bezpieczeństwo działalności firmy,
udziela porad prawnych i koordynuje
usługi profesjonalne świadczone
na rzecz firmy, jak i jej klientów, analizując
ryzyka i wskazując jak najlepsze scenariusze działań.
Michał Śmietański ma 20-letnie doświadczenie w zawodzie prawniczym, specjalizując się w pracy dla firm doradczych
działających na rynku nieruchomości komercyjnych. Przed dołączeniem do firmy
Cresa przez ponad 12 lat był wewnętrznym
prawnikiem w Cushman & Wakefield,
w której odpowiadał za sprawy prawne
i bezpieczeństwo w skali międzynarodowej
oraz za koordynację działań w tym zakresie. Uczestniczył również w transakcjach
na rynku nieruchomości i negocjacjach
umów najmu.

Nowy członek zarządu PZWLP

Katarzyna Wierzbicka dołączyła do agencji rekrutacyjnej Devire
(wcześniej Devonshire) na stanowisku Executive Manager, biorąc
odpowiedzialność za piony rekrutacji Life Sciences oraz Supply
Chain. Katarzyna pracowała wcześniej jako Manager w Page
Group, posiadając uprzednie doświadczenie w pracy z rynkiem
biotechnologicznym i farmaceutycznym, pełniąc stanowiska związane z łańcuchem dostaw w Sanofi Genzyme i Menarini Group.
Obecnie, zdobytą wiedzę i doświadczenie skutecznie wykorzystuje
prowadząc wymagające procesy rekrutacyjne dla Klientów agencji.

Handlowych, gdzie zarządza zespołem
14 ekspertów. Ponad 20-letnie doświadczenie
Marty obejmuje doradztwo strategiczne
dla właścicieli i inwestorów centrów handlowych oraz projektów mixed-use,
zarządzanie wartością centrów handlowych, wynajem powierzchni oraz marketing centrów handlowych. Ponadto,
Marta realizuje doradztwo strategiczne
dla sieci handlowych obejmujące, między
innymi, plan ekspansji, analizy konkurencji, czy też doradztwo w opracowaniu
strategii inwestycyjnej przy procesach
nabycia i sprzedaży sieci handlowych.

Michał Śmietański członkiem zarządu i dyrektorem działu prawnego w Cresa Polska
Michał Śmietański, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem
na rynku nieruchomości komercyjnych, został powołany
na członka zarządu i dyrektora działu prawnego w Cresa Polska.

Paweł Piórkowski, na co dzień pełniący
obowiązki Prezesa Zarządu Motorent
sp. o. o., wyłącznego licencjobiorcy Hertz
został Członkiem Zarządu Polskiego
Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów
(PZWLP). W zarządzie PZWLP będzie
odpowiadał za dalszy rozwój funkcjonującej w organizacji Grupy Firm Rent
a Car, skupiającej czołowe firmy wynajmu
krótko i średnioterminowego samochodów
polskiego rynku.

Dwóch nowych partnerów
w Colliers International
Colliers International wzmacnia strukturę
zarządu w Polsce. Marta Machus-Burek
oraz Jonathan Cohen dołączyli do grona
partnerów firmy.
Marta Machus-Burek pełni w Colliers
funkcję dyrektora Działu Powierzchni
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Jonathan Cohen dołączył do Colliers
International w 2012 r., obejmując
stanowisko dyrektora Działu Zarządzania Projektami Budowlanymi
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Posiada blisko 30-letnie doświadczenie
w sektorze budowlano-inwestycyjnym
zdobyte w Wielkiej Brytanii i Polsce
oraz w Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech
i Ukrainie. Jest członkiem prestiżowego
Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców
Majątkowych (RICS).

Nowi zarządcy w Savills
Dwoje nowych pracowników dołączyło
do Działu Zarządzania Nieruchomościami
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Jędrzej Suchowolec w dziale
rynków kapitałowych Cresa
Polska

i Aktywami firmy doradczej Savills.
Wioletta Nowotnik objęła stanowisko
Starszego Menadżera Portfolio, natomiast

Przemysław Piórek rozpoczął pracę jako
Starszy Zarządca.
Wioletta Nowotnik i Przemysław Piórek,
w ramach Działu Zarządzania Nieruchomościami i Aktywami w Savills, wzmocnią
Pion Zarządzania Nieruchomościami
Biurowymi, którego dyrektorem jest
Agata Janowska.

Iwona Skalska obejmuje
stanowisko dyrektora
marketingu w Cresa Polska

Jędrzej Suchowolec, ekspert z doświadczeniem w zakresie doradztwa przy zakupie
i sprzedaży nieruchomości komercyjnych,
dołączył do międzynarodowej firmy doradczej Cresa, jako Starszy Doradca w dziale
rynków kapitałowych w Polsce. Odpowiedzialny jest za doradztwo inwestycyjne,
koordynację procesów transakcyjnych,
przeprowadzanie badań due diligence
oraz analizy finansowe.

Mateusz Wójtowicz
dołącza do zespołu Devire
Mateusz Wójtowicz dołączył do zespołu
Devire (wcześniej Devonshire) na stanowisku Executive Manager zespołu Sales &
Marketing. Mateusz ma kilkunastoletnie
doświadczenie w rekrutacji, od początku
kariery świadomie związany z obszarem
sprzedaży i marketingu. Przed Devire
był szefem jednostki Sales & Marketing
w HAYS, gdzie prowadził projekty
rekrutacyjne z sektora Retail, FMCG,
Consumer Electronics, Media &
Advertising oraz Digital & E-commerce.
Jako pasjonat nowoczesnych technologii,
będzie także wspierał Devire oraz
Klientów agencji w obszarze Digital
Marketingu oraz Employer Brandingu.

Iwona Skalska, posiadająca ponad 20-letnie
doświadczenie w zakresie marketingu
i działaniach PR na rynku nieruchomości
komercyjnych, pokieruje działem
marketingu w firmie Cresa Polska.
Iwona wraz z zespołem będzie odpowiedzialna za wprowadzenie amerykańskiej
marki Cresa na polski rynek, opracowanie
i wdrożenie strategii marketingowej
oraz zapewnienie wsparcia wszystkim
działom operacyjnym firmy.
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Tomasz Czuba awansuje na stanowisko dyrektora
regionalnego w JLL

Firma JLL ogłosiła nominację Tomasza Czuby, Dyrektora Działu
Wynajmu Powierzchni Biurowych, na stanowisko Dyrektora
Regionalnego.
Tomasz Czuba kieruje 20-osobowym zespołem ekspertów specjalizującym się w wynajmie powierzchni biurowych w Polsce. W JLL
odpowiada za projekty z obszaru reprezentacji właścicieli budynków – krajowych i międzynarodowych deweloperów oraz funduszy inwestycyjnych. Świadczy usługi doradztwa strategicznego,
obejmującego m.in. tworzenie długoterminowych strategii wynajmu oraz planów marketingowych dla nieruchomości biurowych,
a także negocjacje i renegocjacje umów.

Cushman & Wakefield rozwija dział zarządzania
projektami i doradztwa
Maciej Bukowski,
doświadczony
project manager,
dołączył
do polskiego działu zarządzania projektami i doradztwa
w międzynarodowej firmie
doradczej Cushman
& Wakefield.
Maciej jest starszym project managerem ds. zarządzania projektami handlowymi oraz biurowymi. Przez ostatnie siedem
lat pracował dla firmy Nike European Operations z siedzibą
w Holandii realizując projekty na terenie całej Europy, w tym Rosji,
Izraela oraz Polski. Maciej zarządzał również projektami biurowymi dla Nike w Zurychu i Berlinie oraz główniej siedziby tej
sportowej marki w Mediolanie.

Nowa przewodnicząca międzynarodowego
stowarzyszenia dyplomowanych specjalistów
ds. rachunkowości
1 lipca Kimberly N. EllisonTaylor CPA, CGMA została
nową przewodniczącą
Międzynarodowego Stowarzyszenia Dyplomowanych
Specjalistów ds. Rachunkowości, utworzonego w 2017 r.
przez członków CIMA (Chartered Institute of Management
Accountants) oraz AICPA
(American Institute of
Certified Public Accountants).
Ellison-Taylor objęła stanowisko na okres jednego roku.
Pracować będzie z nowo wybranym prezydentem CIMA, Davidem
Stanfordem FCMA, CGMA, który został również mianowany
wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia. •
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Nowoczesne narzędzia
rekrutacyjne odpowiedzią
na rynek kandydata
Utrzymująca się stopa bezrobocia w okolicach 7% sprawia, że pracodawcy mają coraz większy
problem z pozyskaniem właściwych kandydatów do pracy. Procesy rekrutacyjne przedłużają
się, a kandydaci stają się coraz bardziej świadomi swoich oczekiwań wobec potencjalnych
pracodawców. Firmy, z kolei, dokładają coraz większych strań, aby stać się atrakcyjnym
miejscem pracy.

KANDYDACIE, GDZIE JESTEŚ?

Jak pokazuje
badanie GoldenLine
„Efektywność narzędzi
rekrutacyjnych”,
w przypadku
rekrutacji do działu
IT – co czwarta
rekrutacja
z wykorzystaniem
direct search trwa
od 2 do 4 tygodni.
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Rynek kandydata sprawia, że pracodawcy mają coraz większe trudności
w zatrudnieniu odpowiednich osób.
Z badania Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” wynika, że 64% kandydatów nie szuka pracy
aktywnie, jednocześnie nie ignorując
propozycji zawodowych otrzymywanych od headhunterów, znajomych lub
przez portale networkingowe. Znalezienie pracownika jest wyzwaniem, szczególnie w przypadku takich specjalizacji,
jak IT, inżynieria, finanse oraz sprzedaż
– w związku z czym tradycyjne narzędzia,
takie jak publikacja oferty pracy często
nie wystarczają, aby dotrzeć do interesującego kandydata.

Aby zachęcić potencjalnych przyszłych
pracowników do aplikowania i rekrutować skutecznie, nie należy zapominać
o podstawach, czyli kompleksowych
działaniach z zakresu budowania wizerunku pracodawcy, dostosowaniu metod
i narzędzi rekrutacyjnych do potrzeb
procesu i odpowiedniej komunikacji z kandydatem. Istotne jest również
wyjście naprzeciw oczekiwaniom kandydatów i informowanie ich, już na początkowym etapie procesu rekrutacyjnego,
o szczegółach pracy w firmie oraz na danym stanowisku.

szukiwań nawet do kilku miesięcy.
W efekcie rekrutacje trwają coraz dłużej,
co często dla firmy wiąże się z dodatkowymi kosztami, wynikającymi z braku rąk
do bieżącej pracy oraz nakładami związanymi z poszukiwaniem nowych źródeł
pozyskania kandydata. Dlatego istotny
jest przede wszystkim dobór odpowiedniego narzędzia. W przypadku wielu stanowisk standardowe oferty pracy są
często bardziej czasochłonne w porównaniu do innych metod rekrutacji.

Jak pokazuje badanie GoldenLine
„Efektywność narzędzi rekrutacyjnych”,
DŁUGOTRWAŁE POSZUKIWANIA
w przypadku rekrutacji do działu IT – co
NOWEGO PRACOWNIKA
czwarta rekrutacja z wykorzystaniem
Niewielki spływ aplikacji dopasowanych direct search trwa od 2 do 4 tygodni.
do oferty może wydłużyć proces po- W tym samym czasie zostaje zakończona
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co szósta rekrutacja IT realizowana za pośrednictwem oferty pracy. Dlatego w wielu przypadkach szybszym sposobem
na pozyskanie nowego pracownika może okazać się rekrutacja metodą direct
search, która pozwala pozyskiwać kandydatów poprzez bezpośredni kontakt
i zaproszenie ich do procesu rekrutacji.
62% osób uważa,
że opinie umieszczone w Internecie
są dobrym źródłem
informacji o pracy
w danej firmie,
a ponad połowa
poszukuje ich
w serwisach internetowych z opiniami
o pracodawcach
oraz na forach
internetowych.

Przykładem narzędzia, które umożliwia
rekrutację metodą direct search jest
Wyszukiwarka Kandydatów na GoldenLine, gdzie profil zawodowy założyło
już ponad 2,5 mln osób. Rekrutacja
bezpośrednia cieszy się coraz większym
zainteresowaniem ze strony pracodawców – według wymienionego wyżej
badania („Efektywność narzędzi rekrutacyjnych”) największymi zaletami metody
direct search są: kontrola nad jakością
kandydatów (71% wskazań), dotarcie
do kandydatów pasywnych (79% wskazań), dotarcie do najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie (65%).
KANDYDACI CHCĄ WIEDZIEĆ, DO JAKIEJ
FIRMY APLIKUJĄ

Kandydaci stają się świadomi swojej wartości na rynku pracy, w związku z czym
coraz bardziej starannie weryfikują informacje o firmie już na etapie procesu rekrutacyjnego. Nie wysyłają oni CV
do przypadkowych firm, lecz chcą wiedzieć wcześniej, z jakim pracodawcą będą
mieć do czynienia w trakcie rekrutacji i jakie są warunki pracy w danej organizacji.
Gdzie kandydaci najczęściej szukają informacji o potencjalnym pracodawcy?
Według danych z raportu GoldenLine
„Jakich informacji o pracodawcach szukają Polacy?” – 62% osób uważa, że opinie
umieszczone w Internecie są dobrym
źródłem informacji o pracy w danej
firmie, a ponad połowa poszukuje ich
w serwisach internetowych z opinia-
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mi o pracodawcach oraz na forach internetowych. Jakich informacji poszukują?
Aż 75% respondentów szuka odpowiedzi na pytanie o oferowane przez potencjalnego pracodawcę wynagrodzenie.
Ponad połowa ankietowanych chce zdobyć wiedzę o możliwości rozwoju i szkoleń (60%), atmosferze w pracy (58%)
oraz godzinach pracy (51%). Natomiast 42% badanych szuka informacji o relacjach/atmosferze między
przełożonymi a podwładnymi. Część
kandydatów wskazało również na benefity pozapłacowe (27%) czy przebieg
procesu rekrutacyjnego (22%).

Nie umieszczając
informacji o widełkach
wynagrodzeń czy
formie umowy
w ogłoszeniach,
firmy często narażają
się na koszty,
zapraszając do udziału
w rekrutacji kandydatów, którzy i tak nie
przyjmą finalnej oferty
po zapoznaniu się
z jej szczegółami.

mu unikniemy sytuacji, w której wyobrażenie kandydata o pracy w danej firmie
nie będzie pokrywało się z rzeczywistością, co zweryfikuje dopiero po przyjęciu oferty.
Jednym ze sposobów na pokazanie
kandydatom firmy od wewnątrz jest
Profil Pracodawcy na GoldenLine, gdzie
kandydat znajdzie nie tylko opinie
o firmie wystawione przez zatrudnione
w niej osoby, ale i informacje o jej lokalizacji, zdjęcia biura, profile pracowników oraz będzie miał możliwość
bezpośredniego kontaktu z rekruterem.
W ten sposób może jeszcze przed rozpoczęciem pracy dowiedzieć się, jaka atmosfera panuje wśród pracowników,
kim są jego potencjalni koledzy z pracy
i czego może spodziewać się po przyszłym pracodawcy.
To pozwala uniknąć sytuacji, w której
kandydat poznaje kulturę organizacyjną
dopiero po rozpoczęciu pracy w danej firmie, co – w najgorszym przypadku – może skończyć się jego niedopasowaniem
i szybką rezygnacją. Dla pracodawcy taka sytuacja wiązałaby się z dodatkowym
kosztem, który musi przeznaczyć na rekrutację i wdrożenie nowego pracownika na nieobsadzone stanowisko.
CZAS NA TRANSPARENTNOŚĆ

Kandydaci coraz częściej poszukują informacji o tym, co oferuje firma na danym
stanowisku. Według badania zrealizowanego na zlecenie GoldenLine („Oczekiwania wobec ofert pracy”) kandydatom
w ogłoszeniach najbardziej brakuje inforTo pokazuje, że kandydaci chcą podejmo- macji m.in. o: wysokości zarobków (55%
wać świadome decyzje o pracy w danej odpowiedzi), dniach i godzinach pracy
firmie, poznać klimat, jaki w niej panuje (48%), obowiązkach (42%), formie zatrudoraz realne warunki zatrudnienia. War- nienia (38%). Nie umieszczając informato więc zadbać o to, aby te informacje cji o widełkach wynagrodzeń czy formie
były dla nich łatwo dostępne, dzięki cze- umowy w ogłoszeniach, firmy często narażają się na koszty, zapraszając do udziału
w rekrutacji kandydatów, którzy i tak nie
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42% badanych
szuka informacji
o relacjach/
atmosferze między
przełożonymi
a podwładnymi.

Adam Wąsik,
Członek Zarządu
GoldenLine.

przyjmą finalnej oferty po zapoznaniu się Taki sposób rekrutacji sprawia, że jest
ona znacznie szybsza i efektywniejz jej szczegółami.
sza niż przy samej publikacji standarJak wynika z badania GoldenLine dowej oferty pracy. Pracodawca, już
„Efektywność narzędzi rekrutacyjnych”, w ciągu kilku pierwszych dni od roznajczęstszym powodem odrzucenia poczęcia rekrutacji, otrzymuje CV zaprzez kandydata finalnej oferty zatrud- równo od aktywnych, jak i pasywnych
nienia są zbyt niskie oferowane zarobki. kandydatów, którzy wyrazili zainteresowanie ofertą pracy. Potencjalni kandyMożna jednak uniknąć tej sytuacji, stawia- daci uzyskują od razu pełną informację
jąc na transparentność i informując kan- na temat proponowanego stanowiska,
dydatów o interesujących ich szczegółach dzięki czemu mogą w pełni świadomie
oferty już na początku procesu rekruta- podjąć decyzję, czy chcą wziąć udział
cyjnego. W ten sposób kandydaci będą w procesie.
mogli podjąć w pełni świadomą decyzję
odnośnie do tego, czy chcą aplikować W efekcie kandydaci są dobrze poinfordo danej firmy i stać się jej częścią. Należy mowani, dzięki czemu również dalszy
przy tym jednak pamiętać, że nie zawsze proces rekrutacyjny trwa dużo krócej.
samo wynagrodzenie decyduje o tym, Ważne jest to, że dzięki transparentneczy oferta będzie dla kandydata interesu- mu podejściu do rekrutacji, pracodawjąca – dlatego warto umieścić w ofercie cy unikają również sytuacji, w której
przejrzyste i konkretne informacje doty- na ostatnim etapie procesu kandydat nie
czące tego, jak wygląda praca w firmie przyjmuje złożonej oferty, ponieważ nie
i na danym stanowisku, takie jak zakres odpowiada mu np. wynagrodzenie czy
obowiązków, czego się nauczy, z jakimi forma umowy, co wiąże się z koniecznodziałami będzie współpracował etc.
ścią rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego od nowa.
Istotnym elementem mogą okazać się np.
zdjęcia biura, za pośrednictwem których NIE ZAPOMNIJ
kandydat pozna biurową przestrzeń i bę- O EMPLOYER BRANDINGU
dzie mógł zdecydować przed wejściem Rekrutacja wiąże się nierozłącznie z dziaw proces rekrutacyjny, czy przykłado- łaniami skoncentrowanymi na budowawo odpowiada mu praca na open space. niu wizerunku atrakcyjnego pracodawcy.
Nie można o nich zapominać, jeśli staNOWOCZESNE NARZĘDZIA
wia się za cel skuteczne pozyskiwanie
Kluczem do sukcesu rekrutacyjnego specjalistów. Warto zacząć od przyjrzejest dobór odpowiednich narzędzi nia się wnętrzu firmy oraz temu, co sąi korzystanie z nowoczesnych rozwiązań dzą o niej pracownicy – jak oceniają jej
rekrutacyjnych. Odpowiedzią na trudno- główne zalety, które warto podkreślać
ści związane z rekrutacją specjalistów oraz
kandydatów z branż, gdzie panuje rynek
kandydata, może być Jobile – nowa usługa rekrutacyjna w portfolio GoldenLine.
Polega ona na stworzeniu dedykowanej oferty pracy ze wszystkimi ważnymi dla kandydatów informacjami, które
są dla nich niezbędne do podjęcia decyzji o udziale w rekrutacji, takimi jak poziom wynagrodzenia, forma współpracy,
profil przełożonego czy opinie na temat
firmy oraz przeprowadzeniu w imieniu klienta direct search wśród ponad
2,5 mln profili zawodowych założonych
na GoldenLine.pl.

w komunikacji z kandydatami oraz jakie
obszary pozostają do udoskonalenia i dopracowania. Jednym ze źródeł wiedzy
o tym, jak praca w firmie jest postrzegana przez obecnych lub byłych pracowników, są opinie umieszczone w internecie.
Warto przyjrzeć się im i na tej podstawie
zdefiniować obszary do poprawy oraz te,
którymi warto chwalić się na zewnątrz.
Działania employer brandingowe można prowadzić dwutorowo – kierować je
zarówno do pracowników, jak i potencjalnych kandydatów przez pokazanie im, że
jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą i miejscem, w którym warto być. Odpowiednie
przygotowanie działań wizerunkowych
pomoże zdefiniować grupy docelowe
kandydatów, do których chcemy dotrzeć z komunikacją oraz zaplanować
dalsze działania, w tym dostosowanie
metod rekrutacji nie tylko do jej specyfiki prowadzonych rekrutacji, ale
i oczekiwań kandydatów. Pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy
z pewnością przełoży się na wzrost dopasowanych aplikacji i zwiększy szanse
na sukces rekrutacyjny.
Receptą na skuteczną rekrutację jest
przede wszystkim wzgląd na oczekiwania kandydatów, transparentność oraz komunikacja z potencjalnymi pracownikami.
Często od informacji zawartych w propozycji złożonej przez rekrutera zależy, czy
zdecydują się na udział w rekrutacji – a tę
decyzję podejmują zazwyczaj w kilkanaście sekund. Pracodawco, wykorzystaj ten
czas jak najlepiej! •

Raport GoldenLine „Efektywność narzędzi rekrutacyjnych” na
podstawie badania zrealizowanego przez serwis GoldenLine.pl zostało
przeprowadzone wśród 284 pracowników HR, którzy prowadzili
rekrutacje w ciągu ostatniego roku, ankieta online, kwiecień-maj 2017.
Wyniki badania „Oczekiwania wobec ofert pracy” zrealizowanego na
zlecenie GoldenLine przez SWResearch na reprezentatywnej grupie
1006 Polaków, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy szukali pracy, CAWI,
czerwiec 2016.
Raport GoldenLine „Jakich informacji o pracodawcach szukają
Polacy?” na podstawie badania zrealizowanego przez serwis
GoldenLine.pl, przeprowadzone na 503 respondentach, ankieta online,
kwiecień 2017.
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Klimat w organizacji
– czyli 3 błędy, które zabiją
każde zaangażowanie
Według raportu Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie, opracowanego
przez McKinsey&Company, średnia liczba godzin pracy w Europie wynosi
1600 godzin rocznie. Polski pracownik pracuje średnio 1929. Wraz ze wzrostem
PKB maleje liczba przepracowanych godzin. W praktyce oznacza to mniej pracy
przy większej produktywności. Klimat organizacji jest jednym z kluczowych
czynników warunkujących, czy pracujemy dużo czy mądrze.

W moim
doświadczeniu,
jako rekruter
potwierdzam,
że najczęstszą
odpowiedzią
kandydatów na
pytanie o powód
zakończenia
współpracy
z poprzednimi
pracodawcami,
jest brak spełnienia
ustaleń poczynionych
w trakcie procesu
rekrutacyjnego.
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Standardy współpracy istnieją w każdej firmie. Nie w każdej jednak są one
zrozumiałe i przejrzyste dla pracowników. W trakcie dziesiątek godzin poświęcanych na opracowanie strategii,
rzadko kiedy poświęca się więcej czasu na analizę warunków, w jakich będzie
ona realizowana.

cji nie jest stała. Ulega przemianom pod gdzie członkowie zespołu będą mile spęwpływem czynników zewnętrznych, ce- dzać czas. Celem jest fundament, którelów firmy, ale również, a może przede go głównym składnikiem jest zaufanie.
wszystkim jej wewnętrznych uczestników.
Niestety, relacje łatwiej zepsuć niż odDla lepszego zrozumienia wagi tema- budować. Te natomiast nieodzownie
tu przypomnijmy, że pracownicy każ- wpływają na efektywność. Poniżej trzy
dej firmy:
krytyczne błędy, które potrafią zabić naj• są jej wizytówką i generują przywyższy poziom motywacji.

Świadomie, czy nie, każda firma funkcjonuje w oparciu o pewne (nie)pisane
normy. To one odgrywają kluczową rolę
w procesie budowania relacji, komunikowania się, czy podejmowania decyzji.
Normy te kształtują kulturę organizacji.
Istnieją firmy, w których główny nacisk
kładzie się na pracę zespołową i wspólne podejmowanie decyzji. W innych,
siłę stanowią rozliczne procedury, a każda komórka organizacyjna jest ściśle wyspecjalizowana. Są też i takie, w których
funkcjonuje kult przywódcy, jako jedynej
słusznej instancji, gdzie zdanie podwładnych jest dodatkiem do i tak już podjętej
przez lidera decyzji. Kultura organiza-

chody,
• odpowiadają za jakość świadczonych usług,
• warunkują (nie)zadowolenie Klientów,
• mają bezpośredni wpływ na pozyskiwanie nowych Klientów.
Utrzymanie pozycji rynkowej i dalszy rozwój firmy wymaga zatem nie tylko świadomego zarządzania zasobami materialnymi,
ale także oceny efektywności działań prowadzonych na rzecz kondycji relacji wewnętrznych. Sukces jest bardziej realny,
jeśli są one stabilne, a pracownicy mogą wyrażać swoje zdanie. I nie chodzi
tu o stworzenie familiarnej atmosfery,

BŁĄD PIERWSZY
– BUDOWANIE MOTYWACJI

Błąd budowania motywacji polega
na założeniu, że pracowników trzeba
motywować. Niemalże w każdym z moich
artykułów pojawia się kwestia motywacji i pracy z pasją. Przypomnijmy
zatem: motywacja to wewnętrzny stan
organizmu nakłaniający go do realizacji określonego celu. Pasja natomiast
polega na intensywnym, wyzwalającym
przyjemność angażowania się w daną
czynność. W praktyce oznacza to, że
pracownicy przychodząc do pracy są już
zmotywowani – przynajmniej pierwszego
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dnia. Nie oznacza to jednak, że będą się
w nią angażować. Ten element wystąpi, jeśli zakres zadań i odpowiedzialności oraz warunki pracy wyzwalać będą
pozytywne emocje i satysfakcję.
Coraz więcej działań na rzecz pracowników ma na celu budowanie motywacji,
zamiast usuwać czynniki zaburzające możliwość angażowania się w pracę. Kolejne
benefity, kolorowe biura i bonusy dla
pracowników stawiają problem na głowie. Owszem, przez chwilę może spowodują zadowolenie u pracownika, ale
w żaden sposób nie dadzą mu poczucia sensu i spełnienia w pracy. Pisałam
wielokrotnie o teorii autodeterminacji Ryana i Deciego, według której potrzeba samorealizacji jest jedną z trzech
najważniejszych. Ludzie chcą zatem poczucia wpływu, możliwości decydowania. Potwierdza to też teoria Herzberga,
w której czynniki związane z zapleczem
socjalnym i wynagrodzeniem nazwał on
czynnikami higieny, to znaczy takimi, które muszą nieodzownie wystąpić i są absolutnym minimum. Czynniki budujące
zaangażowanie, motywujące do działania,
to relacje, możliwość samorealizacji.
Rozwiązanie: Zmień swoje założenie.
Nie trzeba ludzi motywować. Wystarczy usunąć czynniki demotywujące.
Zidentyfikuj je i zamiast kolejnych
zabawek, konsekwentnie buduj
w pracownikach poczucie sensu wykonywanej pracy.

a pracownikiem. Odpowiedni dystans
jest wtedy, gdy szef i pracownik są partnerami, a pomysły obu tych stron są
traktowane z takim samym poważaniem.
Tworzy się wówczas przestrzeń do saRozwiązanie: Zweryfikuj obietnice, modzielności i inicjatywy własnej. Duży
przygotuj plan okresu adaptacji no- dystans tworzymy natomiast wtedy, gdy
wego pracownika i spraw, by pierwszy oprócz wynikającej z hierarchii przewagi,
dzień w nowej pracy nie był począt- pojawia jest przewaga komunikacyjna
kiem końca jego okresu zatrudnienia. i decyzyjna, i jedynie boski palec szefa
może wskazać, co słuszne. Nie liczmy
w takim przypadku na aktywny udział
pracowników w rozwoju firmy. Świadomie czy nie, po prostu nie dajemy im
na to szansy. Czy warto? Oczywiście,
możesz wszystko robić sam i dołączyć
do grona firm, w których – jak pokazują
badania K. Ayers – 35% kosztów osobowych jest nieproduktywnych.

promocyjnych. Pracownicy są kluczem
do sukcesu. Są oni wizytówką firmy i wyrażając swoje zadowolenie mogą promować jej wizerunek lub go zrujnować.

Pracownicy
przychodząc do
pracy są już zmotywowani – przynajmniej
pierwszego dnia.
Nie oznacza to jednak,
że będą się w nią
angażować. Ten
element wystąpi,
jeśli zakres zadań
i odpowiedzialności
oraz warunki pracy
wyzwalać będą
pozytywne emocje
i satysfakcję.

BŁĄD DRUGI – OBIECANKI CACANKI

Wymyśliliśmy employer branding, aby
zyskać miano pracodawcy z wyboru.
W ten sposób chcemy pozyskać najlepszych pracowników. Odwołując się
do emocji, wartości i potrzeb kandydatów wykorzystujemy całą dzisiejszą wiedzę o reklamie, marketingu, perswazji.
Marka pracodawcy, jaką budujemy, niesie obietnice. Fantastyczne miejsce pracy:
relacje, możliwości rozwoju, atmosfera,
samodzielność. Co dzieje się z emocjami i potrzebami potencjalnych kandydatów, gdy stają się oni pracownikami?
Na ile obietnice, które prezentujesz swojemu kandydatowi, spełnione są po podpisaniu umowy? W moim doświadczeniu,
jako rekruter potwierdzam, że najczęstszą odpowiedzią kandydatów na pytanie
o powód zakończenia współpracy z poprzednimi pracodawcami, jest brak spełnienia ustaleń poczynionych w trakcie
procesu rekrutacyjnego.

BŁĄD TRZECI – BOSKI PALEC SZEFA

Oczekujemy innowacji. Członkowie innowacyjnych zespołów dzielą się ze sobą
wiedzą i doświadczeniem. Wspierają się,
mają do siebie zaufanie i dbają o relacje,
umożliwiając tym samym nabywanie nowych umiejętności. W takich warunkach
ludzie poczują siłę i sprawczość, za co odwzajemnią się pomysłowością i lojalnością. Słyszymy to na każdej konferencji,
prelekcji, czytamy w książkach. Wciąż
jednak tak trudno zrezygnować z wytykania błędów i braków. Nadal łatwiej
zauważyć to, co nie działa, niż skoncentrować uwagę na konstruktywnej informacji zwrotnej i podkreślaniu pozytywów.
Zgodnie z teorią wzmocnień, dostajemy
od ludzi to, co w nich wzmacniamy,
a działanie pochwalone zostanie powtórzone z większym prawdopodobieństwem, niż zaniechane zostanie to,
które zostało zganione. Pozycja w firmie
nadal kojarzy się z władzą i autorytetem.
Funkcja autorytetu polega na oddziaływaniu na emocje, sposób myślenia i zachowania. Siła i zakres tego wpływu mogą
być zróżnicowane.

Rozwiązanie: Odpowiedz sobie na pytanie, jakim jesteś szefem. Zwróć uwagę na słowa, jakie wypowiadasz. Budzą
one emocje. Te pozytywne aktywowane są w lewej półkuli, uwalniając tym
samym zasoby prawej, odpowiedzialnej za tak bardzo pożądaną kreatywność i wyobraźnię. Skoro przyciągnąłeś
gwiazdy, to nie daj im zgasnąć.
OSWOIĆ BADANIA, CZYLI JAK ZMIENIĆ
KLIMAT

Tak więc, jeśli właśnie uświadomiłeś sobie,
że któryś z powyższych błędów dotyczy
twojej firmy, pozostaje pytanie, czy i co
można zmienić z poziomu organizacji.
Zarówno wzrost jak i spadek obrotów
oraz przychodów ma swoją przyczynę.
Jeśli nie są to jawne przyczyny zewnętrzne,
jak kryzys gospodarczy, zatory płatnicze
kontrahentów, czy zmiany cen towarów,
przyczyn szukać należy wewnątrz właśnie organizacji. Klimat organizacji tworzą
bowiem relacje międzyludzkie i komunikacja, która dzieje się na każdym poziomie. Dlatego oswój się z badaniami.
Audyty finansowe pokazują twarde dane.
Badania satysfakcji czy audyty komunikacji, realizowane systematycznie są najtańszą i najskuteczniejszą profilaktyką
zarządzania. W międzynarodowych firmach tzw. „global survey” są popularną
praktyką. Jak sama jednak nazwa wskazuje, dają „globalny obraz”.
Pamiętaj, że pracownicy, jako przedstawiciela pracodawcy uważają swojego
bezpośredniego przełożonego. Dlatego,
dążąc do poprawy komunikacji i relacji wewnętrznych, rób badania lokalne,
a we wprowadzane zmiany angażuj swoich ludzi. Nawet najlepszy konsultant nie
zna firmy lepiej niż jej pracownicy.

Jeśli szukasz dojrzałych pracowników,
gotowych zaoferować swoją wiedzę,
doświadczenie i pełne zaangażowanie, pamiętaj, że taki pracownik nie
Tak więc, aby zwiększać produktywność,
wybaczy niespełnionych oczekiwań, błęstawać się ulubionym pracodawcą, kodów w komunikacji, a już na pewno fałszymunikację i relacje, które tworzą klimat
wego komunikatu. Reputacja pracodawcy W kontekście organizacji mówi się trzeba doskonalić nie dla ludzi, ale z ich
nie zależy więc od zewnętrznych działań o poziomie dystansu pomiędzy szefem udziałem. •
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017

Duży dystans
tworzymy natomiast
wtedy, gdy oprócz
wynikającej
z hierarchii przewagi,
pojawia jest przewaga
komunikacyjna
i decyzyjna, i jedynie
boski palec szefa
może wskazać,
co słuszne.

Monika Reszko,
Ekspert ds.
komunikacji,
psycholog biznesu.
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BIZNES

Współpraca firmy z sektora
SSC/BPO z agencją rekrutacyjną
– jaki jest przepis na sukces?
Sektor SSC/BPO jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów w Polsce.
Tylko od stycznia 2016 roku do stycznia 2017 roku powstało 32 tys. nowych miejsc
pracy*. Rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników sprawia,
że firmy z sektora SSC/BPO coraz częściej pozyskują ich z pomocą agencji rekrutacyjnych.
Jak powinna wyglądać taka współpraca, by zakończyła się sukcesem?

Wielu zagranicznych inwestorów dostrzega zalety Polski jako najlepszej lokalizacji
pod kątem otwierania nowych centrów
biznesowych. Do czołówki najpopularniejszych miast należy Warszawa, Kraków
i Wrocław. Nie można pominąć także dynamicznie rozwijającego się rynku trójmiejskiego. Coraz większa liczba nowych
inwestycji stwarza zapotrzebowanie
na kandydatów, którzy dobrze znają języki obce i którzy zainteresowani są pracą w obsłudze klienta, księgowości czy
IT. Rosnące potrzeby firm z sektora SSC/
BPO skłaniają ich przedstawicieli do podjęcia współpracy z agencją rekrutacyjną,
która wesprze wewnętrzne działy HR
w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów. Co jest istotne we współpracy pomiędzy firmą doradztwa personalnego a firmą
z sektora SSC/BPO? Jaki jest przepis na
sukces?
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Prowadząc projekt
dla danego klienta,
rekruter staje się
ambasadorem jego
marki na rynku pracy,
dlatego ważne jest, by
poznał firmę najlepiej,
jak to tylko możliwe.
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BIZNES
kiedy podczas włączania danego kandydata w projekt bierze on już udział
Rekrutacje dla sektora SSC/BPO mają w kilku innych procesach rekrutacyjnych.
zupełnie inną specyfikę realizacji, niż Niezbędne jest poinformowanie klienma to miejsce przy innych procesach ta o tym na samym początku, aby miał
rekrutacyjnych. Jedną z najważniejszych świadomość, że czas procesowania danej
kwestii, która zawsze pojawia się przy no- kandydatury może być decydujący w cawych projektach, jest dynamika i szybkość łym procesie.
w działaniu. Dlatego też tak ważnym elementem przy współpracy z firmami z sek- ZAANGAŻOWANIE KLIENTA
tora SSC/BPO jest płynna komunikacja. Firma rekrutacyjna przedstawia najlepPowinny o tym pamiętać obie strony szych kandydatów, ale bardzo istotną
– zarówno firma doradztwa personalne- rolę odgrywają również menedżerowie
go, jak i jej klient. Jeśli w początkowej zespołów, do których trwają poszukiwafazie realizacji projektu rekruter nie jest nia. Często to oni muszą przystosować się
w stanie zaprezentować odpowiednich do dynamiki rynku i pokazać wszystkie
kandydatów, warto, aby klient wiedział, zalety współpracy z nimi. Co więcej, elajakie są tego powody. Może się zdarzyć, styczność co do samych godzin spotkań
że oczekiwania stawiane kandydatom z kandydatami jest również niezmiernie
nie są tak oczywiste i łatwe do odnalezie- istotna. Kandydaci preferują zwykle gonia na rynku. Dlatego tak ważna jest in- dziny popołudniowe bądź poranne i takformacja zwrotna. Pozwala ona na szybką że w tym przypadku ważne jest dojście
analizę danej sytuacji i ewentualne prze- do porozumienia. Odgrywa to tak dużą
modelowanie zakresu poszukiwań.
rolę głównie ze względu na to, że dostępność kandydata na rynku pracy może się
Kolejnym aspektem, dobrze obrazującym zmienić z dnia na dzień. W związku z tyistotę sprawnej komunikacji, jest sytuacja, mi kwestiami bieżący kontakt z klientem
PŁYNNA KOMUNIKACJA I DYNAMIKA
DZIAŁANIA

pozwala na szybsze i skuteczniejsze
zrealizowanie danego procesu rekrutacyjnego. Często jest to także klucz do sukcesu przy współpracy.
BARDZO DOBRE POZNANIE FIRMY

Bardzo istotna jest także możliwość bezpośredniego poznania firmy, dla której
prowadzi się dany proces. Chodzi tutaj
o zaznajomienie się z samą strukturą organizacyjną danego pracodawcy, oferowanymi benefitami i możliwościami rozwoju
dla potencjalnych kandydatów, ale także,
choćby zobaczenie biura i miejsca pracy
przyszłego pracownika. Prowadząc projekt dla danego klienta, rekruter staje się
ambasadorem jego marki na rynku pracy, dlatego ważne jest, by poznał firmę
najlepiej, jak to tylko możliwe. Taka wiedza procentuje później podczas spotkań
z kandydatami, którym konsultant może
przedstawić więcej szczegółów niż tylko
sam opis stanowiska.

Tak ważnym
elementem przy
współpracy z firmami
z sektora SSC/BPO jest
płynna komunikacja.
Powinny o tym
pamiętać obie
strony – zarówno
firma doradztwa
personalnego, jak i jej
klient.

OTWARTOŚĆ I ZAUFANIE

Kolejnym kluczowym elementem, przyczyniającym się do udanej współpracy,
jest wzajemne partnerstwo w relacjach
i budowanie zaufania po obu stronach.
Firmy powinny być otwarte na informacje przekazywane z rynku przez rekrutera,
który dzięki swojej wiedzy może doradzić,
co warto zmienić bądź w którym kierunku pójść, aby znaleźć najlepszych kandydatów. Taka wymiana informacji może się
przyczynić do usprawnienia trwających
i przyszłych projektów rekrutacyjnych.
SZCZEROŚĆ I WSPÓŁPRACA

Kiedy klient zleca firmie doradztwa personalnego realizację projektu, najczęściej
istotne jest dla niego znalezienie odpowiedniej osoby w jak najkrótszym czasie.
Wtedy też rolą rekrutera jest ocena obecnej sytuacji na rynku i powrót z informacją
zwrotną, czy zamknięcie rekrutacji w tak
krótkim czasie jest możliwe. W tym przypadku ważna jest szczerość, na której powinna być budowana relacja pomiędzy
klientem a firmą doradztwa personalnego. Rekruter powinien ocenić możliwości realizacji danego zlecenia i uzgodnić
z klientem harmonogram współpracy.
Dzięki temu ustalane są konkretne ramy
kooperacji, ale pokazuje to również, że
obu stronom zależy na finalnym sukcesie.

Firmy powinny być
otwarte na informacje
przekazywane z rynku
przez rekrutera, który
dzięki swojej wiedzy
może doradzić,
co warto zmienić bądź
w którym kierunku
pójść, aby znaleźć
najlepszych
kandydatów.

Na udaną współpracę pomiędzy firmą doradztwa personalnego a klientem z sektora SSC/BPO składa się wiele czynników.
Nierzadko jest to pewnego rodzaju proces,
który pozwala na wypracowanie odpowiedniej drogi współpracy. Warto pamiętać, że najważniejszym czynnikiem, który
powinien być podstawą takiej relacji, jest
zaangażowanie obu stron. •

*Raport ABSL „Sektor nowoczesnych usług
biznesowych w Polsce 2017”.
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Małgorzata Serwa,
Associate Consultant
HRK SSC/BPO.
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KARIERA I ROZWÓJ

Otwarty i analityczny umysł
przepisem na sukces
w księgowości
Wywiad z Agnieszką Stróż,
Dyrektor Operacyjną w BSS SA.

Elastyczność i chęć rozwoju
to kluczowe cechy osoby,
która chciałaby z sukcesem
realizować się w obszarze
finansów. Dla takich osób
dzisiaj rynek pracy ma wiele
propozycji – wystarczy
po nie sięgnąć.
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Outsourcing&More: Jakie cechy powinien posiadać
kandydat planujący rozpocząć swoją karierę w finansach
i księgowości?
Agnieszka Stróż: Kandydat rozpoczynający karierę w finansach czy księgowości przede wszystkim powinien być otwarty
na zmiany. Doświadczamy w ostatnich latach rosnącej dynamiki zmian ściśle związanych z galopującym postępem technologicznym. Młody człowiek musi zatem akceptować zmiany,
w tym te, które związane są ściśle z tym, czego się już nauczył
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017

KARIERA I ROZWÓJ
i w jaki sposób wykonuje swoje obowiązki. Musi być aktywny możliwość zdobycia kompleksowej i praktycznej wiedzy z zai szukać nowych rozwiązań, nieustannie odpowiadać na potrze- kresu polskiej księgowości. Chętnie przyjmujemy kandydatów,
by klienta i zmieniające się warunki rynkowe.
którzy mają pewne podstawy zdobyte na studiach, bądź kursach księgowości. Dajemy możliwość zdobycia nowej wiedzy
Przedstawiciele młodego pokolenia myślą nowocześnie, i wykorzystania jej w praktyce.
są zaprzyjaźnieni z nowinkami technologicznymi. To ich
ogromny atut i powinni te atrybuty wykorzystywać w pracy. Stanowiska specjalistyczne wymagają solidnych podstaw
W finansach i księgowości, podobnie jak i w innych branżach, z obszaru księgowości i przepisów. Podczas rekrutacji przeproposzukuje się osób elastycznych, nastawionych na rozwój, in- wadzamy test, który następnie jest weryfikowany i szczegółonowacyjnych, mających odwagę kwestionować stan rzeczy wo omawiany z kandydatem. Stawiamy na osoby z potencjałem,
i proponować własne rozwiązania.
chętne do nauki i rozwoju. Dążenie do pozyskania nowej wiedzy w obszarze rachunkowości i podatków jest bowiem jedną
Oczywiście, bardzo ważna jest także umiejętność z kluczowych oczekiwanych cech kandydatów. Możliwości, jaanalitycznego myślenia oraz dążenie do samokształcenia kie oferujemy są bardzo szerokie. Osoba może przejść w trakcie
i stałego aktualizowania wiedzy w zakresie przepisów pracy w BSS od najniższego szczebla księgowego, do stanowi(m.in. księgowych czy podatkowych). Elastyczność i chęć ska specjalistycznego. Oferujemy możliwość pracy dla różnych
rozwoju to kluczowe cechy osoby, która chciałaby klientów (w tym Spółek notowanych na GPW i New Connect).
z sukcesem realizować się w obszarze finansów. Dla takich Nasze ogłoszenia są dostępne m.in. na Outsourcingportal.eu.
osób dzisiaj rynek pracy ma wiele propozycji – wystarczy
po nie sięgnąć.
Na rynku można spotkać wiele programów edukacyjnych i certyfikujących dla finansistów. Czy programy ofeCzy, aby pracować w działach AP (zarządzanie zobowiąza- rowane przez CIMA lub ACCA pomagają ekspertom od
niami) i GL (księga główna) potrzebne są te same finansów w budowie ścieżek kariery? Jakie jest Państwa
umiejętności, czy, być może, wymagana jest inna wie- doświadczenie w tej kwestii?
dza i doświadczenie?
W mojej ocenie, oba programy, jak i inne z podobnym
Praca w obszarze zobowiązań, nie wymaga tak szerokiej zakresem, dają szeroką, kompleksową, ale przede wszystkim
wiedzy jak w obszarze księgi głównej. Osoba zajmująca się praktyczną wiedzę. Osoby posiadające takie certyfikaty posiaksięgą główną powinna mieć szeroką i pełną wiedzę o całym dają solidnie zbudowaną i potwierdzoną egzaminami wiedzę,
procesie finansowo-księgowym, znać powiązania, rozumieć która procentuje podczas wykonywania zadań zawodowych.
zależności poszczególnych etapów i zakresów w procesie. Z pewnością programy te wspierają pracownika w realizacji zaPowinna dostrzegać nieprawidłowości, które mogą pojawić się planowanej ścieżki rozwoju i pomagają osiągnąć sukces.
na poszczególnych etapach procesu i nie zostaną tam zidentyfikowane. W dziale GL jest przejmowana odpowiedzialność Z punktu widzenia pracodawcy, osoby podejmujące
za cały proces, zatem istotne jest również postrzeganie księ- wyzwania, jakimi są kursy CIMA czy ACCA, w procesie
gowości właśnie jako proces oraz dobre zrozumienie cykli biz- rekrutacji mogą liczyć na dodatkowe punkty czy zostać po pronesowych samego klienta (np. sprzedaż, zakupy, inwestycje, stu zauważone na tle innych kandydatów. Szkolenia tego tyzarządzanie środkami pieniężnymi). Inaczej niż w przypadku AP. pu są ogromnym wyzwaniem, a egzaminy obarczone dużym
stopniem trudności. Osoba, która podejmuje takie wyzwaJeżeli chodzi o zespół zobowiązań, jest to świetne miejsce nie, bez szczególnej motywacji czy przekonania, nigdy nie
dla osoby, która chce i myśli o rozwoju w obszarze księgowo- dotrwa do końca. Posiadanie tego certyfikatu, daje również
ści, ale jest jeszcze na wczesnym etapie swojej kariery. To dobry obraz cech, takich jak: siła charakteru, zorientowanie na cel,
dział na start zawodowy. Jako księgowy w AP pracownik sku- dążenie do samorozwoju oraz silna wewnętrzna motywacja.
pia się i doskonali w zakresie jednej części procesu, może posze- A takie osoby są niezwykle cennymi zasobami na rynku.
rzać wiedzę i wyspecjalizować się w obszarze alokacji kosztów,
płatności, współpracy z dostawcami. Często jest to niezwykle Jak wyglądała Pani ścieżka kariery do obecnego stanocenne doświadczenie dla osób, które w przyszłość świetnie bę- wiska i co obecnie stanowi największe wyzwanie na tym
dą realizowały się jako księgowy w GL.
stanowisku?
Moją karierę w obszarze finansów rozpoczęłam prawie
Nie zapominajmy jednak, że osoba w AP również powinna mieć 15 lat temu. Przez wszystkie lata byłam związana z obszarem
świadomość całego procesu. Może nie tak pełną i kompleksową outsourcingu usług finansowych, w szczególności księgowych.
jak pracownik działu GL, ale zdecydowanie musi znać zależno- Przez 13 lat pracowałam w międzynarodowej korporacji z branści i konsekwencje swoich działań. Proces księgowy to mecha- ży BPO, przechodząc przez wiele szczebli, od osoby operacyjnej,
nizm zbudowany z szeregu elementów, jakimi są podprocesy, poprzez stanowiska kierownicze, a w ostatnich latach w roz których każdy jest istotny, a pomiędzy którymi występuje sze- li Managera. Posiadam szerokie doświadczenia w zakresie zareg powiązań i zależności. Kluczowe jest to, by każdy z uczest- rządzania procesami księgowymi, ich transformacji, jak również
ników tego procesu wiedział, jaka jest jego rola i w jaki sposób w obszarze zarządzania zespołami operacyjnymi.
wpływa na działania innych. Natomiast jest jedna osoba, która wspomniany mechanizm widzi w pełni i to jest właśnie oso- Aktualnie pełnię rolę Dyrektora Operacyjnego dla Pionów
ba z GL (księgi głównej).
Rachunkowości w firmie Business Support Solution. Największe
wyzwania to, w mojej ocenie, rekrutacja na stanowiska specjaliIle osób obecnie zatrudnia Business Support Solution? Czy styczne. W BSS SA stawiamy na ludzi, którzy posiadają wysokie
aktualnie są prowadzone rekrutacje?
kwalifikacje w obszarze księgowości. Mój zespół to grupa eksW chwili obecnej Business Support Solution zatrudnia po- pertów, którzy posiadają szeroką i kompleksową wiedzę, zanad 300 osób, z tego w działach rachunkowości i sprawozdaw- równo ogólną księgową, jak i specyficzną, dotyczącą naszych
czości – ponad 220 osób. Spółka obsługuje ponad 260 Spółek. klientów. Proces rekrutacji na stanowiska specjalistyczne bywa wyzwaniem, z uwagi na dostępność odpowiednich kandyW działach tych prowadzimy regularnie rekrutacje na stanowi- datów na rynku. Staranny proces selekcji jest niezbędny, aby
ska Księgowych oraz Specjalistów. Zatrudniamy osoby o róż- wyłonić osoby o odpowiednich kwalifikacjach merytorycznych.
nym poziomie wiedzy i dajemy możliwość zdobywania nowych
doświadczeń oraz to, co unikalne na rynku w obszarze BPO, Dziękujemy za rozmowę •
Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017

Chętnie przyjmujemy
kandydatów, którzy
mają pewne podstawy
zdobyte na studiach,
bądź kursach
księgowości. Dajemy
możliwość zdobycia
nowej wiedzy
i wykorzystania jej
w praktyce.

Z punktu widzenia
pracodawcy, osoby
podejmujące
wyzwania, jakimi
są kursy CIMA czy
ACCA, w procesie
rekrutacji mogą liczyć
na dodatkowe punkty
czy zostać po prostu
zauważone na tle
innych kandydatów.

Agnieszka Stróż,
Dyrektor Operacyjna
w BSS SA.
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KIM JEST
PHP DEVELOPER
PHP Developer odpowiada za tworzenie i wdrażanie
aplikacji pisanych w języku PHP. Jest to w tej chwili
dominujący język programowania stosowany dla tych
celów. Korzysta z niego około 75% domen internetowych.*

Zarobki wahają
się w zależności
od doświadczenia,
firmy zatrudniającej,
specjalizacji oraz
dodatkowych
umiejętności. Średnio
mogą wynosić
od 6 tys. do 11 tys.
złotych brutto dla
osoby z kilkuletnim
doświadczeniem,
do 9,5 tys. – 14 tys.
dla senior developera.

W ramach swoich obowiązków zawodowych PHP Developer nie tylko tworzy
oprogramowanie, ale również dba o jego
rozwój i integrację z pozostałymi systemami oraz tworzenie dokumentacji projektowej.

dogłębnej znajomości technologii, konieczna jest również umiejętność analitycznego oraz syntetycznego myślenia,
by na podstawie nieoczywistych przesłanek znaleźć rozwiązania i wykonać swoją pracę.

PRZEDE WSZYSTKIM LOGIKA

Mile widziane jest również doświadczenie w pracy przy popularnych skryptach
i technologiach opartych o język PHP.
Dobrą rekomendacją jest na przykład
współpraca przy rozwoju popularnego systemu CMS Wordpress czy choćby napisanie do niego własnej wtyczki.
Często już sama znajomość tej techno- W praktyce, PHP Developer często współlogii jest dla developera PHP przepustką pracuje z pracownikami innych działów,
na przykład UX designerem czy backdo intratnych zleceń lub pracy na stałe.
-end developerami, którzy opiekują się
innymi częściami tworzonego serwisu.
NIE TYLKO PHP
Oprócz dobrej znajomości PHP, bibliotek Z tego względu na tym stanowisku przydedykowanych do tego języka oraz popu- dają się umiejętności miękkie, takie jak
larnych frameworków, takich jak Symfony, współpraca w grupie, empatia oraz zdolZend czy Kohana, niewątpliwymi atuta- ności negocjacyjne.
mi będzie znajomość HTML, JavaScriptu,
MySQL oraz praktyczna znajomość pro- Wraz z kolejnymi awansami i rozwojem
zawodowym developera, coraz częściej
gramowania obiektowego.
zapraszany jest do współpracy z klienProgramowanie to w dzisiejszych cza- tami oraz na spotkania koncepcyjne.
sach działanie zespołowe, dlatego war- Z tego względu rośnie rola zdolności mięto aby developer PHP orientował się dzyludzkich jako tych, które pozwalają

Kandydat na to stanowisko powinien
mieć wyższe wykształcenie oraz umieć
logicznie myśleć i wyciągać wnioski. Mile
widziany jest dyplom uczelni technicznej,
choć nie jest to kluczowe wymaganie.
Wielu developerów PHP nie ma ukończonych studiów technicznych, a nauczyło się
programowania jako hobby, które w ostateczności okazało się bardziej dochodowe
niż praca, o której marzyli wcześniej.
Jednak, jak w przypadku każdej dziedziny programowania, tak i w przypadku
tworzenia kodu PHP developer musi
mieć zdolność do rozbierania wyzwań
na czynniki pierwsze. W praktyce wiele
pracy w programowaniu opiera się na
eliminacji problemów na podstawie
poszlak. W takim przypadku, oprócz
* https://pl.wikipedia.org/wiki/PHP#Popularno.
C5.9B.C4.87
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także w tym, jakie role i zadania muszą
spełniać jego koledzy z zespołu, w którym pracuje. Mile widziane jest doświadczenie w pracy z administratorami sieci,
back-end developerami, UX designerami czy działem grafiki. Dobrze też, by sam
developer posiadał również choćby pobieżną wiedzę z każdej z tych dziedzin.
Dzięki lepszemu zrozumieniu natury
pracy innych działów, będzie w stanie
skuteczniej współpracować na poziomie
całej firmy oraz sprawniej wprowadzać
uwagi kolegów w życie.
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Jednym
z ważniejszych,
choć wciąż
niedocenianych
elementów pracy
programisty, jest
dokumentacja.
To na jej podstawie
materiał może być
później rozwijany
lub modyfikowany,
dlatego jej
przygotowywanie
nie powinno być
dla developera PHP
problemem.

w pełni wykorzystać siłę kompetencji twar- developer wciąż uczy się „programowa- cjalizacji oraz dodatkowych umiejętności.
dych i znaleźć dla umiejętności technicz- nia w praktyce” i ze swoimi wątpliwościa- Średnio mogą wynosić od 6 tys. do 11 tys.
mi udaje się właśnie do seniora.
nych realne zastosowanie.
złotych brutto dla osoby z kilkuletnim
doświadczeniem, do 9,5 tys. – 14 tys. dla
PISAĆ NIE TYLKO KOD
W ramach kolejnych stanowisk, PHP senior developera.
Choć najważniejszą umiejętnością developer może zostać team leaderem.
developera PHP jest programowanie, Jest to już stanowisko wymagające Należy jednak mieć na uwadze, że w tej
to nie powinien on zaniedbywać tak- umiejętności zarządzania zespołem. chwili rynek pracy jest bardzo głodny
że bardziej humanistycznych aspek- Warto jednak podkreślić, że IT to środo- programistów i dzięki pożądanej komtów swojej pracy. Jednym z ważniejszych, wisko merytokratyczne, a team leader binacji umiejętności można uzyskać
choć wciąż niedocenianych elemen- jest raczej „primus inter pares” niż „panem bardzo wysokie zarobki. Przykładowo,
tów pracy programisty, jest dokumen- dyrektorem”. Fakt, że musi zarządzać pra- cenieni są developerzy PHP z wysokitacja. To na jej podstawie materiał może cą swoich kolegów nie oznacza, że prze- mi kompetencjami związanymi z zarząbyć później rozwijany lub modyfikowany, staje programować. Wprost przeciwnie dzaniem bazami danych.
dlatego jej przygotowywanie nie powin- – powinien nadal rozwijać swoją wiedzę
no być dla developera PHP problemem. w danym kierunku.
W związku z rozwojem e-commerce, ceWażna jest oczywiście zrozumiałość takienieni są programiści, którzy mieli okazję
go przekazu.
Kolejnym stopniem rozwoju jest pracować przy projektach z tej gałęzi,
architekt, którego rola płynnie przecho- Może to być rozwój, modyfikacja bądź
ROZWÓJ
dzi z wdrażania rozwiązań do ich propo- tworzenie wtyczek do Magento, najpoOsoby zatrudniane na tym stanowisku nowania. Architekt rozwiązań musi być pularniejszego w tej chwili oprogramomogą liczyć przede wszystkim na rozwój przygotowany do współpracy z klientem wania dla sklepów internetowych. Tym
wraz z coraz ciekawszymi projektami, oraz umieć poznać jego potrzeby, aby samym, trudno jest mówić o górnej granido jakich będą angażowane. Po kilku la- na podstawie swojej wiedzy technicz- cy zarobków developera PHP. Pracodawca,
tach pracy może liczyć na awans na sta- nej zaproponować rozwiązania jego mający zapotrzebowanie na odpowiednowisko seniora. Taki awans wiąże się problemów.
ni zestaw umiejętności połączonych ze
przede wszystkim ze wzrostem zarobznajomością tego języka programowania,
ków oraz przejęciem opieki nad bardziej ZAROBKI
jest w stanie zapłacić odpowiednio więskomplikowanymi zadaniami progra- Zarobki wahają się w zależności od do- cej, niż wynosi statystyczna płaca na tym
mistycznymi. W wielu firmach junior świadczenia, firmy zatrudniającej, spe- stanowisku. •
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Weronika
Skrzypczak,
Consultant IT
w Spring
Professional
(Grupa Adecco).

85

KARIERA I ROZWÓJ

Ogłoszenia rekrutacyjne
REKRUTUJĄCY:

KONTAKT: MILENA KOT
M: + 48 798 640 958
E: MKOT@DEVIRE.PL

R&D Manager – nowy dział badawczo-rozwojowy
w Polsce
(19 000 – 21 000 PLN brutto/miesięcznie)

Opis stanowiska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przygotowywanie i realizacja planu rozwoju w ścisłej współpracy z innymi działami
Rozwój produktu zgodnie z ustalonym procesem i narzędziami
Regularne monitorowanie postępów projektów
Realizacja projektów z uwzględnieniem ustalonej wysokości kosztów i czasu
Zapewnienie dobrego poziomu koordynacji w obrębie swojego działu, z poszanowaniem polityki, wytycznych i terminów
Realizacja inicjatyw oraz wytycznych ustanowionych w ramach całej Grupy
Zapewnienie odpowiedniego poziomu koordynacji z innymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi w przypadku projektów
przekrojowych i działań laboratoryjnych
Dbanie o rekrutacje, szkolenia i rozwój pracowników
Motywowanie i rozwijanie zespołów oraz utrzymywanie dobrej atmosfery w pracy, sprzyjającej osiąganiu celów biznesowych
z poszanowaniem wartości firmy
Kierowanie całością budżetu działu R&D (koszty wewnętrzne, wydatki, inwestycje)
Zapewnienie zaangażowania zespołów przemysłowych w projekty i zakończenia projektów przemysłowych dla nowych produktów

Wymagania:
•
•
•
•
•

Wykształcenie: Inżynieria elektroniczna (HW)
Minimum 5 lat doświadczenia w elektronicznym dziale badawczo-rozwojowym
Doświadczenie w zarządzaniu projektami
Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2). Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego
będzie dużym atutem
• Silne umiejętności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów
• Umiejętności przywódcze i budowania zespołu
• Zdolność do pracy pod presją czasu
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REKRUTUJĄCY:

KONTAKT: MAŁGORZATA DRAGAN
MALGORZATA.DRAGAN@HRK.PL

Główny Księgowy / Główna Księgowa
(Wynagrodzenie: do 20 000 PLN/miesiąc brutto)

Opis stanowiska:

•
•
•
•
•

Nadzór nad zgodnością księgowości firmy z obowiązującymi przepisami (PL GAAP/US GAAP)
Utrzymywanie i rozwijanie relacji zarówno ze starszymi udziałowcami, jak i członkami zespołu
Raportowanie (bilans, podatki, SOX, współpraca z audytem)
Prowadzenie zamknięcia miesiąca, w tym bilans
Nadzór nad zgodnością z polskimi przepisami podatkowymi i ustawowymi

Wymagania:
• Wykwalifikowany/-a księgowy/-a (CPA, ACCA, ACA, itp.) z minimum 8-letnim doświadczeniem zdobytym w firmach Wielkiej
Czwórki i/lub międzynarodowych organizacjach
• Doświadczenie w pracy z IFRS/US GAAP
• Biegły język angielski (warunek konieczny)
• Min. 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem (mile widziane)
• Dobra znajomość Oracle/General Ledger i pakietu Microsoft Office będzie dodatkowym atutem
• Umiejętność efektywnej komunikacji ze starszymi udziałowcami, skrupulatność oraz szerokie zrozumienie biznesu

Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017
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Biblioteka Managera

Getting Things Programmed.
Droga do efektywności
Na pracę programisty składa się bardzo wiele zadań. Nawet jeżeli 90% czasu spędzamy na „klepaniu w klawiaturę”,
to w trakcie tych działań wykonujemy
całą gamę najróżniejszych czynności.
Autor:
Michał Bartyzel

Objętość: 184 s.
Rok: 2016
ISBN:
978-83-246-8889-0

Sprawne sterowanie swoją uwagą,
planowanie zadań czy umiejętność
ich oszacowania to wiedza, której
brakuje większości programistów.
Często nie zdajemy sobie nawet sprawy
z istnienia problemów spowalniających
naszą pracę.
W niniejszej książce Autor przedstawia
bogaty wachlarz wyzwań stojących
przed świadomym programistą.
Nie poprzestaje na tym: wysuwa propozycje samodoskonalenia. Opisuje

sprawdzone recepty pomagające
zrozumieć codzienne problemy, rozbija
je na czynniki pierwsze i przygotowuje
do walki o lepszą organizację czasu.
Maciej Aniserowicz, Programista i szkoleniowiec, twórca bloga devstyle.pl
oraz podcasta devtalk.pl
Michał Bartyzel – konsultant i trener
w firmie szkoleniowo-doradczej BNS
IT. Zajmuje się doskonaleniem programistów i zespołów programistycznych,
wdrażaniem metodyk
pracy oraz rozwijaniem kompetencji
pracowników branży
IT.

W sieci korzyści.
Jak wykorzystać LinkedIn
w kontaktach zawodowych

Autor:
Wayne Breitbarth

Objętość: 240 s.
Rok: 2015
ISBN:
978-83-246-9200-2
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Media społecznościowe to dziś integralna część naszego życia. Tweetujemy
o premierach kinowych, dzielimy się
fotkami z wakacji, udostępniamy swoje
treningi i dodajemy filmiki z koncertów.
Możliwości są nieograniczone, dlaczego
więc nie wykorzystać tego potencjału
dla zwiększenia własnego zysku?
Internet to nie tylko zabawa!

w pełni wykorzystywać nowoczesne narzędzia LinkedIn i wprowadzisz na nowy
poziom swoje działania związane
z poszukiwaniem pracy, prowadzeniem
marketingu, rozwojem firmy czy sprzedażą. Wystarczy odrobina zaangażowania, a Twoja sieć kontaktów rozszerzy się
jeszcze bardziej, co przyniesie Ci realne
zyski.

Odkryj międzynarodowy serwis
społecznościowy idealnie dostosowany
do Twoich biznesowych potrzeb
i nadaj rozpęd swojej karierze zawodowej. Poznaj te możliwości LinkedIn,
które pozwolą Ci zdobyć przewagę
konkurencyjną. Dzięki temu praktycznemu podręcznikowi nauczysz się

Wayne Breitbarth napisał znakomity poradnik korzystania z jednej
z najszybciej rozwijających się społecznościowych platform
marketingowych.
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