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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Wasze ręce wydanie Outsourcing&More Polska,
zamykające rok 2017. Ponownie spotkamy się w styczniu
2018 i będzie to zupełnie nowa odsłona naszego magazynu.
W bieżącym wydaniu zebraliśmy dla Państwa szereg ciekawych tematów, którymi podzieliły się na naszych stronach zarówno jednostki samorządu terytorialnego, firmy doradcze, HR
oraz Real Estate. Wywiadem numeru jest rozmowa z Wojciechem
Szczurkiem, Prezydentem Miasta Gdyni, na temat biznesowego potencjału i atrakcyjności inwestycyjnej miasta, które
w styczniu 2018 będzie Miastem – Gospodarzem konferencji The BSS Forum oraz Gali Outsourcing Stars, organizowanych
przez Pro Progressio.
Jesień w sektorze usług dla biznesu upływa pod hasłem wielu wydarzeń. Są wśród nich relacje z cyklu konferencji The BSS
Tour, Forum Gospodarczego w Łodzi oraz GOA, czyli otwarcia budynku biurowego ARGON w Gdańsku.
W sekcji miejskiej skupiliśmy się na obszarze R&D
– Badania i Rozwój, to coraz częstsze praktyki na rynku inwestycyjnym, a polskie miasta chętnie przyjmują do siebie inwestorów z tego sektora. W bieżącym wydaniu prezentujemy jak R&D
wygląda obecnie w wielu polskich aglomeracjach.
Zapraszam także do ciekawej publikacji Savills, która opisuje
Polską Dolinę Krzemową tworzoną w biurach co-workingowych.
Co-working na świecie przeżywa rozkwit i nie omija to zjawisko także Polski. Publikacja Savills jest jedną z pierwszych, która w taki sposób opisuje obszar co-workingu.
W części HR zamieściliśmy wywiad z Andżeliką Majewską,
Wiceprezes Zarządu LeasingTeam Sp. z o.o. na temat precedensowego outsourcingu w T VP. Temat wciąż budzi
emocje na rynku i warto przyjrzeć się jemu z perspektywy firmy outsourcingowej. Obszar HR dopełniają także publikacje
Moniki Reszko oraz Randstad. Reszko tym razem pisze o trzech
mitach menedżera, a eksperci Randstad mówią o wielkim nieodkrytym potencjale rekrutacji w BSS. Warto także zwrócić uwagę na tekst autorstwa PwC, w którym autorzy przekonują, że
to ludzie realizują strategię biznesową klientów, a nie systemy
i procesy. Dla rosnącego znaczenia automatyki i sztucznej inteligencji, tekst ten jest dobrym przystankiem i czasem na krótką
refleksję.
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V Green Light for BSS
in Opole
Blisko 350 osób reprezentujących branżę
nieruchomości, najemców, lokalne władze samorządowe i instytucje otoczenia
biznesu wzięło udział w oficjalnym
otwarciu budynku Argon, III etapu
gdańskiej Alchemii. Impreza, która
odbyła się 12 października br. na 7 piętrze biurowca, obfitowała w atrakcje kulinarne, artystyczne i muzyczne. Podczas
wieczoru ogłoszono również rozpoczęcie
budowy NEONU, ostatniego etapu
kompleksu.

24
19 września w Opolu miała miejsce piąta edycja dorocznej konferencji Green Light for BSS in Opole. To już kolejny raz, kiedy
Urząd Miasta Opola podsumował rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu w swoim mieście. Tym razem konferencja miała miejsce w Filharmonii Opolskiej i zebrała blisko
150 uczestników.

Uroczyste otwarcie nowej
siedziby ESKOM!

Wywiad z Andżeliką Majewską,
Wiceprezes Zarządu
LeasingTeam Sp. z o.o.

40

O nowych wyzwaniach SSC rozmawiano
w Poznaniu
Dnia 5 października, odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby ESKOM IT
Outsourcing & Solutions w Warszawie,
przy ul. Puławskiej 543. W wydarzeniu
uczestniczył zespół ESKOM, a także
Klienci i Partnerzy firmy.

26

X Europejskie Forum
Gospodarcze – Łódzkie 2017.
Wnioski i perspektywy

Rekordowa liczba ponad 3000 zarejestrowanych uczestników, przeszło 30 debat
i dyskusji, 2 sesje plenarne, przedsiębiorcy z regionu nagrodzeni w konkursie
„Mocni w Biznesie” w 6 kategoriach,
a to wszystko w ciągu 2 dni, z udziałem
ponad 100 ekspertów – naukowców,
przedsiębiorców, dziennikarzy oraz
przedstawicieli instytucji z otoczenia biznesu.
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TVP, LeasingTeam
i precedensowy outsourcing

Prawna ochrona
wyników badań naukowych
i prac rozwojowych

18

18 października w Poznańskim hotelu IBB Andersia, miała
miejsce czwarta konferencja, w ramach The BSS Tour, zorganizowana przez Pro Progressio w roku 2017. Wydarzenie zebrało ponad setkę uczestników, a jego celem było omówienie
najnowszych trendów i wyzwań stojących przed Centrami
Usług Wspólnych.

36

Wraz z rozwojem rynku B+R rośnie
także znaczenie regulacji prawnych,
których podstawową funkcją jest ochrona rezultatów prac B+R. Celem
niniejszego artykułu jest omówienie
podstawowych instrumentów ochrony
wyników prac B+R na gruncie prawa
polskiego.

42

Flow at work – uwarunkowania
optymalnego doświadczenia
w miejscu pracy

Uniesienie, uskrzydlenie i całkowite pochłonięcie – tak potocznie określa się
stan flow. W kontekście pracy stan ten
jest szczególnie cenny.

44

To ludzie realizują
Twoją strategię biznesową
– nie systemy i procesy!
Dlaczego większość inicjatyw Ciągłgo
Doskonalenia nie przynosi satysfakcjonujących rezultatów w sektorze usług
biznesowych?
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W 2017 roku Gdynia, jako pierwsze
miasto w Polsce i Europie Wschodniej,
otrzymała certyfikat miasta inteligentnego według normy ISO 37120. To potwierdzenie faktu, że w Gdyni stale
monitorowana jest jakość życia, a inteligentne technologie wspierają ten proces.

Działalność badawczo-rozwojowa stanowi jeden z najistotniejszych elementów
w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy w województwie
pomorskim.

Gdynia – miasto inteligentne
i innowacyjne

68

Największa umowa najmu
w pierwszej połowie 2017 roku
podpisana w Bydgoszczy
INWESTYCJE

52

W zestawieniach obejmujących zawarte
transakcje za pierwsze półrocze 2017 roku,
Bydgoszcz stanęła na podium, deklasując
inne rynki regionalne.

Aktualności inwestycyjne

56

Potencjał badawczo-rozwojowy Poznania

Poznań należy do najsilniejszych ośrodków o znaczącym
potencjale naukowo-badawczym w kraju. Siłą miasta jest
dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry, prężnie działające parki technologiczne oraz innowacyjne zaplecze techniczne
poznańskich uczelni.
Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017

80

84

Rekrutacje w BSS
– wielki nieodkryty potencjał

70

Rzeszów – doskonała
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Przykład idzie z góry
– czyli 3 mity menedżera

Działalność R&D skupiona w nowoczesnych obiektach takich firm, jak
Pratt&Whitney Rzeszów, ML-System,
MTU Aero Engines Polska, Borg Warner
Poland, Fibrain, D.A. Glass, OPTeam,
G2A.com czy Nestle (NQAC) – istotnie
wpływa na podnoszenie rangi miasta
Rzeszowa na gospodarczej mapie Polski
i Europy.

Obecnie najemcy poszukują nie tylko wygodnej przestrzeni
biurowej, ale czegoś więcej. Tym czymś jest wielofunkcyjna
przestrzeń, która sprawia, że ludzie mogą nie tylko komfortowo pracować, ale również miło spędzać czas, odpoczywać,
a nawet mieszkać.

Łódź kreuje innowacje

Innowacyjność bezpośrednio przyczynia
się do rozwoju gospodarczego regionu,
tworzenia przewag konkurencyjnych
oraz do ogólnej atrakcyjności w oczach
potencjalnych inwestorów.

82

Boom na coworki, jaki obserwujemy od kilku miesięcy w Polsce, to wynik m.in. zmiany pokoleniowej oraz rozwoju nowych
technologii. Te czynniki przekładają się na zmianę kultury
pracy, zwłaszcza wśród wolnych strzelców, świadczących usługi dla dużych korporacji oraz młodych przedsiębiorców pracujących w ramach startup-ów.

58

78

Aktualności HR

Polska Dolina Krzemowa powstaje
w coworkach

Biuro to za mało. Liczy się wielofunkcyjna
przestrzeń spotkań

Są badania, jest rozwój, czyli
parę słów o B+R na Pomorzu

Inicjatywy badawczo-rozwojowe w Kielcach. Budowanie
przewagi technologicznej

74

Opole stawia na R&D

Ze względu na specyfikę parków
naukowo-technologicznych, mamy
do czynienia z koniecznością podporządkowania i połączenia innych działań, w tym integrację środowiska
naukowego i biznesu, przez budowanie
silnych połączeń w postaci realizacji
celowych projektów badawczorozwojowych.

Najnowszy raport Randstad „Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jako miejsce
pracy” przynosi wiedzę o tym, co zachęca, a co blokuje osoby o poszukiwanych
kompetencjach przed zawodowym związaniem się z branżą BSS.

86

Praca „na słuchawce”
– czy to zajęcie dla każdego?

88

Czym zatrzymać pracownika
contact center?
Wywiad z Marzeną Kitą, HR & Employer
Branding Area Manager, CCIG.
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Kim jest
R&D Manager?
Stanowisko to ma kluczowe znaczenie
w procesie wdrażania nowych projektów
oraz strategii badawczo-rozwojowej
przedsiębiorstwa.

92

Ogłoszenia rekrutacyjne

94

Biblioteka Managera
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Aktualności branżowe
Ruszył pierwszy w Polsce program na bazie
trójkąta kompetencji Project Management
Institute
Jak sprawić, by zmiana stała się naszym sprzymierzeńcem?
Bez szerszego spojrzenia na zarządzanie projektami nie
można osiągnąć pełni możliwości i satysfakcji. Pierwsza grupa liderów rozpoczęła swoją podróż z Akademią Transition Managera.
Akademia Transition Managera to pierwszy w Polsce kompleksowy program edukacyjny związany z zarządzaniem projektami,
zaprojektowany zgodnie z trójkątem kompetencji
Project Management Institute® (The PMI Talent Triangle®), który
reprezentuje zdefiniowany przez pracodawców zbiór niezbędnych
umiejętności kierownika projektu. Twórcami programu są
eksperci AgilePMO, a organizatorem Akademia Leona Koźmińskiego. Patronat nad studiami objęli Fundacja Pro Progressio,
Association of Business Service Leaders oraz Project Management
Institute Poland Chapter. Głównym celem Akademii jest
przygotowanie obecnych oraz przyszłych liderów projektów i programów do koordynacji złożonych inicjatyw. Ważne jest
także zrozumienie teorii i praktyki przywództwa oraz jego roli we
wdrażaniu trwałych zmian. Efektem szkolenia ma być transformacja uczestnika programu – z kierownika projektu na lidera
wprowadzanej zmiany.

Francja, Niemcy i Rosja. Polska jest jednym Aruba Cloud uruchamia nowe
centrum danych w Polsce
z krajów o najwyższej dynamice wzrostu.
Rosnąca popularność e-commerce
Firma Aruba S.p.A., lider włoskiego
sprzyja także rozwojowi handlu transgrarynku usług hostingowych oraz jeden
nicznego (tzw. cross border). Według badań z wiodących graczy w obszarze data center
Forrester aż 84 proc. internautów
i usług chmurowych, pełniący także –
na świecie przynajmniej raz dokonało
za pośrednictwem spółki zależnej – funkcję
zakupów w zagranicznym e-sklepie,
oficjalnego rejestru domen z rozszerzeniem
w Polsce ten odsetek wynosi 45 proc.
„.Cloud”, oficjalnie otwiera w Polsce
Najbardziej zniechęca nas przed tym długie centrum danych DC–PL1. Partnerskie
oczekiwanie na dostawę, jej wysoki koszt
centrum Aruba Cloud zostało ulokowane
lub trudności ze zwrotem produktów.
w warszawskim obiekcie lidera polskiego
rynku data center, posiadającego wysoki
standard niezawodności Tier III+. Jest
Collection S – zwycięzcą
to już ósme centrum danych grupy Aruba
German Design Award 2018
w Europie, które ma zaspokoić potrzeby
nie tylko rodzimych klientów, ale również
stać się przyczółkiem do ekspansji na inne
rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

Luxoft otwiera nową
siedzibę w stolicy i świętuje
7 lat intensywnego rozwoju

Rusza nowa odsłona kampanii informacyjnoedukacyjnej – „Potencjalnie nieBezpieczni”
dla przedsiębiorców

Nieprzywiązywanie dostatecznej uwagi przez przedsiębiorców do ochrony przetwarzanych informacji jest jednym
z największych zagrożeń dla danych osobowych – wynika z raportu „Co wiemy o ochronie danych” przygotowanego przez Fundację
Wiedza To Bezpieczeństwo. Przedsiębiorcy nadal nie zdają sobie
sprawy, jak cenne są posiadane i wykorzystywane przez nich
na co dzień dane. Startująca kampania ma na celu zbudowanie
świadomości wagi ochrony informacji i danych osobowych.
Więcej informacji o kampanii „Potencjalnie nieBezpieczni” znajduje
się na stronie internetowej www.potencjalnieniebezpieczni.pl.

Globalny rynek logistyki dla e-commerce
do 2024 roku urośnie do ponad 800 mld USD
Obecnie największą część branży stanowią usługi transportowe.
Najszybciej rosnącym segmentem są natomiast rozwiązania z zakresu e-fulfillment.
Według szacunków PMR[2] w 2020 roku sprzedaż online może
stanowić już 10 proc. całego handlu detalicznego. W Europie
największymi rynkami sprzedaży online są Wielka Brytania,
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Rodzina krzeseł menedżerskich
z serii Collection S firmy Kinnarps
została zwycięzcą German Design Award
2018. Nagroda przyznawana jest produktom, które wnoszą swój pionierski
wkład w niemiecki i międzynarodowy
świat wzornictwa.
W tym roku do konkursu German
Design Award zgłoszonych zostało ponad
5000 projektów. To konkurs, który
w wyborze laureatów wyznacza najwyższe
standardy. W procesie nominacji panele
ekspertów z Niemieckiej Rady Wzornictwa
(German Design Council) zapraszają
do udziału w konkursie wyłącznie tych
producentów, którzy dzięki jakości wzornictwa wyraźnie wyróżniają się na tle
konkurencji.

Notowany na nowojorskiej giełdzie Luxoft
otwiera nową siedzibę w stolicy. Szybko rosnące warszawskie centrum firmy nie mieściło się już w dotychczasowej lokalizacji.
Obecnie pracuje tu blisko 120 specjalistów,
w większości świadczących zaawansowane
usługi IT dla międzynarodowych klientów.
Nowe biuro na 36. piętrze budynku
Warsaw Spire to zarazem symbol
sukcesu i dynamicznego rozwoju Luxoft
w ciągu siedmiu lat obecności Polsce.
Warszawskie centrum Luxoft realizuje
zadania dla wielu dużych globalnych
organizacji, w tym dla czołowych
banków inwestycyjnych na świecie.
W Polsce jest w ścisłej czołówce pod
względem liczby projektów i skali działań
we wdrożeniach i rozwoju platformy
Murex – światowego lidera rozwiązań
tradingowych, inwestycyjnych, skarbowych
i zarządzania ryzykiem.

Świat nie chce diesla, początek
ery samochodów elektrycznych
W 2017 roku po raz pierwszy udział
samochodów z silnikami diesla w Europie
Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017

BIZNES
spadł poniżej poziomu 50 proc. Według
analityków rynku motoryzacyjnego,
dominacja silników wysokoprężnych
ma się już ku końcowi.
Spadek zainteresowania dieslami postępuje
systematycznie od 2012 roku. Przyczyn
jest wiele. To między innymi wynik
coraz intensywniejszego ruchu w miastach
i ujawnionej we wrześniu 2015 roku afery
Dieselgate, która przyspieszyła ten proces,
zwiększając ekologiczną świadomość
społeczeństwa. Coraz liczniejsze rządowe
i lokalne administracje zapowiadają wprowadzenie całkowitych zakazów eksploatacji aut z jednostkami wysokoprężnymi.
Co je zastąpi? Auta elektryczne. Nie stanie
się to jednak od razu. W najbliższych
latach nasze samochody wciąż jeszcze
będą napędzane silnikami benzynowymi i spalinowo-elektrycznymi hybrydami,
którym o wiele łatwiej niż dieslom spełniać
coraz ostrzejsze normy czystości spalin.
Eksperci prognozują, że w 2030 roku na europejskim rynku diesle będą stanowić
zaledwie 9 proc. wolumenu.
Według danych Instytutu Badań Rynku
Motoryzacyjnego SAMAR, w okresie od
stycznia do kwietnia 2017 roku, łącznie
na polskim rynku odnotowano ponad
100-procentowy wzrost sprzedaży
samochodów z napędem hybrydowym
i 130-procentowy z napędem elektrycznym.
Auta z napędem alternatywnym są
najczęściej wybierane przez klientów
instytucjonalnych.

Monetia wygrywa przetarg
na obsługę 66 urzędów
skarbowych w Warszawie
i Katowicach
Monetia, właściciel jednej z największych
sieci placówek obsługujących transakcje
gotówkowe, wygrała dwa postępowania przetargowe na obsługę 66 urzędów skarbowych – 30 US-ów to nowe
lokalizacje, a pozostałe 36 to urzędy już
obsługiwane przez spółkę. Kontrakty
mają zostać podpisane w ciągu kilku
najbliższych tygodni. W efekcie o 30%
zwiększy się liczba US-ów obsługiwanych
przez Monetię – spółka będzie prowadzić
swoje punkty w 145 urzędach skarbowych
na terenie całego kraju. W opinii Zarządu Monetii wpłynie to pozytywnie
na wyniki finansowe szczególnie w 2018 r.
Oferta, dzięki której Monetia wygrała przetarg na obsługę nowych US-ów, dotyczy
rozliczania transakcji gotówkowych
oraz bezgotówkowych realizowanych
na rzecz urzędu. Dodatkowo, osoby odwiedzające okienka kasowe w urzędach będą
mogły opłacić tam bieżące rachunki, jak np.
czynsz, raty kredytu lub opłaty abonamentowe, a także doładować kartę telefoniczną
i wypłacić gotówkę poprzez POS.

Walter Herz powołała
pierwszą w kraju Akademię
Najemców

Rusza nowa inicjatywa
promocji gospodarczej
województwa pomorskiego
–„Live More. Pomerania”

„Województwo pomorskie – miejsce
idealne do pracy, rozwoju i życia”, tak
brzmi motto nowego projektu promocyjnego inicjatywy Invest in Pomerania.
Celem kilkuletniej kampanii informacyjnej
realizowanej pod hasłem „Live more.
Pomerania” jest przyciągnięcie nowych
oraz zatrzymanie potencjalnych pracowników na Pomorzu.
Kampania „Live more. Pomerania” do komunikacji wykorzystywać będzie przede
wszystkim stronę internetową, pełniącą
funkcję rzetelnego źródła informacji o pracy i życiu na Pomorzu, oraz media społecznościowe. Profile mają pokazywać
największe zalety regionu z perspektywy
mieszkańców. Dodatkowo organizatorzy
przygotują materiały promocyjne, które
będą dystrybuowane podczas wybranych
targów pracy w województwie i poza nim.

Prosta Tower, w którym znajduje się
siedziba firmy Walter Herz. Moderatorami
paneli eksperckich będą specjaliści Walter
Herz z działu wynajmu powierzchni biurowych, reprezentacji najemcy i działu
zarządzania nieruchomościami, a także
zaproszeni eksperci z firm specjalizujących
się w różnych dziedzinach, związanych
z rynkiem nieruchomości. Twórcy
Akademii zapewniają, że prezentacje
prowadzone będą w lekkiej i przystępnej
formie, a wiedza przekazywana w przystępny sposób zrozumiałym językiem.

Już siedem osób liczy
program ambasadorski
Pro Progressio „White Tigers”

White Tigers
Program Ambasadorski Pro Progressio
www.proprogressio.pl

W czerwcu 2017 roku Fundacja Pro
Progressio uruchomiła program ambasadorski „White Tigers”, którego
nadrzędnymi celami są aktywne
wspieranie rozwoju sektora nowoczesnych
usług dla biznesu w Polsce oraz promocja dobrych praktyk biznesowych
i wysokiego poziomu etyki zawodowej.
Ambasadorami „White Tigers” mogą zostać
eksperci, posiadający wiedzę z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz doświadczenie w budowaniu relacji w sektorze
publicznym i prywatnym. Do najważniejszych zadań Ambasadorów należą, m.in.:

• aktywna działalność na rzecz promocji projektów realizowanych przez
Pro Progressio;
• dostarczanie wiedzy do Fundacji
o aktualnej sytuacji w regionach
z branży BSS;
• dbanie o pozytywny wizerunek
całego sektora BPO/ SSC.

Firma doradcza Walter Herz, świadcząca
kompleksowe usługi w sektorze nieruchomości komercyjnych, powołała pierwszą
w kraju Akademię Najemców oferującą
bezpłatne szkolenia stacjonarne dla najemców powierzchni biurowych z całej Polski.
W ośrodku szkolenia odbywać się będą
Obecnie Fundacja jest reprezentowana:
cykliczne spotkania z ekspertami z różnych • w aglomeracji warszawskiej przez
Izabelę Kazimierską oraz Dorotę
dziedzin, którzy podzielą się wiedzą
Nowak;
i doświadczeniem związanym z pracą
• na terenie Trójmiasta przez Monikę
na rynku biurowym. Panele eksperckie
Reszko, Marcina Piątkowskiego oraz
prowadzić będą doradcy, negocjatorzy,
Mariusza Wiśniewskiego;
zarządcy, architekci prawnicy oraz specjaliści fit-outowi. W czasie szkoleń poruszone • w regionie zachodniopomorskim
przez Mieszka Czarneckiego;
zostaną najważniejsze kwestie dotyczące
• w Łodzi i okolicach przez Aleksandrę
wynajmu i użytkowania powierzchni,
Suszczewicz.
zmiany biura, umów najmu, czy aranżacji i wyposażenia przestrzeni biurowej.
Więcej informacji na temat programu
Akademia Najemcy mieści się przy ulicy
„White Tiger” można uzyskać, pisząc
Prostej 32 w Warszawie, w biurowcu
na adres: info@proprogressio.pl •

Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017
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Nowości technologiczne

Nowa wersja aplikacji
mobilnej Dzinga już dostępna!

Dzięki darmowej aplikacji mobilnej Dzinga zainstalowanej
na smartfonie albo tablecie, właściciele biznesów mogą, chociażby
pozostawać w kontakcie z klientami również poza biurem, a ze
swoimi pracownikami rozmawiać za darmo. Mogą też w prosty
sposób, kilkoma ruchami palca na ekranie, ustawić rozmowę
konferencyjną. Darmowa aplikacja mobilna firmy Dzinga jest
szczególnie polecana osobom, które związane są z call center,
sprzedażą, centrami usług medycznych, nieruchomościami,
biurami obsługi klienta, firmami transportowymi i logistycznymi,
gastronomią itp.
Aplikacja jest przeznaczona dla użytkowników urządzeń mobilnych, działających na systemach Android, macOS i Windows PC.
Nową desktopową wersję aplikacji mobilnej Dzinga można pobrać,
odwiedzając tę stronę: https://dzinga.com/pl/apps/. W sklepie
Google Play można ją znaleźć pod hasłem "Dzinga".

Salesforce i Internet of Things wkraczają
do biznesu!

90-calowy monitor serii PN-Q!
Sharp Electronics CEE wprowadza dziś do sprzedaży największy
90-calowy monitor serii PN-Q. Sharp stworzył ofertę PN-Q w tym
roku, by odpowiedzieć na zapotrzebowanie firm na wysokiej
jakości monitory do zastosowań Digital Signage i prezentacji dostępne w atrakcyjnych cenach. Od dzisiaj seria będzie
zawierała monitory w czterech rozmiarach – o przekątnej 60,
70, 80 i 90 cali – co zapewni klientom większy wybór urządzeń
najlepiej spełniających ich wymagania.
Seria monitorów PN-Q obejmuje urządzenia o wyjątkowej
jakości obrazu, którą osiągnięto dzięki zastosowaniu technologii
UV2A oraz nowoczesnej powłoki antyodblaskowej. Monitory
można obsługiwać zdalnie za pomocą RS-232 lub sieci LAN,
co daje swobodę sterowania instalacjami w trudno dostępnych
miejscach.
Monitory serii PN-R mogą być instalowane na wiele różnych
sposobów, w tym z ekranem pochylonym do przodu (w dół)
lub odchylonym do tyłu (w górę) nawet o 90 stopni, a także
w orientacji poziomej i pionowej. Urządzenia posiadają również
gniazdo Mini OPS, pozwalające łatwo rozszerzyć funkcje monitora, na przykład o łączność bezprzewodową, oraz zintegrować
go z pełną gamą aplikacji.

Nowe urządzenie Sharp Electronics CEE
Firma Sharp Electronics CEE zaprezentowała nowe urządzenie
wielofunkcyjne uzupełniające ofertę kolorowych urządzeń A3.
Model MX-2630N powstał z myślą o elastycznym trybie pracy,
oferując łatwe w obsłudze funkcje, które charakteryzują wszystkie
urządzenia kolorowe A3 należące do tej serii. Tym samym,
firma Sharp umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom
(MŚP) oraz mniejszym grupom roboczym dostęp do udoskonalonych rozwiązań i prędkości drukowania od 26 do 75 stron
na minutę. Model MX-2630N nie tylko odpowiada na wszystkie
podstawowe potrzeby związane z drukowaniem, skanowaniem
i kopiowaniem, ale można go również łatwo zintegrować
z istniejącymi przepływami zadań, w tym aplikacjami mobilnymi
i aplikacjami w chmurze.

Salesforce IoT Cloud został stworzony by zbierać w czasie rzeczywistym dane z dowolnych urządzeń i systemów (np.: aplikacji,
routerów, samochodów) podłączonych do sieci. Uzyskane w ten
sposób informacje są procesowane i przetwarzane, a następnie
narzędzie zintegrowane z systemem Salesforce pozwala na spersonalizowaną komunikację z klientami.
Salesforce IoT Cloud wykorzystuje innowacyjny silnik Thunder,
który umożliwia analizę miliardów zdarzeń pochodzących z różnych urządzeń. Wybrane zdarzenia mogą być w intuicyjny sposób
odfiltrowane z potoku danych i wykorzystane w rozwoju biznesu.
Salesforce IoT jest dostępny od października 2017 jako rozszerzenie do pozostałych chmurowych rozwiązań giganta CRM:
Marketing Cloud, Sales Cloud czy AppCloud.enxoo, Platinum
Salesforce Partner.
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Kalendarium
20.11.2017, Kraków (Polska)

23.11.2017, Warszawa (Polska)

V edycja Europejskiego Kongresu
Mobilności Pracy

Digital Champions 2017
Rethink

Inicjatywa Mobilności Pracy

W dniach 20-21 listopada w krakowskim
Centrum Kongresowym ICE
odbędzie się 5. już edycja Europejskiego
Kongresu Mobilności Pracy, największej
konferencji poświęconej świadczeniu usług
transgranicznych w Unii Europejskiej.
Gościem tegorocznej edycji, której
współorganizatorem jest Ministerstwo Rozwoju,
będzie wicepremier Mateusz Morawiecki. Jak co roku
organizatorzy zaprosili także Marianne Thyssen, europejską
komisarz odpowiedzialną za projekt zmian w dyrektywie
o delegowaniu pracowników.
Strona www:
ekmp.pl

22.11.2017, Warszawa (Polska)

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

X Kongres Bankowości Detalicznej

23.11.2017, Warszawa (Polska)

Gdańska Akademia Bankowa

Kongres
Bankowości Detalicznej
to największe w Polsce cykliczne
forum dyskusyjne przedstawicieli
banków, regulatorów, doradców i ekspertów z zakresu bankowości
detalicznej. Od dziewięciu lat stanowi on kluczową platformę
wymiany myśli i doświadczeń dla ponad 450 uczestników.
Strona www:
kbd.projektekf.pl

HR na szpilkach
Grupa Most Wanted

22.11.2017, Rzeszów (Polska)

II Polsko-Ukraińskie Forum Outsourcingu
w Rzeszowie
Rzeszów

Od wielu lat Polska i Ukraina są ośrodkami usług outsourcingowych, z których korzystają firmy ze Stanów Zjednoczonych
oraz Europy Zachodniej. Dostawcy usług outsourcingowych
z obu krajów stale poszerzają portfolio swoich klientów.
Oba kraje są także chętnie wybierane jako lokalizacje dla centrów typu BPO i ITO. Dostęp do kadr, szerokie doświadczenie
dostawców usług i małe różnice kulturowe sprawiają, że rozwija się
także współpraca outsourcingowa między Ukrainą a Polską.
Strona www:
bsstour.com/rzeszow

12

Jeżeli zajmujesz się branżą HR i pasjonuje Cię tematyka zarządzania zasobami ludzkimi, dołącz do nas na Kongresie „HR na szpilkach”, który odbędzie się już 23 listopada 2017 r. w Warszawie.
To miejsce, w którym wszystkie kobiety sukcesu będą miały
możliwość poznać najnowsze trendy w rekrutacji z wykorzystaniem Social Media, dowiedzieć się jak dopasować stosowane
przez siebie metody do kandydatów, poznać techniki zwiększania zaangażowania pracowników i budowania marki swojej firmy
oraz jak odkrywać i rozwijać ukryte talenty w organizacji.
Strona www:
hrnaszpilkach.pl
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29.11.2017, Warszawa (Polska)

05.12.2017, Warszawa (Polska)

Business Process Management Trends

Paragrafy przy najmie – udział prawnika
przy negocjacji umowy najmu

Pure Conferences

Walter Herz

Efektywność przedsiębiorstwa, instytucji czy innej organizacji –
niezmiennie zależy od zintegrowanych systemów działających wewnątrz firmy. Zachodzące w nich operacje przekładają się bowiem
na maksymalizację wykorzystania zasobów i lepszych wyników pracy. Znajomość tematyki BPM pozwoli w przyszłości podjąć
właściwe decyzje i działania, usprawnić przepływ informacji czy
też szybko zidentyfikować problemy zaistniałe w organizacji.
Strona www:
bpmtrends.pl

30.11.2017, Warszawa (Polska)

Backup & Storage Systems
Pure Conferences

Wydarzenie Backup & Storage Systems Summit, to okazja do pogłębienia wiedzy z zakresu ochrony danych. W przedsiębiorstwie
utrata danych biznesowych może mieć katastrofalne skutki.
Zatem ważne jest, aby zapewnić rozwiązania, umożliwiające
przechowywanie kopii oraz zarządzanie nimi. Wspomniane
technologie umożliwią automatyzację procesów tworzenia
kopii zapasowych i odtwarzania danych biznesowych szybko,
bezpiecznie i wydajnie. Konferencja Backup & Storage
Systems umożliwi Państwu nabycie cennej wiedzy, wymianę
doświadczeń, poznanie wydajnych i skutecznych rozwiązań
oraz nawiązanie nowych relacji biznesowych.
Strona www:
backupstorage.pl

01.12.2017, Lublin (Polska)

IT NonStop: Fintech hardcore
DataArt

Treść szkolenia obejmuje zagadnienia związane z prawną stroną
negocjacji umowy najmu. Omówiona zostanie rola prawnika w ramach wąskiego i szerokiego podejścia, a także zgranego zespołu,
jaki mogą stworzyć specjalista na rynku nieruchomości i kancelaria prawna. Poruszona zostanie również kwestia sporządzenia Umowy Najmu zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
Podczas szkolenia przedstawiony będzie m. in. temat Spółki
celowej (SPV) dla projektu, a także umowy o zachowaniu poufności przy najmie. Opisane zostanie znaczenie Listu Intencyjnego oraz elementów istotnych w procesie negocjacji, takich jak m.in.
czynsz, rent-free, fit-out, break.
Omówiona zostanie kwestia space splanu, czyli podziału
przestrzeni biurowej, uzależnionego od struktury firmy
wraz z niezbędną oceną prawnika. Następnie podjęta zostanie
próba określenia charakteru biura, który ma być spójny
z wizerunkiem firmy. Poruszony będzie temat zakazu konkurencji
w budynku, a także omówi się dostępne opcje marketingowe.
Wykładowca: Michał Wołoszański.
Strona www:
akademianajemcy.pl

07.12.2017, Warszawa (Polska)

Kongres Consumer Finance
Gdańska Akademia Bankowa

Kongres jest największym, dorocznym spotkaniem przedstawicieli sektora consumer finance oraz instytucji współpracujących
poświęcony perspektywom, wyzwaniom i problemom
rynku consumer finance. Celem Kongresu jest otwarta debata
pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku consumer finance,
wymiana informacji nt. najbardziej aktualnych problemów rynku,
a także wypracowanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa rynku consumer finance.
W tym roku w programie:

Jakie są najnowsze trendy w sektorze Fintech? Jak wprowadzić
rewolucyjne zmiany na rynek finansowy? Co sprawdza się
w ogromnych projektach IT realizowanych na skalę globalną?
Odpowiedzi na te pytania poznasz już 1 grudnia 2017 r.
w Lublinie. Konferencja IT NonStop: Fintech hardcore to wydarzenie skierowane do doświadczonych specjalistów zainteresowanych
nowościami i praktycznymi rozwiązaniami wykorzystywanymi
w sektorze łączącym technologie i finanse. Tegoroczna edycja
wydarzenia skupia się wokół tych rozwiązań, które prowadzą
do przełomowych zmian w branży.
Strona www:
it-nonstop.net/
Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017

Jak rynek consumer finance będzie wyglądał za 3 lata,
a jak za 10 lat?

• Rynek consumer finance w Polsce – bezpieczny wzrost
czy ryzyko systemowe?
• Digitalizacja i nowe technologie – wpływ na biznes
consumer finance
• Wybrane regulacje na rynku consumer finance
• Rynek consumer finance i jego klienci
• Nowi gracze na rynku consumer finance

Strona www:
kcf.projektekf.pl/
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V Green Light for BSS
in Opole
19 września w Opolu miała miejsce piąta edycja dorocznej konferencji
Green Light for BSS in Opole. To już kolejny raz, kiedy Urząd Miasta Opola
podsumował rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu w swoim mieście.
Tym razem konferencja miała miejsce w Filharmonii Opolskiej i zebrała blisko
150 uczestników.
Prestiżowe miejsce sprzyjało z jednej
strony merytorycznym dyskusjom,
a z drugiej – networkingowi biznesowemu.
W tym roku organizatorzy nastawili się
na pokazanie opolskiej branży BSS, ale
także wsparli przekaz merytoryczny
doświadczeniem i wiedzą krajowych
oraz międzynarodowych ekspertów.
Po raz pierwszy w gronie prelegentów
zasiedli Kerry Hallard – Prezes Global
Sourcing Association UK oraz Elias van
Herwaarden – EMEA Service Leader
z Deloitte.
Zaproszeni eksperci i prelegenci omówili
rozwój branży w Opolu, międzynarodowe
trendy i obecne wyzwania na rynku pracownika. Piąta edycja konferencji była także okazją do wręczenia nagród dla trzech
firm z sektora BSS. Nagrody w roku 2017
otrzymali:

• Capgemini – Green Light for the
Leader
• Stefaniani – Green Light for
Newcomer
• ATOS – Green light for the Business
Partner

Partnerami wydarzenia były IAOP,
Deutscher Outsourcing Verband, ABSL,
GSA UK, Grupa Nowy Styl, Capgemini,
CBRE, Krakowska 38, Inter-Car Opole,
Meissner&Partnerzy, CTP oraz Grupa
Hongbo. Honorowego Patronatu nad wydarzeniem udzieliła Polska Agencja
Inwestycji i Handlu. Konferencja Green
Light for BSS jest finansowana ze środków Miasta Opola.
Tegoroczna edycja Green Light for BSS
in Opole została zorganizowana przez
Pro Progressio, w ramach cyklu konferencji
sektora nowoczesnych usług dla biznesu
– The BSS Tour.
Do zobaczenia za rok! •
Pełna relacja z konferencji znajduje się
na stronie http://www.bsstour.com/opole
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po lewej:
Powitanie gości
przez Prezydenta
Miasta Opole
– Arkadiusza
Wiśniewskiego.

powyżej:
Dzięki systemowi Event Tiger, uczestnicy
konferencji mieli możliwość umawiania
indywidualnych spotkań w specjalnie
wyznaczonych strefach networkingowych.

po lewej:
O sektorze BSS
w Opolu rozmawiali:
dr hab. inż. Adam
Niesłony (Politechnika
Opolska), Mariola
Komarek (opta data)
Paweł Mleczko (PwC),
Arkadiusz Wiśniewski
(Prezydent Miasta
Opole), Marcin
Nowak (Capgemini
Polska, ABSL),
dr Jarosław Bogacki
(Uniwersytet Opolski).
Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017
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po lewej:
Prezydent Arkadiusz
Wiśniewski wręcza
nagrodę „Green Light
for Newcomer” dla
firmy Stefanini.
po prawej:
Kerry Hallard (Global
Sourcing Association)
podzieliła się z uczestnikami konferencji
międzynarodowym
spojrzeniem na tematykę BSS.

po prawej:
Elias van Herwaarden
(Deloitte) w panelu
„Opole na polskiej
i europejskiej mapie
BSS”.
po prawej:
Zebrani goście
aktywnie uczestniczyli
w dyskusji
z ekspertami.

poniżej:
Przyznanie nagrody
„Green Light for
the Leader” dla Cap
Gemini. Nagrodę
wręcza Maciej Wujec
– Zastępca Prezydenta
Miasta Opole.
po lewej:
Wiktor Doktór (CEO,
Pro Progressio) w roli
prowadzącego
V Green Light for BSS
in Opole.

poniżej:
Paweł Boczar (CBRE)
moderował panel
„Wizja biura przyszłości w 2025 roku”.

po prawej:
Prezentacja potencjału
biurowego w Opolu
przez dewelopera
Krakowska 38.
Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017

powyżej: Sebastian Osuch z Nowy Styl Group
przedstawił nowoczesne rozwiązania biurowe.

15

BIZNES
po prawej:
Sebastian Osuch
(Grupa Nowy Styl),
Zbigniew Dreja
(Fortress Invest),
dr hab. inż. Jarosław
Mamala (Park Naukowo-Technologiczny)
oraz Marek
Bajsarowicz
(Krakowska 38)
w debacie o wizji
biura przyszłości
w 2025 roku.

po lewej:
Zwieńczeniem części
oficjalnej był występ
Macieja
Brudzewskiego
(Stand Up Polska).

po prawej:
O przyszłości rynku
HR w sektorze BSS
debatowali: Łukasz
Domoradzki
(Stefanini Poland),
Jacek Suski
(Wojewódzki Urząd
Pracy), Paweł
Mleczko (PwC),
Edyta Janas (Randstad
Sourceright).

po prawej:
Jan Banasikowski
(CBRE) przedstawił
istotne wyzwania
w branży Real Estate.

po lewej:
Po części oficjalnej
goście mieli możliwość skorzystania
z open baru.

po prawej:
Sponorem konferencji
był lokalny dealer Inter
Inter-Car Volvo.
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Skuteczne sposoby na rekrutacje językowe
Raport Monster Talent Sourcing Services

Jakie jest zapotrzebowanie na pracowników z językami obcymi na polskim rynku?
Jak wygląda proces rekrutacyjny i czy obcokrajowcy dobrze go oceniają?
Czym charakteryzuje się atrakcyjny pracodawca dla osoby spoza kraju?

Pobierz raport: http://pobierz-raport.monsterpraca.pl/

BIZNES

O nowych wyzwaniach SSC
rozmawiano w Poznaniu
18 października w Poznańskim hotelu IBB Andersia, miała miejsce czwarta
konferencja, w ramach The BSS Tour, zorganizowana przez Pro Progressio
w roku 2017. Wydarzenie zebrało ponad setkę uczestników, a jego celem
było omówienie najnowszych trendów i wyzwań stojących przed Centrami
Usług Wspólnych. W gronie Partnerów Merytorycznych konferencji wystąpili
Członkowie Klubu Pro Progressio, a także firmy: 4Synchronicity oraz Adaptive
SAG, które na co dzień wspierają szereg procesów optymalizacyjnych
i transformacyjnych wewnątrz branży SSC.

Organizatorzy konferencji nastawili się
na potężną dawkę wiedzy. Wydarzenie
rozpoczęto dyskusją na temat strategii
centrów usług wspólnych. Omawiano
zarówno procesy transakcyjne, jak również ewolucję do wyspecjalizowanego
centrum kompetencji i analiz. W trakcie
kolejnych paneli dyskusyjnych prelegenci
omówili możliwe granice na poziomie
wynagrodzeń, automatyzacji i optymalizacji procesów – co pozwoliło zastanowić
się nad dalszymi etapami ewolucji SSC

oraz centrów typu CoE w Polsce i na świecie. Druga połowa dnia przyniosła wskazówki dotyczące budowy modelu GBS
oraz skupienie się nad operacyjną stroną sektora CUW. Kropkę nad „i” postawił
specjalny gość konferencji, którym był
Serge Librot, reprezentujący IAOP. Librot
zaprezentował najświeższe informacje
z rynku robotyki i automatyzacji.

Progressio, w ramach cyklu The BSS
Tour, była prowadzona w języku polskim
i angielskim. Patronem Honorowym
wydarzenia była Polska Agencja Inwestycji i Handlu, a wśród Partnerów byli Miasto Poznań, Adaptive SAG, 4Synchronicity,
Deutscher Outsourcing Verband, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Grupa
Nowy Styl, Vastint oraz IAOP. •

Konferencja, podobnie jak wszystkie Pełna relacja z konferencji jest dostępna na
inne wydarzenia realizowane przez Pro stronie http://www.bsstour.com/poznan/

po prawej:
Sponsorami konferencji była firma Vastint
i Nowy Styl Group.

poniżej: Wiktor
Doktór (CEO, Pro
Progressio) uroczystym powitaniem
rozpoczął The BSS
Tour w Poznaniu.
powyżej:
Goście chętnie
korzystali ze stref
networkingowych.

po lewej:
Katarzyna Sobocińska
(UM Poznań) opowiedziała o potencjalne
Poznania pod kątem
sektora BSS.
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po prawej:
Kulminacyjny
moment części
networkingowej
– nawiązywanie
nowych kontaktów
biznesowych.

powyżej:
Panel dotyczący
strategii CUW. Na zdj.
Michał Bielawski
(Adaptive SAG),
Radek Mierzejewski
(DFDS Polska),
Marzena Kardas
(Infosys), Rafał
Drygała (OpusCapita),
Krystian Bestry
(Adaptive).

po prawej:
O strategii CUW
wypowiadał się m.in
Radek Mierzejewski
(DFDS Polska).

poniżej: Sebastian
Osuch (Grupa Nowy
Styl) zwrócił uwagę
na aktualne trendy
w zarządzaniu
przestrzenią
w miejscu pracy.

powyżej: Tom
Quigley (Emerging
Europe) był moderatorem panelu pt.
„Sufit”, czyli gdzie jest
granica.
powyżej: O automatyzacji i centralizacji procesów rozmawiali: Tom Quigley (Emerging Europe), Michał Młynarczyk
(Devire), Violetta Małek (KPMG), Krzysztof Herdzik (You Can Business), Artur Skiba (Antal), Rafał Olejniczak (Globalne
Centrum Usług Wspólnych 3M).

po prawej: Szymon Stadnik (FRISTA)
opowiedział o swoich doświadczeniach
dotyczących transformacji w sektorze SSC.

po prawej:
Goście aktywnie
uczestniczyli
w dyskusji,
zadając prelegentom
pytania.
Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017

po prawej:
Mariusz Szałaj
(4synchronicity),
Anna Nizio
(4Synchronicity) oraz
Paweł Płocki
(Oriflame)
rozmawiali o budowie
modelu GBS.

po lewej:
Gość specjalny
– Serge Librot (IAOP)
przedstawił różnicę
pomiędzy AI a RPA.
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Biurowa wizytówka
Gdańska oficjalnie otwarta
Blisko 350 osób reprezentujących branżę nieruchomości, najemców,
lokalne władze samorządowe i instytucje otoczenia biznesu wzięło udział
w oficjalnym otwarciu budynku Argon, III etapu gdańskiej Alchemii. Impreza,
która odbyła się 12 października br. na 7 piętrze biurowca, obfitowała w atrakcje
kulinarne, artystyczne i muzyczne. Podczas wieczoru ogłoszono również
rozpoczęcie budowy NEONU, ostatniego etapu kompleksu.

– Rynek biurowy w Trójmieście, tak jak i w innych dużych aglomeracjach w Polsce, dynamicznie rośnie. Bardzo się cieszę, że jako lokalny deweloper komercyjny od samego początku mamy duży
udział w jego rozwoju. Razem z budynkiem Argon dostarczyliśmy
na rynek już ponad 100 tys. m2 powierzchni, stworzyliśmy więc
ponad 20% rynku biurowego w Gdańsku. Co szczególnie dla nas,
jako lokalnego dewelopera ważne, nie są to tylko kolejne metry powierzchni, ale przede wszystkim wysokiej jakości, zaawansowane
technologicznie budynki, które przez wiele dekad służyć będą rozwojowi biznesu w Trójmieście – mówi Sławomir Gajewski, prezes
spółki Torus, dewelopera Alchemii.
FISZ KONCERTOWO W ARGONIE

Inwestycje biurowe są nieodłącznym elementem współczesnej
tkanki miejskiej, czego dosłownie doświadczyć mogli goście
przybyli do Gdańska na Grand Opening of Argon. Torus, deweloper kompleksu postanowił bowiem „wpuścić” do budynku sporo elementów charakterystycznych dla miejskiego krajobrazu.
Strefa staromiejska, nawiązanie do charakterystycznych elementów Gdańska (z okazji wydarzenia w budynku powstał
nawet mural), w końcu przestrzeń parkowa, wielkomiejska,
industrialna i restauracyjna – wypełniły przestrzeń 7 piętra Argonu. Część oficjalną wydarzenia poprowadził Wiktor
Doktór, prezes fundacji Pro Progressio wspierającej rozwój
sektora usług dla biznesu w Polsce. W kolejnej odsłonie wieczoru, podczas Live Cooking Experience uczestnicy wydarzenia odkrywali wyjątkowe smaki morza. Nieco później, w strefie
wielkomiejskiej odbył się artystyczny performance z udziałem
tancerek oraz „człowieka-flagi”. Głównym punktem wieczoru był
występ zespołu Fisz Emade Tworzywo, który w biurowej przestrzeni dał wyjątkowy koncert. Po nim rozpoczęła się równie
ważna część nieoficjalna.
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po prawej:
Małgorzata
Dobrowolska,
właścicielka
firmy Torus.

po prawej:
Sławomir
Gajewski,
prezes
spółki Torus.
Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017
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PRAWDZIWA GWIAZDA WIECZORU

Argon jest najbardziej prestiżowo ulokowanym budynkiem Alchemii, przy skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej (głównej
arterii Trójmiasta) z ul. Kołobrzeską.
Ma on 14 kondygnacji naziemnych
i kształt litery H, a jego łączna powierzchnia do wynajęcia to blisko 38 tys. m2,
z czego na biura przypada ok. 36 tys. m2.
Według najnowszych danych firmy doradczej Jones Lang LaSalle – aktualna podaż nowoczesnej powierzchni biurowej
w Trójmieście wynosi 681,5 tys. m2, z czego Argon dostarczył aż 5%. Warto dodać, że na Gdańsk przypada tutaj ponad
501 tys. m2 (czyli ok. 74%). Wyjątkowa
pod względem oferty na trójmiejskim
rynku jest powierzchnia typowej kondygnacji biurowej Argonu wynosząca aż
3 tys. m2 oraz wysokość pomieszczeń biurowych wynosząca 3 m. Na biurowiec ten
postawiły już takie firmy, jak Lufthansa Systems Poland, Luxoft, Grupa Wirtualna Polska, ING Bank Śląski oraz Damen
Engineering Gdańsk. Swoje biuro do
Argonu przeniosła również firma Torus.

Parter budynku przeznaczony jest na działalność usługowo-handlową. Na łącznej
powierzchni blisko 1700 m2 funkcjonować będzie docelowo 11 różnych podmiotów, w tym aż 9 gastronomicznych.
Będą to zarówno popularne marki (m.in.
Starbucks, Subway, Gorąco Polecam
Nowakowski), jak i autorskie koncepty
(m.in. Sugoi Sushi, Alchemia Wina,
ENJOY food&life). Ofertę uzupełnią punkt
handlowy i placówka banku.

które umożliwiają efektowne oświetlenie
go w formie różnego rodzaju animacji
lub napisów, podkreślając po zmroku
wyjątkowość tego obiektu. Szczególnie
wyeksponowany jest narożnik budynku
– charakterystyczna „latarnia”. Pomiędzy
III i planowanym, IV etapem Alchemii powstanie pieszy pasaż usługowo-handlowy, w którym znajdą się też elementy
małej architektury.

Warto podkreślić, że oddanie budynku
Oficjalnemu otwarciu budynku towarzy- Argon do użytku nastąpiło z dwumieszyło uruchomienie iluminacji. Na Argonie sięcznym przyspieszeniem względem
zamontowane zostały listwy ledowe, pierwotnym założeń.

– Obecnie ponad połowa budynku jest już
wynajęta. Widzimy duże zainteresowanie
obiektem, w kolejnych tygodniach potwierdzimy kolejnych najemców – mówi Marcin
Piątkowski, dyrektor ds. komercjalizacji
w firmie Torus.
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NEON, OSTATNI PIERWIASTEK ALCHEMII

Neon to kolejny i ostatni już pierwiastek kompleksu, który wieńczyć
będzie „alchemiczne” dzieło. Rzut powierzchni biurowej Neonu, podobnie
jak w przypadku Argonu, ma kształt
litery H, jednak na każdej kondygnacji funkcjonować będą 2 oddzielne trzony. Pozwoli to na ulokowanie na każdym
piętrze biurowym nawet 8 najemców.
Architektonicznie elewacja budynku będzie klamrą kompozycyjną łączącą elementy Alchemii I („krawaty” z kolorowej
siatki i słupy od strony al. Grunwaldzkiej)
oraz Alchemii III, czyli Argonu (okładzina elewacyjna w części przyziemia na kondygnacjach 0,1,2 – kształtki ceramiczne).
Wraz z budynkiem Neon dostarczone zostanie na rynek łącznie ok. 35 400 m2 powierzchni najmu, z czego biura to ok. 33 700 m2,
a część usługowo-handlowa zlokalizowana na parterze ok. 1430 m2. Powierzchnia

typowej kondygnacji biurowej wyniesie
ok. 3040 m2, jednak w ofercie będą też małe moduły (od 300 m2). Inwestycja przewiduje powstanie 322 miejsc parkingowych
dla samochodów zlokalizowanych
w większości w budynku (na poziomach -2, -1, +1, +2), ponadto znajdzie
się w nim 325 miejsc parkingowych
dla rowerów. Planowane jest rozszerzenie
oferty usługowo-handlowej dostępnej
w ramach kompleksu, w tym kolejne lokale gastronomiczne oraz przedszkole o powierzchni powyżej 400 m2. Budowa IV
etapu Alchemii formalnie już się rozpoczęła. Planowany termin oddania budynku do użytku to wrzesień 2019 roku. •
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Uroczyste otwarcie nowej
siedziby ESKOM!
Dnia 5 października, odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby
ESKOM IT Outsourcing & Solutions w Warszawie, przy ul. Puławskiej 543.
W wydarzeniu uczestniczył zespół ESKOM, a także Klienci i Partnerzy firmy.

Sponsorami uroczystości zostali bliscy
partnerzy technologiczni ESKOM - firmy:

• Hewlett Packard Enterprise
• Intel
• Red Hat

Nowa przestrzeń biurowa zaprojektowana przez świetnego architekta
wnętrz – Pana Grzegorza Urbaniaka,
sprzyja kreatywności i współpracy między
ludźmi, którzy tworzą ESKOM. Pomieszczenia są duże, przejrzyste i wygodne.
Wszystko to przygotowane zostało z myślą
o podnoszeniu komfortu pracy dla pracowników i wyjściu naprzeciw Gościom
i Klientom.
Z okazji otwarcia nowego biura, ESKOM
przygotował dla uczestników wiele
atrakcji oraz zaprezentował nowości
w swojej ofercie. Podczas oficjalnej części, Goście poznali rozwiązania oferowane we współpracy z Partnerami ESKOM,
m.in. HPE Synergy, HPE Simplivity, a także
Red Hat OpenShift. Firma podzieliła
się z uczestnikami inauguracji także
posiadaną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa IT. Przeprowadzono ciekawe
prezentacje nt. jak odeprzeć ataki ransomware oraz dlaczego warto decydować się
na outsourcing IT.

po prawej:
Otwarcie nowej
siedziby to także
dobra okazja do
networkingu
i nawiązania nowych
kontaktów
biznesowych.

Nie zabrakło także wymiany doświadczeń i zacieśniania więzi biznesowotowarzyskich podczas wieczornej kolacji.
Zarówno Goście jak i gospodarze bawili
się świetnie! •
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po lewej:
Eksperci z firmy
ESKOM oraz HPE
podczas prezentacji
podzielili się
wiedzą na temat
nowoczesnych
rozwiązań z zakresu
Outsourcingu IT.

po lewej: Quiz wiedzy o ESKOM okazał
się świetną zabawą podsumowującą część
merytoryczną spotkania.

poniżej:
W gablocie
wyeksponowane
zostały medale
i puchary zdobyte
m.in. przez drużynę
rowerową
HPE-ESKOM
-Whistle.

po lewej:
Wieczorem Goście
mieli okazję wspólnie
świętować otwarcie
nowego biura,
m.in korzystając
z fotobudki.
Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017
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X Europejskie Forum
Gospodarcze – Łódzkie 2017.
Wnioski i perspektywy
Rekordowa liczba ponad 3000 zarejestrowanych uczestników, przeszło 30 debat
i dyskusji, 2 sesje plenarne, przedsiębiorcy z regionu nagrodzeni w konkursie
„Mocni w Biznesie” w 6 kategoriach, a to wszystko w ciągu 2 dni, z udziałem
ponad 100 ekspertów – naukowców, przedsiębiorców, dziennikarzy oraz
przedstawicieli instytucji z otoczenia biznesu. Tak w największym skrócie
przebiegało X Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2017.
Uczestnicy mieli możliwość zyskania nowych kontaktów z przedstawicielami
wielu branż i środowisk biznesowych, a także zdobycia nowych inspiracji.

Jubileuszowy szczyt gospodarczy regionu
odbywał się 16 i 17 października 2017 roku
w Vienna House Andel’s Łódź. Na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego, Witolda Stępnia – gościem specjalnym
Forum był niemiecki polityk Günter
Verheugen, były Europejski Komisarz ds.
Rozszerzenia, odpowiedzialny za negocjacje członkowskie z Polską. W swoim
wystąpieniu podczas sesji inauguracyjnej X Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie 2017 odniósł się do aktualnych
kryzysów w Europie oraz kwestii globalizacji. Podkreślił przy tym, że zjednoczona Europa, przemawiająca wspólnym
głosem, to nadal optymalny model
dla naszego regionu.
– Czas konfliktów, z jakimi przyszło się
nam zmagać, wymaga międzynarodowej
współpracy i udanej kooperacji regionalnej.
Globalizacja to nie jest coś, co zostało nam
narzucone, to my walczyliśmy o wolne rynki,
wolny przepływ kapitału. Globalizację sami stworzyliśmy. Musimy skupić się na własnych mocnych stronach, zdolnościach,
nauce, innowacyjności. Musimy mówić
jednym głosem, stawiać razem czoła kryzysom w krajach sąsiadujących, sprecyzować
wspólne stanowisko wobec tego, co dzieje
się na innych kontynentach. Nie osiągniemy
tego, jeśli nie wprowadzimy ważnych zmian.
Nie są one jeszcze gotowe, ale konieczny
jest w tej sprawie polityczny dialog. Europa potrzebuje wizji, przekonania i zaangażowania – mówił w Łodzi 16 października
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2017 roku Günter Verheugen. W debacie
wraz z nim uczestniczyli prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz, premier Włodzimierz Cimoszewicz i dyrektor
zarządzający ds. rynków finansowych
mBanku Adam Pers.

Uczestnicy Forum chętnie dzielili się również doświadczeniami związanymi z konkretnymi problemami, z jakimi stykają się
na co dzień. Dyskutowano na przykład
o pozycji polskiego inżyniera budownictwa, arbitrażu jako metodzie rozstrzygania sporów gospodarczych czy
też o zasadach współpracy samorządów z przedsiębiorcami. Wielkie zainteresowanie wzbudziły również tematy
etyki w biznesie, równowagi między życiem zawodowym i prywatnym czy rozwoju firm rodzinnych.

Tematem sesji plenarnej, która odbyła się
drugiego dnia X Europejskiego Forum
Gospodarczego – Łódzkie 2017, były perspektywy sektora bankowego w Polsce
wobec rosnącej konkurencji ze strony
fintechów, firm finansowych opierających
swoją działalność na nowych technologiach. Wzięli w niej udział absolwen- Tak zróżnicowany program Forum
ci Uniwersytetu Łódzkiego, „kuźni” przyciągnął w jedno miejsce osoby
z wielu środowisk biznesowych, co poliderów w finansach i bankowości.
zwoliło im na nawiązanie nowych wartoŁÓDZKIE DEBATY
ściowych relacji. Uczestnicy mieli również
O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
okazję, by usłyszeć o potencjale rozwoDuże zainteresowanie uczestników X jowym, jaki wiąże się z możliwością orEuropejskiego Forum Gospodarczego ganizacji w Łodzi wystawy EXPO 2022.
Łódzkie 2017 wzbudziły tematy biz- Do wspierania łódzkiej kandydatury,
nesu przyszłości, takie jak finanse 3.0, na kilka tygodni przed rozstrzygnięciem,
technologie 5G dla Łodzi, czwarta rewo- zachęcała ich Hanna Zdanowska, Prezylucja przemysłowa i wynikające z nich dent Miasta Łodzi.
konsekwencje dla przedsiębiorców. Wiele spośród przeprowadzonych debat ŁÓDZKIE ASY BIZNESU
dotyczyło potencjalnych nowych ryn- Podczas X Europejskiego Forum
ków dla firm z regionu. Mowa była o nowym Gospodarczego Łódzkie 2017 ogłoszono
Jedwabnym Szlaku, który przebiega mię- laureatów Nagród Gospodarczych Wodzy innymi przez województwo łódzkie, jewództwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie
a także o możliwościach eksportu towa- 2017”. Wyróżnienie dla łódzkich przedsięrów i usług do Azji i Afryki oraz o relacjach biorców, którzy osiągają najlepsze efekz Hongkongiem pełniącym funkcję bramy ty ekonomiczne, realizują innowacyjne
przedsięwzięcia i zdobywają uznanie
gospodarczej do Chin.
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partnerów w kraju i za granicą, przyznano w sześciu kategoriach. Za dynamikę eksportu nagrodzono spółkę Fasada System.
Najlepszym start-upem okazała się firma
Tap to Speak.
W kategorii „unijny projekt z potencjałem”
nagrodę przyznano Zakładowi Mechaniki Maszyn BUKPOL Łagodziński sp. j.
za projekt „Nowoczesna technologia
tłumienia drgań głowicy wiercącej”.
Z kolei w kategorii „Aktywny Przedsiębiorca” nagrodzono spółkę BSH Sprzęt
Gospodarstwa Domowego. Nagrodę
Specjalną Marszałka Województwa Łódzkiego otrzymała firma Agrecol Sp. z o.o.,
lider branży nawozów ogrodniczych
oraz środków ochrony roślin. Rozstrzygnięto również plebiscyt publiczności.
W głosowaniu internetowym, które trwało od 2 do 13 października, największe
uznanie zdobyła firma Corin i jej produkt,
Biustonosz idealny – VIRGINIA 17871.
Organizatorem X Europejskiego Forum
Gospodarczego Łódzkie 2017 było
Województwo Łódzkie. Dzięki finansowaniu przez Unię Europejską (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz
budżet samorządu województwa łódzkiego (Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi) udział we wszystkich
spotkaniach i wydarzeniach był bezpłatny. •

po prawej:
Marszałek
Województwa
Łódzkiego
– p. Witold Stępień.

po prawej:
Gość Specjalny
Forum,
prof. Günter
Verheugen.

powyżej i po prawej:
Paneliści Sesji
Inauguracyjnej.

po prawej:
Laureaci Gali
Mocni w Biznesie.
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Eksperci branży BSS
zacumują w Gdyni
Rok 2017 Fundacja Pro Progressio otworzyła w Lublinie nowatorskim wydarzeniem
– The BSS Forum. 350 gości z kilkunastu krajów, prelegenci ze światowych firm,
polscy dostawcy usług, a także reprezentanci branż HR, IT, telekomunikacyjnej,
motoryzacyjnej, nieruchomości, stref
ekonomicznych i wielu innych, mieli okazję prowadzić rozmowy na najwyższym
merytorycznym poziomie. Wydarzenie
było realizowane pod hasłem We
Know How i z jednej strony podsumowało rok 2016, a z drugiej wyznaczyło trendy
i wizje na nadchodzące miesiące.
Jak pokazał rok 2017 wiele z opisanych
trendów oraz wizji znalazło miejsce
w realiach biznesowych, z którymi
mierzyła się branża usług dla biznesu.
Przewidywania dalszych wzrostów
w obszarze inwestycji zagranicznych, niekończącego się zapotrzebowania na pracowników sektora IT, równowaga między
pracą, a życiem prywatnym oraz coraz silniejsze otwieranie się rynków niemieckojęzycznych na nearshoring, to tylko część
trendów, które umocniły się w zbliżającym się do końca bieżącym roku.
The BSS Forum udowodniło, że w Polsce
jest miejsce oraz potrzeba realizacji wydarzeń na najwyższym jakościowym poziomie i potrzeba ta nie maleje.
Pro Progressio podczas The BSS Forum
zapowiedziała, że kontynuacją tego wydarzenia będzie realizacja kilku konferencji zrealizowanych w ramach cyklu

The B S S Tour: Polska. Zgodnie
z zapowiedziami cykl ten został zrealizowany poprzez organizację wydarzeń w Bydgoszczy, Gdańsku,
Opolu oraz Poznaniu i zostanie zamknięty II Polsko-Ukraińskim Forum
Outsourcingu w Rzeszowie w dniu 22 listopada 2017 r. Każde ze zrealizowanych
wydarzeń było poświęcone innej tematyce i, w dużej mierze, stanowiło odpowiedź
na potrzeby artykułowane przez uczestników The BSS Forum w Lublinie. IT,
Work Life Balance, Nowe Wyzwania SSC
– to główne wątki dyskusji tegorocznego cyklu The BSS Tour.
Już za kilka tygodni wejdziemy w rok
2018. Pełen nowych wyzwań, trendów
i oczekiwań. Zmiany polityczne,
gospodarcze, ekonomiczne i legislacyjne będą miały coraz większy wpływ
na sektor outsourcingu oraz usług dla biznesu, nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Dlatego hasłem przewodnim drugiego
The BSS Forum będzie tym razem Rock
Your Business.

nieodkryte i tym samym określić trendy na rok 2018. Część z nich jest już
w tej chwili widoczna – zmiany w RODO,
delegowanie pracowników, dalsze
transformacje procesowe, robotyka, ewolucja omnichannel i rozwiązań chmurowych, rosnąca popularność regionu CEE
jako lokalizacji dla profesjonalnych usług
biznesowych – to tylko część z istotnych
zagadnień, które będą nam towarzyszyć
przez kolejne dwanaście miesięcy i będą stanowić pole do dyskusji podczas
The BSS Forum.
Rock Your Business da mocne otwarcie
roku i zapoczątkuje cykl kolejnych konferencji The BSS Tour, które zawitają
do kolejnych polskich miast. Tematy przewodnie cyklu konferencji zostaną podane
podczas podsumowania The BSS Forum,
które w dniu 25 stycznia 2018 zostanie
zorganizowane w Gdyni. Forum będzie
całodniowym wydarzeniem o charakterze konferencyjnym z szeregiem paneli dyskusyjnych, prezentacji oraz warsztatów i zakończy się w późnych godzinach
popołudniowych. Domknięciem rozmów i uroczystym bankietem będzie,
zrealizowana tego samego dnia, piąta Gala Outsourcing Stars, podczas której
zostaną wręczone statuetki Outsourcing
Stars dla najprężniej rozwijających się
firm i instytucji otoczenia sektora BSS
w Polsce.

„Rock” – kojarzone w tym przypadku zarówno z wątkiem muzycznym – przebojowością, głośną obecnością w świecie
wielu branż, bycia widocznym na scenie,
jak również ze skałą, z której wykuwane
są niewidoczne dotąd kształty, ma pokazać jak wiele jeszcze jest przed sektorem
do zrobienia. Z jednej strony ma głośno
wybrzmieć i przedstawić dotychczasowe Zapraszamy i do zobaczenia 25 styczdokonania, a z drugiej zacząć odkrywać nia 2018 w Gdyni!

BIZNES

GDYNIA NA FALI
NOWOCZESNEGO
BIZNESU
– wywiad z Prezydentem Miasta Gdyni,
Panem Wojciechem Szczurkiem

Na terenie Gdyni
w najbliższych latach
realizowane będą
inwestycje
prowadzące
do powstania nowej
powierzchni biurowej
o najwyższym
standardzie.
Outsourcing&More: Gdynia od lat nie jest już kojarzona
jako miasto portowe, ale sukcesywnie rozwija otoczenie
biznesowe w całej swojej aglomeracji. Na co mogą liczyć
nowi przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem swojej działalności w Gdyni?
Wojciech Szczurek: Powiedziałbym raczej – jako miasto nie
tylko portowe. Bo Gdynia nadal jest jednym z najważniejszych
portów w kraju, a branża morska jest wiodącym sektorem
w mieście. Od morza się absolutnie nie odwracamy. Natomiast
do branży morskiej się nie ograniczamy. Gdynia jest miastem,
które bardzo mocno wspiera biznes, zarówno ten w skali mikro jak i makro. Na pomoc mogą liczyć wszyscy przedsiębiorcy
i inwestorzy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedstawiciele spółek, etc.) przygotowujący się do inwestycji na terenie Gdyni. Oferujemy wsparcie na każdym etapie
działalności: od doradztwa w zakresie lokalizacji inwestycji,
przez maksymalne ułatwienia podczas dopełniania formalności,
pomoc na trudnym początkowym etapie działalności, po owocną współpracę, kiedy firma już rozwinie skrzydła.
Przykładem jest tu choćby idea „jednego okienka” funkcjonująca
w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, gdzie
wszelkie formalności związane – zarówno z zakładaniem firmy,
jak i z jej prowadzeniem – załatwimy w przysłowiowym jednym okienku.

30

Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017

BIZNES

Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017

31

BIZNES
Efektem tej działalności jest m.in. fakt, że
na 1000 osób w wieku produkcyjnym
250 pracuje w Gdyni na własny rachunek
(średnia w Polsce to 170), zaś czas potrzebny na otwarcie działalności gospodarczej to około 20 minut.
Z kolei firmy z branży ICT chętnie korzystają z oferty największego w Polsce
(prawie 80 tys. m2) Pomorskiego
Parku Naukowo-Technologicznego
Gdynia wraz z Parkiem Konstruktorów
oraz Bałtyckiego Portu Nowych Technologii, gdzie mają do dyspozycji nowoczesne centra konferencyjno-biurowe,
laboratoria biotechnologiczne i elektroniczne, prototypownie oraz dostęp
do fachowego doradztwa i szkoleń.
Na ich terenie działa już ponad 200 firm,
których innowacyjne rozwiązania znalazły kontrahentów na rynku polskim
i międzynarodowym.

87% mieszkańców
Gdyni jest
zadowolonych z życia
w mieście – to wynik
niespotykany na skalę
kraju.
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Na terenie Miasta działa także Gdyński
Inkubator Przedsiębiorczości, którego celem jest wspieranie rozwoju
sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw.
Sektor usług dla biznesu zatacza
w Polsce i w Europie coraz szersze
kręgi. Gdynia również kusi inwestorów z branż BPO i SSC do ulokowania
centrów operacyjnych w mieście.
Kto już w tej chwili z branży BPO/SSC
zdecydował się na Gdynię?
Gdynia i Trójmiasto są jednym z największych centrów usług BPO/SSC w Polsce. Polsce, która jest pierwszym w Europie, a drugim na świecie (po Indiach),
rynkiem dla sektora usług BPO/SSC,
a sukces Gdyni ma w tym swój wydatny
udział.
Gdynia dysponuje nowoczesną, systematycznie rozwijającą się infrastrukturą,
konieczną do prowadzenia biznesu w sektorze usług oraz podejmowania kluczowych decyzji inwestorskich
przez międzynarodowe spółki i koncerny.
Potencjał gospodarczy Miasta wzmacniają centra usług, które obejmują wielkie
podmioty tworzące dużo miejsc pracy
dla wykształconej kadry, takie jak m.in.
Thomson Reuters, Sony Pictures Entertainment, DNV GL, holding WNS Ltd,
Geoban czy Misys.
Zasoby ludzkie i biura, to jedne z najważniejszych czynników wpływających na wybór lokalizacji dla biznesu.
Jak wygląda zaplecze kadrowe i baza biurowa miasta?
Gdynia i Trójmiasto to duży ośrodek
akademicki (23 uczelnie wyższe) kształcący blisko 100 tys. studentów na takich
uczelniach, jak: Politechnika Gdańska,
Uniwersytet Gdański, Akademia Morska,
Akademia Marynarki Wojennej, Wyższa
Szkoła Bankowa w Gdyni, Wyższa Szkoła
Administracji i Biznesu w Gdyni czy
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej
w Gdyni.
Gdyńscy uczniowie są jednymi z najlepszych w kraju, jeśli chodzi o zdawalność
egzaminu maturalnego (Gdynia – 83%,
Polska – 78,5%). W naszym regionie inwestorzy znajdą dużą liczbę młodych osób,
wchodzących na rynek pracy, z biegłą
znajomością wielu języków obcych, takich jak szwedzki, duński oraz norweski.
Jako ciekawostkę przytoczę tu może dane, które mówią, że ponad połowa osób
znających w Polsce języki nordyckie
mieszka w województwie pomorskim.
Region dysponuje także wyższą od średniej krajowej liczbą osób posługujących
się językami hiszpańskim oraz niemieckim. W Trójmieście blisko 75% osób jest
w wieku produkcyjnym, co stanowi niemały atut regionu.

Gdynia dysponuje aktualnie ok.
200 tys. m2 powierzchni biurowej
w większości atrakcyjnie zlokalizowanej
w pobliżu centrum Miasta. Na terenie
Gdyni w najbliższych latach realizowane będą inwestycje prowadzące
do powstania nowej powierzchni biurowej o najwyższym standardzie. W tym
miejscu nie sposób wspomnieć także
o planach dotyczących projektu o nazwie
Śródmieście Morskie, które składa się
z kilku niezależnych inwestycji, które powstaną w perspektywie najbliższych
kilkunastu lat na terenie waterfrontu.
Te projekty dostarczą na rynek prawie
500 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej i usługowej, położonej w niezwykłej lokalizacji – na styku lądu i morza,
w ścisłym centrum Miasta.

Swoją atrakcyjność inwestycyjną Gdynia
promuje poprzez szereg wydarzeń odbywających się w mieście, tematycznych
konferencji, w tym np. Forum Gospodarki Morskiej, które od wielu lat odbywa się
w Gdyni i gości najważniejsze podmioty
i osoby z branży morskiej.
Miasto jest także aktywne na największych imprezach targowych i konferencjach w Europie – m.in. każdego roku na targach MIPIM w Cannes czy Targach Expo Real w Monachium, podczas
których przybliżamy inwestorom ofertę
Gdyni.
Branże, na które stawia Gdynia oprócz
sektora nowoczesnych usług dla biznesu,
to przede wszystkim szeroko pojęta Gospodarka Morska oraz branża TSL.

Na 1000 osób
w wieku
produkcyjnym 250
pracuje w Gdyni
na własny rachunek
(średnia w Polsce
to 170), zaś czas
potrzebny na
otwarcie działalności
gospodarczej to
około 20 minut.

Gdynia jest miastem,
które bardzo mocno
wspiera biznes,
zarówno ten
w skali mikro jak
i makro. Na pomoc
mogą liczyć wszyscy
przedsiębiorcy
i inwestorzy
przygotowujący się
do inwestycji na
terenie Gdyni.

Gdynia wyrosła z portu i do dzisiaj
opiera się na jego funkcji gospodarczej.
Gdyński port specjalizuje się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym
głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie
ro-ro, w oparciu o rozwiniętą sieć połączeń multimodalnych z zapleczem.
Na terenie Gdyni działa 200 przedsiębiorstw oferujących pełen zakres usług
w tej branży. Oprócz tego prężnie
rozwijający się przemysł – to aktualnie 18 stoczni, producenci urządzeń
i wyposażenia okrętowego oraz portowego. Największe stocznie działające
na terenie Gdyni konkurują jakością, doświadczeniem oraz specjalizacją, a nie
ceną. Specjalizują się w budownictwie
okrętowym, konstrukcjach morskich, budowie statków, konstrukcjach offshore
25 stycznia 2018 roku w Gdyni odbę- oraz modernizacjach i skomplikowanych
dzie się piąta edycja Gali Outsourcing przebudowach. Gdyńskie stocznie buStars, której Gdynia jest głównym dują statki do budowy wież farm wiaPartnerem. Jest to międzynarodowe trowych, statki naukowo-badawcze,
spotkanie ekspertów branży usług barki do budowy autostrad, hybrydowe
dla biznesu. To nie jedyne wydarzenie promy na baterie, sejnery i inne jednostbiznesowe, w którym miasto bierze ki specjalistyczne.
czynny udział. Podczas jakich konferencji w roku 2017 promowana by- Warto dodać, że aż połowa wszystkich
ła atrakcyjność inwestycyjna Gdyni? firm logistycznych i spedycyjnych regioI jakimi branżami poza BSS jesteście nu jest zlokalizowana właśnie w Gdyni.
Państwo zainteresowani?
Atrakcyjność inwestycyjna Gdyni Nie samą pracą człowiek żyje. Na co
potwierdzona została przez szereg mogą liczyć międzynarodowi inwestoniezależnych instytucji. Między inny- rzy poza godzinami pracy?
mi redakcja Magazynu fDi (kierowanego
Gdynia jest doskonale skomunikodo inwestorów, należącego do Financial wana zarówno w regionie – Szybka Kolej
Times), już po raz drugi nagrodziła Miejska pozwalająca dostać się z centrum
w 2017 roku Gdynię tytułem „Polskiego Gdyni do centrum Gdańska w 30 minut,
Miasta Przyszłości 2017/18”. Wyróżnienie Pomorska Kolej Metropolitalna oraz jeden
zostało wręczone podczas MIPIM 2017 z najlepszych w Polsce systemów komuw Cannes – najbardziej prestiżo- nikacji autobusowej i trolejbusowej
wych targów branży nieruchomości – jak i z innymi miastami Polski. Gdynia
na świecie. Gdynia zwyciężyła w kate- ma, jako jedyna w kraju, połączenie
gorii głównej wśród miast średniej wiel- kolejowe ze wszystkimi dużymi miastakości oraz w kategoriach: Potencjał mi w Polsce, nowoczesne pociągi kursują
Ekonomiczny oraz Przyjazność dla z Gdyni do Warszawy co godzinę. AutoBiznesu.
strada A1, Obwodnica Trójmiasta oraz
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Gdyńscy uczniowie
są jednymi
z najlepszych
w kraju, jeśli chodzi
o zdawalność
egzaminu
maturalnego
(Gdynia – 83%,
Polska – 78,5%).
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planowane trasy szybkiego ruchu zapewniają dobrą dostępność drogową Miasta.
Kluczowa dla inwestorów, którzy chcą
zapewnić swoim pracownikom dobre
warunki pracy, a w konsekwencji ich zadowolenie z życia i pracy oraz lojalność,
jest wysoka jakość życia w mieście.
Wg Diagnozy Społecznej Profesora
Janusza Czapińskiego z 2015 roku, aż 87%
mieszkańców Gdyni jest zadowolonych
z życia w mieście – to wynik niespotykany
na skalę kraju. Do tego faktu przyczynia się
wiele czynników. Z najważniejszych wymienię bogatą ofertę międzynarodowych
wydarzeń sportowych i kulturalnych
(Opener, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Gdynia Design Days, Gdynia Blues Festival, Globaltica, Ladies’ Jazz Festival,
Runmageddon, IRONMAN 70.3 Gdynia).
Gdynia jest miastem o najczystszym
powietrzu w Polsce, co jeszcze niedawno przyjmowane było z pewnym przymrużeniem oka, a teraz jest bardzo ważną
kwestią przy wyborze miejsca zamieszkania przez świadomą kadrę pracowniczą,
co ma niebagatelny wpływ na inwestycje.
Dobra oferta gastronomiczna i kulturalna,
wiele inicjatyw podejmowanych cyklicznie, jak np. Spacery Szlakiem Modernizmu czy Kulinarny Szlak Centrum Gdyni,
sprawiają, że o żadnej porze roku nie sposób jest się tutaj nudzić.
Połowę powierzchni Miasta zajmują
lasy położone na wzgórzach morenowych stwarzające idealne warunki
do spacerów, jazdy na rowerze
i innych aktywności po godzinach
pracy. Kilkanaście kilometrów plaż
oraz fantastyczne miejsca do spacerów czy biegania położonych nad samym
morzem w postaci Bulwaru Nadmorskiego czy Skweru Kościuszki i Molo Południowego, w połączeniu z jedną z największych
w Polsce liczbą słonecznych dni w roku,
powinny zadowolić każdego.
Gdyby miał Pan jednym zdaniem zachęcić inwestorów do ulokowania centrum typu BPO/SSC w Gdyni, to jak by
ono brzmiało?
Gdynia jest miastem mającym jasno określoną, stabilną, ale nowoczesną
strategię stawiającą na określone branże (Gospodarka Morska, BPO/SSC, TSL).
Wiemy, jakich warunków do prowadzenia biznesu i jakiej pomocy oczekują inwestorzy – w naszym mieście znajdziecie
Państwo wszystko, czego potrzeba do odniesienia sukcesu na rynku. Do tego wszystkiego dokładamy absolutnie
unikalną, niezwykle wysoką jakość życia,
która jest podstawowym wyróżnikiem
Gdyni spośród innych świetnie rozwijających się miast.
Dziękujemy bardzo za rozmowę. •
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TVP, LeasingTeam
i precedensowy outsourcing
Wywiad z Andżeliką Majewską,
Wiceprezes Zarządu
LeasingTeam Sp. z o.o.

O&M: Outsourcing w sektorze publicznym to nadal rzadkość na polskim rynku. Wygraliście Państwo największy
i precedensowy przetarg w zakresie świadczenia usług
na rzecz TVP S.A., w konsekwencji którego przejęliście również ponad 400 pracowników Telewizji. Czy może Pani przybliżyć nam, na czym polegała Państwa współpraca z TVP?
Andżelika Majewska: Popularność outsourcingu w sektorze publicznym niewątpliwie jest mniejsza niż w sektorze
prywatnym. Wynika to z faktu, iż takie instytucje niejednokrotnie czerpią z rozwiązań już sprawdzonych w prywatnych
przedsiębiorstwach. Natomiast TVP zdecydowała się na wdrożenie rozwiązania niespotykanego dotychczas na taką skalę
w instytucjach publicznych, w związku z czym nasza współpraca miała precedensowy charakter. Warto podkreślić, że sama idea wydzielenia części zadań na zewnątrz, a co za tym idzie,
przeniesienie niektórych pracowników do zewnętrznej spółki,
została opracowana w TVP, która określiła dokładnie zasady
i przeprowadziła przetarg na realizację tego procesu.

W efekcie przejęcia
411 pracowników
TVP przez
LeasingTeam,
a także zmniejszenia
zatrudnienia
o 1000 etatów, TVP
ograniczyło wydatki
o ponad 17%.

W 2014 r. Zarząd TVP rozpoczął realizację projektu zmian w organizacji. Celem zmian było poprawienie rentowności spółki.
Restrukturyzacja składała się z 7 filarów, w tym m.in. relacji z dostawcami usług (producentami seriali i audycji), majątku trwałego (pozbywanie się zbędnych nieruchomości). Jednym z jej
elementów było także ograniczenie kosztów, dzięki zmianom
w strukturze zatrudnienia, która polegała na przeniesieniu części funkcji zakładu, w tym pracowników, z czterech grup
zawodowych, dziennikarzy, grafików komputerowych, montażystów i charakteryzatorów, do zewnętrznej firmy i korzystaniu z usług podmiotu zewnętrznego na zasadzie zleceń.
Po wygraniu przetargu, na podstawie zawartej umowy, przejęliśmy zorganizowaną część przedsiębiorstwa TVP, a w konsekwencji również 411 pracowników świadczących właśnie
usługi dziennikarskie, montażowe, charakteryzatorskie i graficzne. Pracownicy przejęci przez LeasingTeam wykonywali na zlecenie TVP wskazane zadania, przyczyniając się do produkcji
programów telewizyjnych.
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Zawarcie umowy z TVP było dla nas
unikalnym doświadczeniem w zakresie
realizacji usług w oparciu o wcześniej
nie stosowany na taką skalę model biznesowy. Ten niezwykle ciekawy projekt
umożliwił nam zdobycie cennego doświadczenia biznesowego.
Przetarg odbywał się w trybie zamówień publicznych. Z uwagi na charakter zamawiającego, jak rozumiem,
LeasingTeam musiał spełnić szereg
warunków postawionych przez TVP?
Głównym warunkiem, jaki musieliśmy spełnić, było wykazanie stabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz niezalegania z opłatą
należności względem Skarbu Państwa.
Musieliśmy również udowodnić, że posiadamy odpowiednie doświadczenie
w realizacji projektów HR, w tym również
w produkcji telewizyjnej, co miało potwierdzać spójność z działalnością TVP.
Ponadto, już samo rozpoczęcie świadczenia usług wymagało od nas dużego zaangażowania. Szczególnie w początkowym
okresie współpracy, kiedy poznawaliśmy
nowych pracowników i wdrażaliśmy
usługi im dedykowane, takie jak m.in. doradztwo zawodowe. Przejęci pracownicy,
w ramach aktywizacji zawodowej, mogli skorzystać z jednorazowego wsparcia

finansowego na rozwój własnej działalności gospodarczej. Znaczna część
przejętych pracowników skorzystała z tej
możliwości i otrzymała wsparcie wynoszące średnio kilkadziesiąt tysięcy złotych,
choć zdarzały się również kwoty wyższe.
Analizując na chłodno pierwsze miesiące Waszej pracy należy stwierdzić,
że spotkaliście się z mocną krytyką,
a jednak projekt przetrwał i został
zrealizowany.
Tego typu zmiany to zawsze wielowątkowy i złożony proces. Szczególnie
w przypadku instytucji takiej jak TVP
– o rozbudowanej strukturze i różnych
formach zatrudnienia. Warto podkreślić,
że jest to najważniejszy nadawca medialny, będący w kręgu zainteresowań
polityków i częściowo finansowany z publicznych pieniędzy. W związku z tym, od
samego początku, ze strony LeasingTeam
proces outsourcingu był przejrzyście
komunikowany.

na temat współpracy. Niejednokrotnie
wypowiedzi te były niewątpliwie nakierowane na zdyskredytowanie przeprowadzanego procesu.
Również działania związków zawodowych, w szczególności zaś skierowanie
do sądu pozwu o unieważnienie zawartej
umowy, miały na celu, jak się wydaje,
wymuszenie zmiany decyzji zarządu TVP
o wydzieleniu konkretnych funkcji do
LeasingTeam. Sprawa wszczęta przez
związek zawodowy obecnie jest w toku,
niemniej Sąd Okręgowy, jako sąd
pierwszej instancji, całkowicie odmówił
zasadności roszczeń związków zawodowych, podkreślając brak interesu prawnego w kierowaniu tak sformułowanego
żądania. Warto również wskazać, że
w związku z publicznym charakterem
zamawiającego, projekt od początku jego powstania kontrolowany był przez szereg organów państwowych, np. CBA czy
NIK, które nie stwierdziły nieprawidłowości w jego wykonywaniu.

Współpraca
z firmą zewnętrzną
pomaga również
w przeprowadzeniu
trudnych zmian,
które często spotykają
się z oporem i ich
przeprowadzenie
własnymi siłami jest
prawie niewykonalne.

Projekt precedensowy napotykać
może nieprzewidziane przeszkody.
Co według Państwa było największym
wyzwaniem w realizacji usług na rzecz
TVP?
Z uwagi na charakter przejętych grup
pracowniczych, w szczególności dziennikarzy, współpraca z TVP wiązała się
z publikowaniem w dostępnych byłym
pracownikom TVP źródłach, informacji
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Telewizja podkreślała
wielokrotnie, iż do
wdrożenia procesu
zmuszona została
fatalną sytuacją ekonomiczną oraz przerostami zatrudnienia
w wybranych grupach
zawodowych.

Obecnie nie współpracują już Państwo Świadczy usługi nie tylko na rzecz TVP,
z TVP. Jak ocenia Pani realizację tego ale również na rzecz innych podmioprojektu?
tów w tej branży.
Umowa z TVP wygasła wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta,
czyli po dwóch latach. Poprzedni zarząd
TVP wielokrotnie wyrażał chęć przedłużenia obowiązywania umowy. Niemniej,
obecny zarząd nie zdecydował się na kontynuowanie współpracy, pomimo wyraźnych korzyści, zwłaszcza finansowych,
jakimi były oszczędności wygenerowane dzięki współpracy z LeasingTeam.
Telewizja podkreślała wielokrotnie, iż
do wdrożenia procesu zmuszona została fatalną sytuacją ekonomiczną oraz przerostami zatrudnienia w wybranych grupach
zawodowych. Zarząd TVP, w celu uniknięcia przeprowadzenia zwolnień grupowych,
zdecydował się właśnie na wydzielenie części funkcji i przekazanie ich, po
przeprowadzeniu postępowania przetargowego, do zwycięskiego oferenta.
Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy
TVP nie tylko uniknęli natychmiastowych
zwolnień, ale również zagwarantowano im w umowie dodatkowy rok gwarancji zatrudnienia. Z kolei LeasingTeam,
dzięki udziałowi w unikalnym na skalę
kraju projekcie, zdobył cenne doświadczenie, które obecnie przekuwa w profesjonalne świadczenie usług na rzecz swoich klientów.
Jakie korzyści wynikały z procesu
przejęcia pracowników TVP dla
Państwa klienta, a jakie dla pracowników?
Warto podkreślić, że pozwoliło to na
pożądaną zmianę modelu realizacji procesów. Proszę zwrócić uwagę, że reorganizacja T VP była zalecana przez
instytucje kontroli organów państwa, ze
względu na potrzebę dostosowania procesów do wymagań rynkowych, technologicznych i organizacyjnych. Dużą
korzyścią były również oszczędności,
wygenerowane dzięki wdrożeniu outsourcingu. W efekcie przejęcia 411 pracowników TVP przez LeasingTeam, a także
zmniejszenia zatrudnienia o 1000 etatów,
TVP ograniczyło wydatki o ponad 17%.
Paradoksalnie, outsourcing uchronił też
pracowników przed natychmiastową utratą pracy. Doradztwo zawodowe oraz inne
rozwiązania, które proponowaliśmy pracownikom, miały zmobilizować przeniesione do LeasingTeam osoby do większej
aktywności na rynku pracy. Przejęcie
pracowników przez LeasingTeam umożliwiło kontynuowanie zatrudnienia przez
co najmniej 13 miesięcy, na tych samych
warunkach co w T VP. Jednocześnie,
pracownicy, którzy założyli działalność
gospodarczą, mogli otrzymać jednorazowe wsparcie finansowe na jej rozwój.
Duża część pracowników, zdecydowała się
założyć takie działalności i do dnia dzisiejszego jest aktywna na rynku pracy.
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Zawarcie umowy z TVP
było dla nas unikalnym
doświadczeniem
w zakresie realizacji
usług w oparciu
o wcześniej nie
stosowany na taką skalę
model biznesowy.
Ten niezwykle ciekawy
projekt umożliwił
nam zdobycie
cennego doświadczenia
biznesowego.

Czym tak naprawdę jest outsourcing
procesów i funkcji, i jak prawidłowo
wdrażać taką usługę?
Outsourcing procesów i funkcji polega na przejęciu przez zewnętrznego dostawcę odpowiedzialności za procesy lub
funkcje niemieszczące się w definicji działalności podstawowej danej organizacji.
Podpisując umowę z firmą świadczącą
outsourcing, zleceniodawca określa szczegółowo efekty, jakie chciałby uzyskać, ale
bez instrukcji dotyczących sposobu wykonywania poszczególnych zadań, pozostawiając inicjatywę w tym zakresie
zleceniobiorcy. Prawidłowe wdrożenie usługi wymaga od zleceniodawcy
przede wszystkim wyboru doświadczonego i zaufanego partnera, który będzie
go wspierał na każdym etapie realizacji outsourcingu. Dobra i otwarta komunikacja pomiędzy stronami, już od
samego początku trwania rozmów,
ma bardzo duże znaczenie dla właściwego przebiegu współpracy. Należy
jasno określić cel przedsięwzięcia, planowane KPI oraz SLA, a następnie

przeprowadzić szczegółową analizę
wdrożenia procesu.
Jeśli mielibyście Państwo porównać
współpracę z klientami z sektora prywatnego i publicznego, to jakie są zasadnicze różnice i z kim jest „łatwiej”
pracować?
Każda firma, bez znaczenia czy działa w sektorze prywatnym czy publicznym,
ma swoje cele, które chce realizować.
Zadaniem LeasingTeam jest dostarczanie i wdrażanie rozwiązań, które pomogą organizacjom skupić się na swojej
podstawowej działalności, dzięki przekazaniu na zewnątrz mniej istotnych,
z ich punktu widzenia, procesów i funkcji.
W mojej ocenie, nie można jednoznacznie określić z jakiego sektora firmą lepiej
się współpracuje. Do każdego klienta
i jego potrzeb należy podchodzić indywidualnie i w ten sposób wypracować
najbardziej efektywny model współpracy.
Co zyskują firmy, które korzystają
z outsourcingu?
Firmy, które korzystają z usługi
outsourcingu, zyskują szereg korzyści.
Przede wszystkim w obszarze finansowym, gdyż outsourcing pozwala
wygenerować oszczędności. Dodatkowo,
przedsiębiorstwa oddają na zewnątrz
dużą odpowiedzialność, np. związaną
z kwestią obsługi kadrowo-płacowej
pracowników i mogą skupić się na
swojej podstawowej działalności.
Współpraca z firmą zewnętrzną pomaga
również w przeprowadzeniu trudnych
zmian, które często spotykają się
z oporem i ich przeprowadzenie własnymi siłami jest prawie niewykonalne.
Mowa tu o wszelkich zmianach, które
dotyczą konotacji, relacji, uzwiązkowienia, procedur czy struktury. Przykładowo,
nie zawsze w organizacji można dokonać
zwolnień, które z biznesowego punktu widzenia i opłacalności są potrzebne.
Z zewnątrz, takie podejście może wydawać się brutalne, ale czasami, żeby firma przetrwała i mogła dalej się rozwijać,
konieczne.
Na koniec prośba o złotą radę – czym
się kierować przy wyborze dobrego
outsourcera usług HR?
Warto kierować się przede wszystkim
doświadczeniem firmy outsourcującej
i referencjami. Każdy proces outsourcingu jest inny, ze względu na różne oczekiwania zleceniodawców. Doświadczony
partner nie tylko, na samym początku,
pomoże przeprowadzić dogłębną
analizę potrzeb firmy, ale także zaproponuje rozwiązania, które te potrzeby zaspokoją. Warto również pamiętać, że niska
cena może nie iść w parze z wysoką
jakością.
Dziękujemy za rozmowę. •
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Prawna ochrona
wyników badań naukowych
i prac rozwojowych
We współczesnej gospodarce wiedza odgrywa kluczową rolę w stymulowaniu
rozwoju gospodarczego. Nie budzi zatem zdziwienia fakt, że coraz większe
środki finansowe i zasoby ludzkie przeznaczane są na realizację badań
naukowych i prac rozwojowych. Wraz z rozwojem rynku B+R rośnie także
znaczenie regulacji prawnych, których podstawową funkcją jest ochrona
rezultatów prac B+R. Celem niniejszego artykułu jest omówienie podstawowych
instrumentów ochrony wyników prac B+R na gruncie prawa polskiego.

Na wynalazek może
być udzielony patent,
o ile wynalazek jest
nowy, posiada poziom
wynalazczy i nadaje
się do przemysłowego
stosowania.

Marcin Witkowski,
radca prawny
w Kancelarii Prawnej
„Chudzik
i Wspólnicy Radcowie
Prawni” sp.p.
www.chudzik.pl.
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PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Rezultaty badań naukowych i prac
rozwojowych mogą podlegać ochronie
na podstawie przepisów ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. – Prawo własności
przemysłowej (dalej: „p.w.p.”). Przedmiotem ochrony na gruncie p.w.p. są następujące dobra intelektualne: wynalazki,
wzory użytkowe, wzory przemysłowe,
znaki towarowe, oznaczenia geograficzne
i topografie układów scalonych. Wykaz ten
ma charakter zamknięty. Prawa własności przemysłowej chroniące w/w dobra intelektualne nie powstają z mocy prawa,
lecz są udzielane przez Urząd Patentowy
na warunkach określonych w ustawie.
Są one ograniczone w czasie, mają charakter terytorialny, są zbywalne i podlegają
dziedziczeniu.
Rezultatem prac B+R może być przede
wszystkim wynalazek. Przepisy p.w.p. nie
zawierają definicji wynalazku. Przyjmuje
się, że wynalazek to twórcze i zupełne
rozwiązanie określonego zagadnienia technicznego. Wynalazkami mogą
być w szczególności: maszyny, narzędzia,
substancje, związki chemiczne, sposoby
wytwarzania. Na wynalazek może być
udzielony patent, o ile wynalazek jest
nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania.
Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest
on częścią stanu techniki, czyli wszystkiego tego, co przed datą, według której
oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu (co do zasady według daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie
Patentowym), zostało udostępnione
do wiadomości powszechnej w formie

pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie
w inny sposób. Nowość wynalazku powinna być oceniana w skali światowej.
Wynalazek uważa się za posiadający
poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika on
dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Natomiast przemysłowa stosowalność zachodzi wtedy, jeżeli możliwe
jest wykorzystanie wynalazku do uzyskania wytworu bądź zastosowanie opisanego wynalazkiem sposobu w jakiejkolwiek
działalności przemysłowej, nie wyklu-

mioty trójwymiarowe, które mogą być
wyodrębnione z otoczenia (ruchomości i nieruchomości), np. maszyny i ich części,
narzędzia, artykuły gospodarstwa domowego, mosty. Przedmiotami o trwałej postaci nie są natomiast sposoby
postępowania i produkcji; układy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne;
wytwory bezpostaciowe (np. kleje, maści, roztwory, leki). Tak jak w przypadku wynalazków, wzór użytkowy uznaje
się za nowy, jeżeli w chwili, według której
oznacza się pierwszeństwo do uzyska-

Prawa autorskie przysługują twórcy niezależnie
od spełnienia jakichkolwiek formalności.
Do objęcia utworu ochroną nie jest
w szczególności wymagana jego rejestracja
w jakimkolwiek rejestrze, czy też oznaczenie
w jakikolwiek sposób.
czając rolnictwa. Z istoty przemysłowej
stosowalności wynika, że patent może
być udzielony tylko na takie rozwiązanie
techniczne, które jest powtarzalne, tzn.
umożliwia wielokrotne osiąganie jednakowych rezultatów.

nia prawa ochronnego, nie jest on częścią
stanu techniki w skali światowej. Wzór
użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie
celu mającego praktyczne znaczenie przy
wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.
Na wzór użytkowy może być udzielone
W wyniku prac B+R może powstać wzór prawo ochronne.
użytkowy (zwany potocznie „małym
wynalazkiem”), czyli nowe i użyteczne Wynikiem prac B+R może być także
rozwiązanie o charakterze technicznym, wzór przemysłowy. Jest nim nowa
dotyczące kształtu, budowy lub zesta- i posiadająca indywidualny charakter
wienia przedmiotu o trwałej postaci. postać wytworu lub jego części, nadaPrzedmiotami o trwałej postaci są przed- na mu w szczególności przez cechy linii,
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konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę
lub materiał wytworu oraz przez jego
ornamentację. Wytworem jest każdy
przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący
w szczególności opakowanie, symbole
graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Wzorami przemysłowymi mogą
być m.in. postaci takich wytworów jak: narzędzia i urządzenia, urządzenia medyczne i laboratoryjne, elementy budowlane
i konstrukcyjne, środki farmaceutyczne,
kosmetyki, artykuły i urządzenia toaletowe. Wzór przemysłowy uważa się za nowy,
jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został
udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny
sposób. Przesłankę nowości należy oceniać w skali światowej. Wzór przemysłowy
odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku,
różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie
udostępniony przed datą, według której
oznacza się pierwszeństwo. Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji.
Prace B+R mogą również doprowadzić
do powstania topografii układu scalonego, tj. rozwiązania polegającego na przestrzennym, wyrażonym w dowolny
sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem
aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego. Na topografię oryginalną, tj. będącą wynikiem
pracy intelektualnej twórcy i nieznaną
powszechnie w chwili jej powstania, może być udzielone prawo z rejestracji.
Uzyskanie patentu, prawa ochronnego lub
prawa z rejestracji uprawnia do wyłącznego korzystania z danego dobra w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
przez czas, na który ochrona jest udzielona. Długość tego okresu zależy od
przedmiotu własności przemysłowej
i wynika z przepisów ustawy.
PRAWA AUTORSKIE

W efekcie prac B+R może powstać utwór
chroniony na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej:
„pr. aut.”). Przedmiotem prawa autorskiego mogą być w szczególności publikacje
naukowe i popularnonaukowe, ekspertyzy, dokumentacja techniczna, programy komputerowe, o ile spełniają
przesłanki utworu określone w pr. aut.
Warto zauważyć, że ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia (kod
źródłowy, kod binarny, opis w języku naturalnym).

Utworem w rozumieniu pr. aut. jest każdy
przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości,
przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
Utworem jest tylko taki rezultat działalności twórczej człowieka, który przynajmniej
w minimalnym stopniu odróżnia się od
innych wyników tego rodzaju działalności (przesłanka nowości). Ponadto, aby
dany rezultat działań twórczych człowieka mógł podlegać ochronie pr. aut.
jako utwór, musi także spełnić przesłankę indywidualnego charakteru. Utwór
powinien być zatem także oryginalny.
Na gruncie pr. aut. ochroną objęty może
być wyłącznie sposób wyrażenia. Nie są
objęte ochroną odkrycia, idee, procedury,
metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.
Prawa autorskie przysługują twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Do objęcia utworu ochroną nie
jest w szczególności wymagana jego rejestracja w jakimkolwiek rejestrze, czy też
oznaczenie w jakikolwiek sposób.
Prawa autorskie dzieli się na prawa majątkowe oraz prawa osobiste.
Autorskie prawa majątkowe uprawniają
do wyłącznego korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach
eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Co do zasady autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy
prawa twórcy utworu. Jeśli jednak utwór
został stworzony przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, na warunkach określonych
w ustawie – majątkowe prawa autorskie
przysługują pracodawcy. Prawa te mają
charakter terytorialny, są zbywalne i podlegają dziedziczeniu. Autorskie prawa majątkowe są również ograniczone w czasie
i, co do zasady, gasną z upływem lat siedemdziesięciu od śmierci twórcy (w przy-
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padku utworów współautorskich termin
ten liczy się od śmierci współtwórcy, który
przeżył pozostałych).
Z kolei autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź
twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem
albo do udostępniania go anonimowo,
nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wyniki prac B+R mogą ponadto stanowić
tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Zgodnie z tą ustawą czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie
cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie
od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.
W/w ustawa definiuje tajemnicę przedsiębiorstwa jako nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Informacjami podlegającymi ochronie, jako tajemnica przedsiębiorstwa, mogą być
niechronione jeszcze prawami własności przemysłowej omówione wyżej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe
i topografie układów scalonych. Wskazać
należy, iż naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2. •

Wynikiem prac
B+R może być także
wzór przemysłowy.
Jest nim nowa
i posiadająca
indywidualny
charakter postać
wytworu lub jego
części, nadana mu
w szczególności
przez cechy linii,
konturów, kształtów,
kolorystykę, fakturę
lub materiał wytworu
oraz przez jego
ornamentację.
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Flow at work – uwarunkowania
optymalnego doświadczenia
w miejscu pracy
Uniesienie, uskrzydlenie i całkowite pochłonięcie – tak potocznie określa się stan flow.
Przyczynia się do wzmożonej aktywności, satysfakcji i efektywności, dlatego jest
doświadczeniem pożądanym w różnych aspektach życia społecznego. W kontekście pracy
stan ten jest szczególnie cenny. Wysokie zaangażowanie pracowników, które mu towarzyszy,
stanowi bowiem istotę sukcesu rynkowego współczesnych organizacji.

Dane Bruch
i Ghoshal (2002),
potwierdzają, że aż
40% managerów jest
zmobilizowanych,
ale tym, co im
przeszkadza
w osiągnięciu
stanu flow, jest
brak możliwości
koncentracji.
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Przedsiębiorstwa podejmują wiele wysiłków, by pozyskać utalentowanych
pracowników i skutecznie motywować
do efektywnej pracy. Największą wartość
mają te inicjatywy, które w sposób ciągły
oddziałują na pracowników i całą organizację. Poprawa warunków i trybu pracy
to jedno z takich działań. Dobrze zorganizowana przestrzeń, ułatwiająca osiąganie
stanu flow* – optymalnego doświadczenia,
przyczynia się do nieprzeciętnej efek-

tywności i wysokiego zaangażowania.
W konsekwencji stanowi trafną inwestycję podjętą przez pracodawcę.
CZY MOŻNA DOŚWIADCZYĆ FLOW
W PRACY?

Istnieje ogólne przekonanie, że trudno
jest osiągnąć przyjemność, zatracenie
poczucia czasu i wysokie zaangażowanie w środowisku pracy. Czas
wolny i przyjemne rozrywki szybciej

Ludzie prawie trzy razy
częściej doświadczają
przepływu w pracy niż
podczas aktywności
realizowanych poza nią.
nasuwają tego typu skojarzenia.
Mimo to, badania ujawniają paradoks sprzeczny z tym ogólnym poglądem. Ludzie prawie trzy razy częściej
doświadczają przepływu w pracy niż
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podczas aktywności realizowanych
poza nią (Csíkszentmihályi i LeFevre,
1989). Pracownicy przez ponad połowę
czasu spędzonego w pracy odczuwają
stan głębokiej satysfakcji i doświadczenia przepływu. Z kolei tylko 18% ich czasu wolnego to flow (Csikszentmichalyi,
2005).

jest silna koncentracja na wykonywanym zadaniu. Nadmiar bodźców
płynących z otoczenia może utrudniać
pełne skupienie się bądź rozpraszać jednostkę w procesie jego
realizacji. Potwierdzają to dane Brush
i Ghoshal (2002), zgodnie z którymi aż
40% managerów jest zmobilizowanych,
ale tym, co im przeszkadza w osiągnięBy doświadczenie flow zaczęło coraz czę- ciu stanu flow, jest właśnie brak możliściej funkcjonować w kontekście pracy, wości koncentracji.
niezbędnym jest kreowanie sprzyjającego otoczenia, wspierającego wchodzenie KOMUNIKACJA
w ten stan.
Komunikowanie się w organizacji
stanowi proces, którego celem jest wyDziałania mające na celu poprawę takich miana informacji, dzielenie się wiedzą
aspektów, jak koncentracja, komunikacja, i pomysłami (Dobek-Ostrowska, 2002).
współpraca i atmosfera w miejscu pracy, Komunikacja może odbywać się w sposób
mogą skutecznie oddziaływać na samo- pośredni, z użyciem rozwiązań technolopoczucie pracowników, ich satysfakcję, gicznych, lub bezpośredni – wskutek spoa w konsekwencji przyczyniać się do tkań „twarzą w twarz”. Można wyróżnić
doświadczania przepływu w życiu dwa rodzaje bezpośredniej komunikacji –
zawodowym.
formalna, odbywająca się w ustalonym
momencie i miejscu, oraz nieformalna,
inicjowana spontanicznie, w dowolnej,
KONCENTRACJA
Głównym aspektem, niezwykle istotnym często przypadkowej chwili. Analizy
w procesie doświadczania przepływu, współczesnego stylu pracy wykazały, że

Pracownicy, którzy
postrzegają swojego
przełożonego jako
wspierającą osobę,
częściej doświadczają
stanu flow.
to właśnie nieformalna komunikacja jest
częściej podejmowana i bardziej wartościowa podczas realizacji zadań (CEBE,
2005).
WSPARCIE I POZYTYWNA ATMOSFERA

Wspierające środowisko pracy kreuje
przyjemną atmosferę i w sposób pozytywny oddziałuje na funkcjonowanie pracowników. Na poziomie organizacji wsparcie
odnosi się do sposobu zarządzania pracownikami oraz charakteru relacji między
nimi. Wspierająca postawa przełożonego, zgodnie z badaniami, ma istotny
wpływ na pozytywne wyniki pracy podwładnych oraz wysoki poziom satysfakcji z pracy (Bakker, Demerouti i Euwema,
2005). Pracownicy, którzy postrzegają
swojego przełożonego jako wspierającą osobę, częściej doświadczają stanu
flow (Salanova, Bakker i Llorens 2006). •

*Flow (tłum. przepływ) stan psychiczny ściśle związany z wykonywaną w danym momencie aktywnością, stanowiący optymalne
doświadczenie obejmujące głębokie poczucie zadowolenia i satysfakcji.
Źródło: Csíkszentmihályi, 1975
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Jak aranżować
przestrzeń biurową,
by sprzyjała
doświadczeniu flow?
– Odpowiedź na
to pytanie można
znaleźć w raporcie:
pl.nowystylgroup.
com/flow.

Ewelina Adamus,
Starszy konsultant
ds. badań i rozwoju
przestrzeni pracy
Grupa Nowy Styl.
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To ludzie realizują
Twoją strategię biznesową
– nie systemy i procesy!
Dlaczego większość inicjatyw Ciągłego Doskonalenia
nie przynosi satysfakcjonujących rezultatów
w sektorze usług biznesowych?

W sektorze usług biznesowych najważniejszym zasobem są ludzie, którzy tworzą
organizację. To oni decydują o tym, w jakim kierunku centrum usług wspólnych
(CUW) będzie się rozwijać i na ile będzie
odpowiadać na potrzeby wewnętrznych
klientów. Zazwyczaj jednak nakłady
na rozwój pracowników stanowią mniej
niż 1% budżetu CUW i z reguły nie pozwalają adresować wszystkich ważnych
potrzeb i oczekiwań. Co ciekawe, jednocześnie środki te są znacząco niższe od
budżetu dedykowanego inicjatywom
związanym z usprawnianiem systemów i procesów. Czy w takim razie centra dobrze diagnozują swój potencjał
optymalizacyjny i priorytety rozwoju?
TRADYCYJNE PODEJŚCIE

Przez lata większość centrów, które
zostały utworzone w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej, tuż po osiągnięciu względnej stabilizacji, przechodziła do standaryzacji procesów oraz
wdrożenia wspólnego systemu ERP.
Po wykorzystaniu potencjału optymalizacyjnego wynikającego z tych inicjatyw,
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kolejnym krokiem było przechodzenie
do promowania kultury Ciągłego Doskonalenia Procesów, na przykład w oparciu o metodykę Lean Sigma. Niektóre
z tych inicjatyw rzeczywiście pomagały
osiągnąć poprawę efektywności centrum.
Często jednak rzeczywiste wyniki były
mniej satysfakcjonujące od oczekiwanych.
Pytani przez nas menadżerowie o ocenę
wdrażanych inicjatyw Lean Sigmowych,
najczęściej wskazują na osiągnięcie 1015% zakładanych wcześniej rezultatów,
a sami pracownicy szacują je jeszcze niżej.

OD WIZJI DO WSKAŹNIKÓW

Trzeba zacząć od podstaw. Centra usług
wspólnych zazwyczaj mają zdefiniowaną
swoją wizję. Pracownicy jednak nie rozumieją, jak ich codzienna praca ma się
do tej wizji i jaka jest ich cegiełka w realizacji strategicznych celów. Dlatego też
zachęcamy do tego, aby wizja centrum
była interpretowana dla każdego zespołu oddzielnie. Każdy zespół jest przecież
inny, składa się z różnych osobowości,
z różnymi ambicjami i celami, ma swoją
własną tożsamość. Taka spersonalizowana wizja dla każdego zespołu dobrze
wpisuje się w potrzeby pracowników poCZY MOŻNA INACZEJ?
Kluczowym we wdrażaniu kultury Cią- kolenia „Y”/„Z” związane z poczuciem sengłego Doskonalenia jest zbudowa- su swojej pracy, przynależnością do grupy
nie fundamentów. Nie wystarczy, że i bycia częścią większej całości.
ciągły rozwój i usprawnienia pojawią się
w strategii firmy i będzie je promować ka- Nie możemy jednak zatrzymywać się
dra kierownicza. Istotne jest, żeby każdy na etapie definicji wizji, nie planując
jeden pracownik CUW był w stanie zi- także jej praktycznego wdrożenia. Wizję
dentyfikować potencjał optymalizacyj- należy podeprzeć jasno sformułowanyny, a następnie wiedział jak potencjalne mi czynnikami sukcesu, które powinny
usprawnienie doprowadzić do wdrożenia. tworzyć spójny mechanizm pomagający
w jej realizacji. Czynniki sukcesu, z kolei,
Co to oznacza w praktyce?
powinny być wsparte przez odpowiednie
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i dobrze zbilansowane wskaźniki. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie zweryfikować, w jaki sposób zespół przyczynia się
do realizacji szerszej wizji i monitorować
stopień jej realizacji.
I najważniejsze, wdrożenie nawet najlepiej zdefiniowanej wizji może zakończyć
się niepowodzeniem, jeżeli nie zostanie ona odpowiednio zakomunikowana i regularnie egzekwowana na każdym
szczeblu organizacji. Komunikacja na poziomie całego centrum może mieć miejsce
w trakcie spotkania, na które zostaną zaproszeni wszyscy pracownicy. Następnie
managerowie poszczególnych szczebli powinni ją wspólnie z pracownikami interpretować dla swoich obszarów, tłumacząc
ją na codzienne zadania i aktywności.
Potem wystarczy już tylko monitorować
uzgodnione wskaźniki.
CODZIENNE ZESPOŁOWE NARADY
ROBOCZE

Brzmi prosto, ale w praktyce najczęściej
nie ma przestrzeni do regularnej analizy i interpretacji wskaźników, a już
tym bardziej na zastanawianie się, jak
mają się do wizji. Zaskakująco często
pracownicy centrów nie do końca rozumieją, jakie obowiązują ich wskaźniki, różnie je interpretują, nie widzą ich
sensowności. Nawet w organizacjach
kładących duży nacisk na znajomość definicji wskaźników, pracownicy nie potrafią powiedzieć, czy regularnie udaje im się
je osiągać.
Niektóre z centrów, zwłaszcza w sektorze finansowym i IT, w tym celu próbują
wdrażać codzienne narady w oparciu o tablice informacyjne. To jest bardzo dobry
sposób, żeby takie dyskusje regularnie się
odbywały. Często jednak zespołom brakuje pomysłów na to, o czym mogliby ze
sobą codziennie rozmawiać. Tymczasem,
jeżeli nada się takim spotkaniom określoną strukturę i wdroży narzędzia umożliwiające Liderom zespołów pogłębienie
dyskusji, okazuje się, że tematów jest
bardzo wiele, a sama poranna narada staje się najważniejszym spotkaniem w ciągu dnia. I wbrew pozorom, nie o analizę

Wdrożenie
nawet najlepiej
zdefiniowanej wizji
może zakończyć się
niepowodzeniem,
jeżeli nie zostanie
ona odpowiednio
zakomunikowana
i regularnie
egzekwowana
na każdym szczeblu
organizacji.
wskaźników tutaj chodzi. Wskaźniki są
tylko drogowskazem, ale dużo cenniejsze jest to, co w wyniku ich analizy uda się
odkryć. To właśnie w trakcie takich narad
najłatwiej znaleźć obszary do poprawy,
a z drugiej strony zmotywować zespół
i pochwalić za zaangażowanie, zgłaszane
pomysły i pomoc reszcie zespołu.
Ważne jest, by wdrożenie takich narad przeprowadzić w taki sposób, aby
pracownicy nie bali się rozmawiać
o swoich indywidualnych wskaźnikach.
Powinni rozumieć, że nie służą one
do piętnowania poszczególnych osób
za nieosiąganie celów, ale raczej do diagnozowania obszarów do pomocy, wyszukiwania problemów procesowych
oraz nagradzania pozytywnych zachowań. Kluczowe tutaj jest przygotowanie
i dojrzałość Lidera zespołu, żeby właśnie
w taki sposób to spotkanie przeprowadził.
Jeżeli dodatkowo uda się system takich
narad ułożyć kaskadowo na różnych poziomach organizacji, to mogą one służyć
do dwukierunkowej komunikacji nie tylko w ramach zespołu, ale całego centrum.
Dzięki temu poprawia się wykorzystanie
zasobów, zostaje ograniczona komunikacja mailowa i wzrasta szybkość reagowa-
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nia na wyzwania. Dyrektor centrum może
mieć informacje o wszystkim istotnym,
co się dzieje w jego organizacji codziennie, w 15 minut jeszcze przed lunchem.
Brzmi pięknie, prawda?
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jednak same poranne narady i tablice
informacyjne to za mało. Głęboka zmiana kultury organizacji wymaga więcej
narzędzi i umiejętności. Na przykład sposobu, w jaki podchodzi się do rozwiązywania problemów. Dlatego tak ważna jest
częsta i regularna komunikacja oraz umiejętności Liderów zespołów w moderowaniu dyskusji tak, aby potencjał
do poprawy można było zidentyfikować
i skwantyfikować. Dobrze jest promować
kulturę, w której problemy postrzegane są
pozytywnie, jako szansa do poprawy. Problemy są dobre, jeżeli są zidentyfikowane,
przemyślane i na tej podstawie planuje
się ich rozwiązanie. To wymaga nauczenia pracowników otwartości mówienia o rzeczach trudnych, choć przecież
nikt z nas nie lubi się przyznawać do problemów. Pojedynczy pracownicy mogą
mieć trudność z oceną skali problemu.
Tymczasem, jeżeli podzielą się nim
z zespołem, to może okazać się, że pojawia się on regularnie również u innych,
więc warto się nad nim pochylić.
Po zidentyfikowaniu potencjalnego
obszaru do poprawy ważne jest, aby
przypisać odpowiedzialność za zajęcie się
nim do konkretnych osób. W następnym
kroku jest istotne, aby zidentyfikować
możliwe przyczyny powstawania problemu, na przykład przy pomocy narzędzi leanowych, takich jak analiza przyczyn
z pomocą „Fishbone” czy metody
„5Why”. Odpowiednio ustrukturyzowana sesja rozwiązywania problemów,
która dociera do przyczyny problemu i analizuje go w różnych kontekstach,
często pokazuje złożoność problemu
i prowadzi do nieszablonowych rozwiązań,
które mogą być realizowane w ramach
samego zespołu bez potrzeby znacznej
ingerencji w procesy. Mamy też pewność,
że rozwiązania są adekwatne i adresują istotę problemu, a nie tylko symp-

Pytani przez nas
menadżerowie o ocenę
wdrażanych inicjatyw
Lean Sigmowych,
najczęściej wskazują
na osiągnięcie 10-15%
zakładanych wcześniej
rezultatów, a sami
pracownicy szacują je
jeszcze niżej.

W tygodniowym
kalendarzu Lidera
zespołu powinien
znaleźć się czas
na coaching, na
rozwiązywanie
problemów, na
obserwacje, czyli po
prostu na zarządzanie
zespołem.
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tomy. Różna może być skuteczność
poszczególnych sesji, ale chodzi o ich
regularność i efekt skali. Raz uda nam
się przygotować jakiś prosty formularz dla pojedynczej osoby, ale innym
razem uda się znaleźć rozwiązanie, które
przełoży się na efektywność całego zespołu, albo eliminację poważnych błędów i,
krok po kroku, uda się wygospodarować
znaczne korzyści.
STANDARDY

Dla Pokolenia „Y”/
„Z” niezwykle ważna
jest natychmiastowa
i konstruktywna
ocena zwrotna,
a według różnych
badań, największą
potrzebą
pracowników jest
potrzeba rozwoju.

Aleksandra
Stelmach-Gryszka,
Starszy Manager
– PwC Lider
Programu
Doskonałości
Operacyjnej Perform
w Polsce.

46

problemów, na obserwacje, czyli po prostu na zarządzanie zespołem. Tymczasem,
Liderzy zespołów nierzadko chowają się
za obowiązkami operacyjnymi i zarządzają swoimi zespołami przez maile, tracąc
bezpośredni kontakt ze swoimi pracownikami, tym samym nie są w stanie efektywnie zarządzać i reagować optymalnie
na wyzwania.
Ponadto, kiedy już nawet zespołom
uda się wygospodarować czas na dodatkowe czynności optymalizacyjne, to od Liderów zespołów zależy, czy rzeczywiście
ten czas jest przeznaczony na właściwe
czynności. Nie chodzi, bowiem o to, żeby
rozwiązać każdy najmniejszy problem
i stworzyć standard na każdą najmniejszą czynność, ale żeby zająć się sprawami,
które mogą mieć wpływ na efektywność,
jakość lub satysfakcję pracy zespołu.

Często, jednym z pomysłów wypracowywanych w trakcie sesji rozwiązywania problemów, są standardy.
Właściwie w każdym centrum istnieją
standardy procesowe. Najczęściej są one
dokumentowane jeszcze w trakcie migracji. Z ich aktualizacją już w centrum
bywa różnie, a weryfikacja tego, czy pracownicy wykonują procesy zgodnie z ustalonymi standardami i procedurami należy
do rzadkości. Tymczasem, niemal każdy
proces może mieć kilka wariantów. Skąd
Lider zespołu wie, czy dany pracownik
procesuje ją zgodnie z najlepszymi praktykami? Może nawet na początku usiadł
z pracownikiem, żeby zrozumieć proces,
ale od tej pory mogło się pojawić szereg
usprawnień, zmieniła się osoba na tym
stanowisku i ta prosta zmiana adresu nie
jest już wykonywana w najbardziej optymalny sposób. Warto pamiętać, że standardy nie zawsze muszą dotyczyć procesu.
Czasem mogą porządkować sposób
zarządzania dokumentami, dzielenia się
skomplikowanymi zadaniami w ramach
zespołu, czy dotyczyć kanałów komunikacji z klientem.

Wiemy już, co naprawiać, wygospodarowaliśmy czas, ale zespół nie
ma motywacji do tego, żeby te zmiany wprowadzać. Jak sobie z tym poradzić? Nie ma lepszej metody, jak
udowodnienie, że zaangażowanie im się
opłaca. Dlatego, jeżeli największym problemem zespołu nie jest wcale zła jakość
optycznego rozpoznawania tekstu, ale
za mało kubków w kuchni lub niedziałająca klimatyzacja, to właśnie tym problemem powinniśmy się zająć w pierwszej
kolejności. Po to, żeby udowodnić, że
rzeczy, które do tej pory wydawały się
niezmienialne, jednak można zmienić.

I jeżeli już wiemy, jaki jest ten najlepszy standard, powinien on być
niezwłocznie udokumentowany i przechowywany w taki sposób, aby był dla
każdego szybko i łatwo dostępny,
a newralgiczne punkty stale widoczne.
Warto również regularnie sprawdzać, czy
standardy są przestrzegane. Najłatwiej robić to po prostu regularnie przyglądając
się wykonywanym procesom oraz szkoląc
międzystanowiskowo, żeby wszelkie odstępstwa można było szybko wyłapywać
i w razie potrzeby zastępować najlepszymi praktykami.

Innym sposobem na budowanie motywacji jest po prostu coaching w każdej
postaci, zarówno pogawędki z Liderem
zespołu, jak i coaching stanowiskowy
z kolegą z biurka obok. Ważne jest jednak,
żeby był on regularny, nie raz na pół roku przy ocenie okresowej, ale na bieżąco,
choćby cotygodniowo. Dla Pokolenia „Y”/
„Z” niezwykle ważna jest natychmiastowa i konstruktywna ocena zwrotna, a według różnych badań, największą potrzebą
pracowników jest potrzeba rozwoju. Jak
inaczej lepiej ją zaadresować, niż przez
coaching właśnie?

ZARZĄDZANIE KALENDARZEM

Oprócz coachingu, konieczne jest również
stałe wzmacnianie pozytywnych zachowań i umiejętność świętowania małych
sukcesów. Coś, co kulturowo nie przychodzi nam łatwo. Tu znowu z pomocą
mogą przyjść poranne narady i możliwość dzielenia się informacjami. Łatwiej
wtedy zauważyć i pochwalić to, że ktoś
podpowiedział innym, jak łatwo przerobić
raport, albo że udało mu się przekroczyć
cel. To również okazja, żeby móc razem
z zespołem świętować urodziny, przebiegnięte maratony i pierwsze kroki dziecka, budując ducha zespołu. A dla kadry
zarządzającej pretekst do odwiedzin ze-

Powyższe pomysły brzmią ciekawie, pojawia się jednak pytanie, kiedy znaleźć
czas na rozwiązywanie problemów, czy
dokumentowanie standardów w sytuacji, kiedy pracownicy już są maksymalnie obciążeni. Nikt przecież nie będzie
optymalizował pracy zespołu po godzinach. To prawda, ale żeby zaszły zmiany, coś trzeba zacząć robić inaczej, więc
trzeba znaleźć czas na to wszystko,
co ważne a co nie mieści się w codziennej rutynie. W tygodniowym kalendarzu Lidera zespołu powinien znaleźć się
czas na coaching, na rozwiązywanie

społu, skracania dystansu i regularnego
doceniania zaangażowania pracowników.
Przykład musi iść z góry.
SPÓJNY SYSTEM

Jak widać jest szereg narzędzi, których wdrożenie może skutkować wzrostem efektywności i poprawą jakości
pracy. A pokazaliśmy tylko najważniejsze
z nich. Żadne z nich nie jest specjalnie
skomplikowane. Z naszych doświadczeń
wynika jednak, że pracownicy nie potrafią
z tak podstawowych narzędzi korzystać.
Ważne jest również, żeby te narzędzia nie
były wdrażane jednostkowo, ale jako kompletny system zarządzania. Bardzo często
okazuje się bowiem, że odpowiedzią
na jakieś wyzwanie zidentyfikowane poprzez jeden element np. poranną naradę,
albo sesję rozwiązywania problemów, jest
inny element np. coaching, standardy, albo lepsze zarządzanie czasem.

MOTYWACJA I ŚWIĘTOWANIE
SUKCESÓW
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Dopiero kombinacja tych wszystkich
narzędzi i ich dostosowanie do specyfiki danego zespołu pozwoli osiągnąć
zamierzone efekty. Pozornie bowiem te
elementy są dosyć proste i oczywiste,
ale każdy, kto próbował wdrożyć zmianę
kulturową, wie, że nie wprowadza się ich
łatwo. Bo w momencie wdrożenia pojawia się czynnik ludzki i naturalna niechęć do zmian. Dlatego dobrze jest przy
wdrożeniu wesprzeć się doświadczonym
coachem lub agentem zmiany, który
będzie w stanie zmotywować zespół
w trudnych chwilach i naprowadzić
na właściwe ścieżki.

jęcie dodatkowych zadań, stworzenie
zupełnie nowych usług lub redukcję
wpływu rotacji. W centrach w naszym
regionie bardzo rzadko wiąże się ona
z redukcją w zatrudnieniu. Szereg zrealizowanych projektów pokazuje, że
dla „średnio dojrzałego centrum”, potencjał poprawy efektywności kształtuje się na poziomie 15-25%. Ponadto,
poprawie mogą ulec inne wskaźniki,
widzieliśmy na przykład 46% poprawę
w czasie rekrutacji w agencji specjalizującej się w rekrutacji dla klientów z sektora BPO, 40% poprawę w kapitale
obrotowym w dziale O2C centrum finansowego, czy redukcję błędów o 68%
CO MOŻEMY ZYSKAĆ?
w centrum z sektora usług finansoNo właśnie, a jakie są typowe korzyści wych itp.
z wdrożenia takiego systemu? Najbardziej
oczywistą i najczęściej pożądaną ko- Często jednak ważniejsza niż poprawa
rzyścią jest poprawa efektywności, wskaźników okazuje się poprawa kultury
która może zostać wykorzystana na prze- organizacji. Okazuje się bowiem, że po
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wdrożeniu takiego systemu dużo lepiej
przepływa komunikacja. Dochodzi do
zmniejszenia ilości maili przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności i jakości informacji. Pracownicy są bardziej
zaangażowani, zgrani i zmotywowani.
Wdrożenie takiej kultury może też być
atrakcyjne dla pracowników i pomagać
w budowaniu wizerunku pracodawcy
na bardzo wymagającym rynku, jako
dbającego o rozwój ludzi i podążającego za najnowszymi trendami. W konsekencji poprawie mogą ulec wskaźniki
związane z rotacją i satysfakcją
pracowników.
A więc, jak sprawić, żeby inicjatywy
Ciągłego Doskonalenia przynosiły spodziewane korzyści? Upewnić się, że
mamy zmotywowanych i kompetentnych pracowników, a oni zrobią resztę.
Powodzenia! •
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Raport: Polska oczami
obcokrajowców – zalety i wady
życia oraz pracy w kraju nad Wisłą
W sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce pracuje coraz więcej
obcokrajowców. Już dzisiaj odsetek pracowników spoza polskich granic
wynosi – 9% w branży i według opinii specjalistów będzie wciąż wzrastał.
O to – dlaczego obcokrajowcy decydują się na Polskę, co im się u nas
podoba, a co przeszkadza – zapytał Monster Talent Sourcing Services,
a wyniki przedstawił w raporcie „Skuteczne sposoby na rekrutacje językowe”*.

37% respondentów
deklaruje znajomość
języka polskiego
w stopniu co najmniej
podstawowym.
DLACZEGO POLSKA?

Polska przyciąga cudzoziemców głównie z dwóch powodów. Aż 40%
badanych wybrało Polskę właśnie ze
względu na możliwość znalezienia
tutaj atrakcyjnej pracy, a 38% z powodów uczuciowych – przeprowadziło się,
by zamieszkać w kraju swojego partnera/
swojej partnerki. Ci, którzy decydowali się
na Polskę ze względów zawodowych, często wskazywali, że sytuacja na polskim

48

rynku pracy daje większe możliwości rozwoju niż w kraju ojczystym. Takie odpowiedzi nie dziwią, gdy przyjrzymy się, jak
wysoki poziom bezrobocia dotyka mieszkańców Grecji (21,7%), Hiszpanii (17,1%)
Włoch (11,1%), Francji (9,6%) czy Portugalii (9%). Sektor nowoczesnych usług
biznesowych w Polsce staje się wtedy zachęcającą alternatywą – oferuje stabilne
zatrudnienie i dynamiczną ścieżkę rozwoju.

Okazuje się, że studia w Polsce przyciągają niewielu cudzoziemców, bo tylko 9%
badanych przyjechało do kraju nad Wisłą
w celach edukacyjnych. Tyle samo osób
wybrało nasz kraj ze względu na zainteresowanie polską kulturą. Co ciekawe, aż 50%
cudzoziemców, którzy finalnie wybrali Polskę, przed przyjazdem rozważało również
inny kraj. Na liście znalazły się m.in. Wielka Brytania, Irlandia, Holandia czy Niemcy.
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– Polska kontra inny kraj UE – to częsty
dylemat cudzoziemców. Wskazówka
dla działów HR: warto rekrutować wśród
pracowników gotowych mieszkać za granicą bez względu na lokalizację. Wabikiem
jest z pewnością praca w międzynarodowym środowisku – komentuje Aleksandra Pocheć, Konsultant w Monster Talent
Sourcing Services.

GŁÓWNE ZALETY ŻYCIA W POLSCE OCZAMI OBCOKRAJOWCÓW
Niskie koszty życia

Możliwość przebywania w międzynarodowym
środowisku

JĘZYK POLSKI CORAZ MNIEJ OBCY

Brak znajomości języka polskiego wciąż
stanowi duże wyzwanie dla obcokrajowców. Wprawdzie nasz język ojczysty
nie jest im zazwyczaj potrzebny do celów związanych z pracą, ale ogranicza ich
w sferze prywatnej. Mimo trudności, które
wiążą się z nauką nowego języka – większość obcokrajowców deklaruje, że
obecnie uczy się polskiego (39%) lub

41%

Bogate życie kulturalne i towarzyskie
Inne

36%
15%

GŁÓWNE TRUDNOŚCI ŻYCIA W POLSCE OCZAMI OBCOKRAJOWCÓW
Brak znajomości języka polskiego

55%

Brak otwartości Polaków

31%

Trudność w nawiązywaniu kontaktów z Polakami

26%

Niższy standard życia niż w kraju ojczystym

25%
23%

Trudności związane z organizacją życia
Brak oferty kulturalno-rozrywkowej w języku angielskim

21%

Niska znajomość angielskiego wśród Polaków

21%

Inne

PROBLEMY Z KOMUNIKACJĄ

Ponadto, cudzoziemcy wskazują na niższy
standard życia w porównaniu z krajem
ojczystym – 25% oraz trudności związane z organizacją życia – 23%. Kłopotliwy i utrudniający integrację jest
również brak oferty kulturalno-rozrywkowej w języku angielskim. Na ten aspekt
zwróciło uwagę aż 21% badanych. Tyle
samo osób wskazało na niską znajomość
angielskiego wśród Polaków.

42%

Możliwość poznania polskiej kultury i obyczajów

Jako główną zaletę życia w Polsce obcokrajowcy wskazali niskie koszty życia.
Ten czynnik, jako najważniejszy, wybrało aż 68% badanych. Polska wciąż postrzegana jest jako kraj tani, gdyż ceny
wielu usług i produktów są zdecydowanie niższe niż w Europie Zachodniej.
Obcokrajowcy doceniają również atrakcyjną lokalizację Polski w centrum Europy
– 43% odpowiedzi.

Z drugiej strony, cudzoziemcy widzą
też wady mieszkania w Polsce. Dużym
minusem jest bariera językowa, która
ogranicza zdolność integracji przyjezdnych z Polakami. Brak znajomości języka polskiego za trudność w codziennym
życiu uznało aż 55% badanych. Niestety,
obcokrajowcy dostrzegają także brak
otwartości Polaków – poskarżyło się na
nią 31% ankietowanych. Narzekają również na trudność w nawiązywaniu kontaktów z Polakami – to kłopot dla 26%
respondentów.

43%

Atrakcyjna lokalizacja w centrum Europy

NISKIE KOSZTY ŻYCIA I DOBRA
LOKALIZACJA

Na kolejnych miejscach znalazły się także:
możliwość przebywania w międzynarodowym środowisku – 42%, okazja do poznania polskiej kultury i obyczajów – 41%
oraz bogate życie kulturalne i towarzyskie – 36%. Fakt, że obcokrajowcy są
ciekawi polskiej kultury i chcą ją poznawać, na pewno cieszy, gdyż zwiększa to
zrozumienie otaczającej ich rzeczywistości
i sprzyja integracji.

68%

15%

Źródło:
Monster Talent
Sourcing Services.

zamierza rozpocząć naukę w przyszłości (23%). Jedynie 18% wskazało, że
w ogóle nie planuje uczyć się naszego języka.

dzoziemców. Poziom satysfakcji z pracy Aż 40% badanych
w Polsce oraz pracy w sektorze nowo- wybrało Polskę
czesnych usług dla biznesu jest zbliżony właśnie ze względu
na możliwość
i wysoki. Wynosi odpowiednio 7,75 punk- znalezienia tutaj
tów dla kraju i 7,39 – dla biznesu (w ska- atrakcyjnej pracy,
a 38% z powodów
Powody, dla których obcokrajowcy de- li od 1 do 10).
uczuciowych –
cydują się na naukę języka polskiego, są
przeprowadziło
związane z ich życiem prywatnym. Takiej Aż 75% badanych docenia fakt, że
się, by zamieszkać
odpowiedzi udzieliło 64% badanych. Po- praca w Polsce to doskonała okazja w kraju swojego
nadto, 51% przyznaje, że język polski jest do zdobycia doświadczenia w między- partnera/swojej
im potrzebny w codziennych sytuacjach, narodowym środowisku. Jako ważne partnerki.
a 42% uważa, że język jest przepustką atuty zatrudnienia w Polsce w sektorze
do udziału w wydarzeniach kulturalnych. nowoczesnych usług biznesowych obcoJedynie 8% odczuwa brak znajomości ję- krajowcy wymienili również – możliwość
zyka polskiego w pracy.
podniesienia kwalifikacji językowych
oraz atrakcyjną ścieżkę rozwoju i kariery
Potrzebę nauki języka polskiego (po 46% odpowiedzi). Z kolei 43% docewidzą również pracodawcy, którzy ofe- niło atrakcyjne warunki pracy, pakiety
rują pracownikom z zagranicy, jako relokacyjne i dodatkowe benefity, które
benefit pozapłacowy – dodatkowy kurs stały się już normą w branży.
językowy. 41% obcokrajowców wskazało w badaniu, że otrzymało od pracodawcy Wysokie zarobki jako zaletę wymietego rodzaju wsparcie. Co ciekawe, aż niło jedynie 14% obcokrajowców.
37% respondentów deklaruje znajomość W odwrotnym pytaniu o największe wady Brak znajomości
języka polskiego w stopniu co najmniej pracy w Polsce niskie zarobki znalazły się języka polskiego
podstawowym, a 32% może pochwalić na pierwszym miejscu. Na kiepskie płace za trudność
w codziennym
się polskim na poziomie średniozaawan- wskazało aż 64% badanych.
życiu uznało aż 55%
sowanym lub wyższym.
badanych. Niestety,
– Niestety, na tym polu ciężko nam obcokrajowcy
OBCOKRAJOWCY ZADOWOLENI
konkurować z krajami Zachodniej Europy, dostrzegają także
brak otwartości
Z PRACY W POLSCE
jednak Polska i sektor nowoczesnych Polaków –
Pozytywnym wnioskiem z badań jest usług biznesowych to wciąż bardzo poskarżyło się na nią
dobry obraz rynku pracy w oczach cu- atrakcyjne miejsce pracy, które może 31% ankietowanych.
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wiele zaoferować – dynamiczny rozwój,
ciekawą ścieżkę kariery, doświadczenie
w pracy w zespołach wielokulturowych
i międzynarodowym środowisku, otwartość
oraz poszanowanie odmienności kulturowej pracowników – wylicza Aleksandra
Pocheć, Konsultant w Monster Talent
Sourcing Services.
Wśród innych wad pracy w Polsce, które
wskazali obcokrajowcy – znalazły się:
skomplikowane formalności i rozbudowana administracja – 45%, konieczność
dostosowania się do kultury organizacji
pracy w Polsce – 37% i niesatysfakcjonujące benefity pozapłacowe – 18%.
POLSKA I CO DALEJ?
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
GŁÓWNE ZALETY PRACY W POLSCE W SEKTORZE NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH
Zdobycie doświadczenia zawodowego
w środowisku międzynarodowym

75%

Możliwość podniesienia kwalifikacji
językowych

46%

Atrakcyjna ścieżka rozwoju i kariery

46%

Atrakcyjne warunki pracy, pakiety relokacyjne,
dodatkowe benefity
Wysokie zarobki
Inne

43%
14%
4%

GŁÓWNE WADY PRACY W POLSCE W SEKTORZE NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH
Niskie zarobki w porównaniu do krajów
zachodniej Europy

64%

Skomplikowane formalności,
rozbudowana administracja

45%

Konieczność dostosowania się do kultury
organizacji pracy w Polsce

37%

Obcokrajowcy mają zarówno dobry obraz Polski, jak i polskiego rynku pracy.
W większości planują pozostanie w Polsce
w ciągu kilku najbliższych lat. W skali od
1 (niezdecydowany) do 10 (zdecydowany) cudzoziemcy, którzy chcą pozostać
w Polsce, osiągnęli 6,9 punktów. Jednocześnie – pytani o dalszą przyszłość
zawodową i prywatną – nie potrafią
udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Takie
rezultaty mogą być wynikiem kilku czynników: młodego wieku, braku konkretnego planu kariery, a jednocześnie sporych
wymagań finansowych i rozwojowych.
Ponieważ młodzi zdają sobie sprawę z tego, jak dynamicznie zmienia się globalny
rynek pracy, są otwarci na migracje zawodowe. Ważne, że Polska coraz częściej
staje się celem tych migracji i pozwala obcokrajowcom realizować się zawodowo w sektorze nowoczesnych usług
biznesowych. •

18%

Niesatysfakcjonujące benefity pozapłacowe
Trudności w pracy w międzynarodowym
środowisku

12%

Inne

4%

Źródło:
Monster Talent
Sourcing Services.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rekrutacjach językowych i międzynarodowych
– zarówno z perspektywy zatrudniających jak i zatrudnianych – zapraszamy
do pobrania całego raportu na stronie: http://pobierz-raport.monsterpraca.pl/.
*W badaniu wzięli udział obcokrajowcy z 20 europejskich krajów m.in. z Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii,
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz przedstawiciele działów HR firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych,
którzy na co dzień zajmują się rekrutacjami językowymi.
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Aleksandra Pocheć,
Konsultant
w Monster Talent
Sourcing Services.
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Aktualności inwestycyjne
Cresa otwiera drugie biuro w Polsce

Budynki biurowe Galileo, Newton, Edison
i Pascal należą do kompleksu biurowego
Korona. Powierzchnia całkowita kompleksu to 36 800 m2. Kompleks zlokalizowany
jest przy ul. Armii Krajowej w Krakowie,
na odcinku pomiędzy ul. Kołową
i Stanisława Przybyszewskiego. Charakteryzuje się wysoką jakością powierzchni
biurowej z ponadstandardową wysokością
pięter.

Nowy najemca w Centrum
Królewska

Cresa, największa na świecie firma doradcza na rynku nieruchomości świadcząca usługi agencyjne wyłącznie na rzecz najemców,
otworzyła drugie biuro w Polsce. Nowy oddział powstał we
Wrocławiu, a zarządza nim Michał Grabikowski, który pełni także
funkcję Dyrektora Działu Reprezentacji Najemców Biurowych we
wrocławskim biurze firmy.
Wrocławskie biuro firmy Cresa znajduje się w nowoczesnym
biurowcu Pegaz przy ul. Grabarskiej 1 (budynek B), blisko Rynku.
Obiekt jest laureatem pierwszej nagrody w konkursie „Piękny
Wrocław" w kategorii „Budynek użyteczności publicznej".
Pegaz został oddany do użytku w 2016 roku.
Wrocławskie biuro firmy Cresa Polska działa od listopada
2017 roku.

Modernizacja krakowskiego kompleksu
biurowego GTC

Kancelaria Dubiński Fabrycki Jeleński
i Wspólnicy podpisała umowę
najmu 738 m2 w warszawskim budynku biurowym Centrum Królewska.
W transakcji właściciela budynku, Grupę
Rezydent, reprezentowała Dorota Mielke,
Negocjator z Działu Powierzchni Biurowych w międzynarodowej firmie doradczej
Cushman & Wakefield. Kancelarii
Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy
doradzała firma Skyline Real Estate.
Centrum Królewska to nowoczesny budynek oferujący 7000 m 2 powierzchni biurowej do wynajęcia. Główne zalety Centrum
Królewska to: znakomita lokalizacja,
wysoki standard wykończenia wnętrz,
doskonałe doświetlenie naturalnym
światłem oraz efektywność wykorzystania powierzchni najmu. Budynek położony
jest przy ul. Marszałkowskiej, w ścisłym
Śródmieściu. Lokalizacja ta gwarantuje
doskonałe połączenia komunikacyjne,
sąsiedztwo Dworca Centralnego i stacji
metra.

Ponad 13 mln m2
powierzchni magazynowej
w Polsce

Krakowskie budynki biurowe Galileo, Newton, Edison i Pascal
zmieniają oblicze. Końca dobiegł proces modernizacji kompleksu
należącego do firmy GTC. Przeprowadzone prace obejmowały
wprowadzenie dodatkowych udogodnień dla najemców oraz
nowych rozwiązań architektonicznych wokół budynków, jak
również odświeżenie lobby recepcyjnych. Firma doradcza Savills
jest agentem wyłącznym ds. wynajmu powierzchni biurowej
w kompleksie.
W ramach zakończonych prac utworzono zielone pergole wokół
kompleksu, wzdłuż ulicy Armii Krajowej. Całkowicie odnowiono również lobby recepcyjne trzech budynków. Z kolei budynek
Edison na parterze zyskał udogodnienia na wyłączny użytek
najemców, w tym nową siłownie, grotę solną i nowoczesną salę
konferencyjną.
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Colliers International podsumowuje
III kwartał na rynku magazynowym
w Polsce. Od początku lipca do końca
września na rynek magazynowy trafiło
ponad 940 tys. m2, w związku z czym
całkowita podaż nowoczesnej powierzchni
magazynowej w Polsce wzrosła do ponad
13 mln m2. W budowie wciąż znajduje
się ponad milion m2 – podaje najnowszy
raport Colliers International.
W III kwartale br. najwięcej nowej
powierzchni magazynowej dostarczono
w Szczecinie, gdzie do użytku oddano
magazyny dla Amazon (161 tys. m2)
i Zalando (130 tys. m2). Były to największe
inwestycje oddane od lipca do września.
Deweloperem, który wprowadził na rynek
najwięcej nowej powierzchni był Panattoni
(57,5%).

Na koniec września 2017 r.
na analizowanych rynkach niewynajęte
pozostawało 794,5 tys. m2. Wskaźnik
pustostanów wyniósł 6,1%, o 0,1 p.p. więcej
niż przed trzema miesiącami. Najwięcej
dostępnych powierzchni znajduje się
obecnie w warszawskiej strefie I – 9,8%,
Poznaniu – 9,3% i Krakowie – 8,5%.

CBRE zajmie
się komercjalizacją
biurowca Garbary 67

Do portfolio budynków wynajmowanych
przez Dział Wynajmu Powierzchni
Biurowych CBRE dołączył budynek
biurowo-handlowy Garbary 67, powstający
obecnie w Centrum Poznania, w sąsiedztwie Starego Rynku.
Garbary 67 to prestiżowy budynek
biurowo-handlowy klasy A, oferujący
1600 m2 powierzchni biurowej, rozmieszczonej na 4 kondygnacjach.
Budynek zlokalizowany jest w samym
sercu Poznania w otoczeniu zabytkowych
kamienic, instytucji administracji
publicznej, licznych restauracji i punktów usługowych. Dodatkowo, w bliskiej
odległości znajdują się linie autobusowe
i tramwajowe, co gwarantuje doskonałe
połączenie z pozostałymi częściami miasta.
Największe atuty tej inwestycji to jej
kameralny charakter i możliwość wysokiej
jakości standardu wykończenia.

Panattoni Europe wybudował
fabrykę dla Ideal Automotive
– blisko 20 000 m2 w Zielonej
Górze
Panattoni Europe, lider nieruchomości
przemysłowych w Polsce, zakończył
inwestycję BTS o charakterze produkcyjnym dla niemieckiej firmy z branży
motoryzacyjnej Ideal Automotive. Obiekt
o powierzchni 19 645 m2 powstał

Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017

INWESTYCJE
w Zielonej Górze w Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Oficjalne
otwarcie budynku nastąpiło 7 września br.
Panattoni Europe poszerzyło portfolio
klientów z branży motoryzacyjnej.
Deweloper wybudował halę produkcyjnomagazynową dla niemieckiej firmy Ideal
Automotive – producenta komponentów
i elementów wyposażenia wnętrz, m.in.
wykładzin, mat, obić, a także kształtek
i segmentów akustycznych dla kilkudziesięciu marek samochodów, m.in. MercedesBenz, BMW, Audi, Volvo, Volkswagen,
McLaren, Lamborghini, Bugatti i Porsche.
Inwestycja o łącznej powierzchni 19 645 m 2
powstała w Zielonej Górze w specjalnej
strefie ekonomicznej na terenie Lubuskiego
Parku Przemysłowo-Technologicznego.
Część produkcyjna zajęła 8652 m2 i została dostosowana do potrzeb technologicznych procesu produkcyjnego najemcy
poprzez m.in. wzmocnienie posadzki,
wykonanie instalacji technologicznych
m.in. sprężonego powietrza, zasilania energetycznego maszyn czy wreszcie wzniesienie budynku technicznego, w którym
znajdować się będą m.in.: sprężarkownia,
maszynownia chłodu, akumulatorownia i strumieniowe pompy wodne.
W podpisaniu umowy pośredniczyła międzynarodowa firma doradcza Colliers
International.

Słomińskiego Art Office
w pełni skomercjalizowane

Firma CBRE zakończyła proces komercjalizacji budynku Słomińskiego Art
Office. W budynku należącym do portfela WRI Investment podpisano umowę
najmu na ostatnią dostępną powierzchnię
biurową. Tym samym budynek
o powierzchni niespełna 3000 m2 został
całkowicie wynajęty, a proces komercjalizacji zakończył się jeszcze przed otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie. Najemcą,
który zajął ostatnią dostępną powierzchnię
jest firma EDAG Engineering Polska,
w trakcie procesu wspierana przez agencję
Brookfield.
Słomińskiego Art Office to niespełna
3000 m 2 nowoczesnej powierzchni
biurowej. Jego przestrzenie zostały
zaprojektowane w taki sposób, aby
zapewnić przyszłym najemcom możliwość
ich dowolnego kształtowania, zgodnie z indywidualnymi potrzebami oraz oczekiwaniami. Budynek charakteryzuje unikalny

projekt pracowni architektonicznej – JP
s.c. Jakub Szatkowski, Paweł Zawadzki.:
przednia elewacja budynku jest całkowicie
czarna, pokryta refleksyjnym szkłem i lampionami inspirowanymi stylem „art déco”.
Zastosowano również szkło przejrzyste
i malowane oraz stal, a także wprowadzono odcienie naturalnego drewna.

Centrum usług wspólnych
Citi dopełnia pierwszy
budynek Generation Park
Największy dotychczasowy najemca
Generation Park, Citi Service Center
Poland, wprowadzi się na pozostałą
powierzchnię biurową w pierwszym
budynku projektu Skanska. Dzięki ekspansji o dodatkowe 5200 m2 zespół
centrum usług wspólnych Citi zajmie
w sumie niemal 19 000 m2, tworząc
w Warszawie jedno z największych
centrów tego typu Citi na świecie. W negocjacjach najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman
& Wakefield.
Jeszcze w grudniu tego roku Citi Service
Center Poland rozpocznie stopniowe
wprowadzanie się do Generation Park
X, tak aby do kwietnia 2018 zająć całą
wynajętą powierzchnię.
Dzięki obu umowom w sumie na niemal
19 000 m 2. Citi Service Center Poland
stanie się jednym z największych
najemców biurowych Skanska w Europie
Środkowo-Wschodniej. Biuro w Generation
Park będzie największą pod względem
metrażu lokalizacją Citi Service Center
Poland w Polsce.
Generation Park, powstaje przy Rondzie
Daszyńskiego w Warszawie i będzie składał
się z trzech budynków X, Y (wieża) i Z.
Obecnie trwają prace wykończeniowe
pięter biurowych budynku X oraz prace
przygotowawcze do dwóch kolejnych
budynków Y i Z. Budynek X ma uzyskać
pozwolenie na użytkowanie na przełomie
listopada i grudnia.

i termiczną na najwyższej kondygnacji wraz z betonową warstwą
dociskową.

Pięć umów najmu powierzchni biurowej
w Business Garden w Poznaniu
Vastint Poland podpisał pięć umów najmu powierzchni biurowej
w kompleksie Business Garden w Poznaniu. Pierwsze trzy zostały
zawarte z nowymi najemcami – firmą John Deere, Provident
Polska i PORR S.A. Kolejne dwie, dotyczą ekspansji i zostały
podpisane z obecnymi najemcami – firmą GSK oraz Capgemini.
Łącznie wynajęto 3130 m2 powierzchni biurowej.
Business Garden zlokalizowany jest u zbiegu ulic Marcelińskiej,
Kolorowej i Bułgarskiej na poznańskim Marcelinie. Docelowo,
będzie obejmował dziewięć budynków o łącznej powierzchni
ponad 88 000 m2. Pierwszy etap inwestycji dostarczył na rynek
42 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej rozlokowanej
w czterech budynkach. Drugi etap inwestycji obejmuje realizację
pięciu budynków biurowych, o powierzchni najmu 46 000 m2.
Otoczenie zostało zaprojektowane w formie dużego ogrodu,
w którym znajdują się strefy pracy i relaksu z infrastrukturą
sportową. Kompleks zapewnia wygodny dostęp do infrastruktury miejskiej oraz szereg udogodnień i usług dla najemców.
W projekcie wdrożono także wiele rozwiązań w zakresie
ograniczenia zużycia energii i wody, emisji gazów cieplarnianych
oraz ilości wytwarzanych odpadów, co zostało potwierdzone
przyznaniem istniejącym budynkom certyfikatu LEED Platinum.

Ostatnie kondygnacje
.KTW I osiągnięte
Prace przy budowie biurowca .KTW I
Nowy biurowiec na mapie Kielc
sięgnęły ostatnich kondygnacji. Od
kilku tygodni prowadzone są aktywne
VENTUS Apollo BUSINESS & LIVING to 5-kondygnacyjny,
działania na tzw. dachu technicznym, gdzie prestiżowy i nowoczesny budynek usługowo-biurowo-mieszkalny
przybywa nowej infrastruktury. Jednozlokalizowany w ścisłym centrum Kielc, podzielony na dwie niecześnie generalny wykonawca przygotozależne enklawy: biurową o nazwie VENTUS Apollo BUSINESS,
wuje teren inwestycji pod przyszły układ
oraz mieszkalną o nazwie VENTUS Apollo LIVING.
drogowy.
Wyposażony zostanie w trzy windy zapewniające szybką komuniBiurowiec .KTW I, realizowany w sąsiedzkację pomiędzy piętrami. Powierzchnia całkowita budynku liczy
twie Strefy Kultury i Spodka, z początkiem ok. 12 000 m 2, na którą składa się przede wszystkim 48 lokali usłuwrześnia osiągnął stan surowy otwarty,
gowo-biurowych oraz 50 lokali mieszkalnych, o zróżnicowanej
co podkreślono uroczystością symboliczpowierzchni użytkowej, co pozwoli każdemu znaleźć mieszkanie
nego podwieszenia wiechy. Na szczycie
lub biuro dostosowane do własnych potrzeb oraz możliwości.
66-metrowej konstrukcji znajduje się
Budynek wyposażony jest w garaż podziemny posiadający
dwupoziomowy dach techniczny o wysoko- 70 miejsc parkingowych, w tym 17 na podwyższonych platformach,
ści 10 metrów. W ostatnich tygodniach
oraz parking na poziomie parteru posiadający 13 miejsc postojowykonano izolację przeciwwodną
wych. Razem stanowi to 83 miejsca parkingowe.
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Aktualności inwestycyjne
Jedna z największych firm
doradczych na świecie
przedłuża umowę najmu
i powiększa swoje biuro
w Crown Tower

zawirowań, ale po 8 latach śląska arena odzyskała dawny blask.
Jesteśmy dumni, że mieliśmy w tym swój udział – byliśmy
odpowiedzialni za wymianę ponad 54 tysięcy stadionowych
krzesełek oraz dostarczenie stołów komentatorskich.
Montaż nowych krzeseł na Stadionie Śląskim rozpoczęliśmy
na początku 2017 roku i trwał do czerwca. Do wykonania tej
realizacji Grupa Nowy Styl została wyłoniona w drodze przetargu,
do którego startowała jako lider konsorcjum.

Crowe Horwath, jedna z największych firm
świadczących usługi doradcze w dziedzinie
audytu, księgowości oraz podatków,
przedłużyła umowę najmu na prawie
2500 m2 oraz dobrała dodatkowe 500 m2
Warszawskie biuro Brain Embassy zrealizowane
w warszawskim biurowcu Crown Tower.
przez ARTSERVIS zdobywcą trzech
Eksperci z JLL reprezentowali
prestiżowych nagród
Crowe Horwath w procesie renegocjacji
warunków umowy oraz ekspansji.
W efekcie, Crowe Horwath i jej spółki siostry – kancelaria prawna TGC Corporate
Lawyers oraz Contract Administration
– jeden z liderów rynku świadczących
profesjonalne usługi z zakresu naliczania wynagrodzeń i administracji kadr
– zajmą łącznie ok. 3000 m2 w ramach
obiektu.
Zlokalizowany na Woli – jednej
z najbardziej prestiżowych i najszybciej
rozwijających się dzielnic biznesowych
stolicy,12-kondygnacyjny Crown Tower
zaoferował najemcom 8450 m 2 nowoczesnej Warszawskie biuro The Brain Embassy zostało uznane za najlepsze
powierzchni biurowej. Wśród atutów biuw dwóch prestiżowych konkursach (Eurobuild Awards w Archirowca należy wymienić przede wszystkim
tekturze oraz Office Superstar). Za prace wykończeniowe, czyli tzw.
jego doskonałe położenie – w bezpośredfit-out odpowiadała firma ARTSERVIS, która obecnie pracuje
niej bliskości stacji metra oraz licznych
na budowie drugiej fazy inwestycji. Przestrzeń dedykowana m.in.
przystanków autobusowych i tramwajomałym i średnim firmom, startupom i freelancerom zdobyła
wych. Pracownicy firm, które ulokowały
pierwsze miejsce w drugiej edycji konkursu Eurobuild Awards
tu swoją siedzibę, mają dostęp również
w Architekturze organizowanego przez wydawcę miesięcznika
do licznych punktów usługowych. JLL
„Eurobuild Central & Eastern Europe” oraz Stowarzyszenie
odpowiada za kompleksowe zarządzanie
Architektów Polskich (SARP) w kategorii Aranżacja Miejsca Pracy
budynkiem Crown Tower należącym
Roku 2016. W gronie jury znaleźli się zarówno architekci, jak
do portfolio IMMOFINANZ.
i deweloperzy oraz właściciele nieruchomości.
Inwestorem The Brain Embassy jest Adgar Poland, właściciel
biurowca Adar Park West przy Alejach Jerozolimskich 181B
Kolejny prestiżowy projekt
w Warszawie, w którym mieści się The Brain Embassy. GeneNowy Styl Group
ralnym wykonawcą była firma ARTSERVIS specjalizująca się
Remont legendarnego Stadionu Śląskiego
w wysokiej klasy aranżacjach fit-out. Wykonawca zajmował się
dobiegł końca i 1 października odbył się
pracami elektrycznymi, sanitarnymi, klimatyzacyjno-wentylaDzień Otwarty stadionu. Mieszkańcy
cyjnymi, robotami budowlanymi i wykończeniowymi, montażem
regionu zwiedzali widownię wypełnioną
100-tonowej, stalowej antresoli oraz zabudowami meblowymi.
krzesełkami naszej marki Forum Seating.
Prace na budowie trwały 100 dni, co było dużym wyzwaniem
To dla nas kolejny prestiżowy projekt,
ze względu na ich skomplikowanie i zakres. •
z którym wkroczyliśmy w dyscyplinę
lekkiej atletyki.
Stadion Śląski, nazwany przez angielskich
dziennikarzy Kotłem Czarownic,
przez wiele lat był świadkiem wspaniałych
zwycięstw polskich sportowców:
wygranego meczu z ZSRR w 1957 roku,
wjazdu Pawła Gazdy jako lidera V
etapu Wyścigu Pokoju w 1960, I miejsca Jerzego Szczakiela w Mistrzostwach
Świata w Żużlu czy jedynego jak dotąd
zwycięstwa polskich piłkarzy nad drużyną
Anglii w 1973 roku.
Prace remontowe natrafiły na wiele
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Polska Dolina Krzemowa
powstaje w coworkach
Boom na coworki, jaki obserwujemy od kilku miesięcy w Polsce,
to wynik m.in. zmiany pokoleniowej oraz rozwoju nowych technologii.
Te czynniki przekładają się na zmianę kultury pracy, zwłaszcza wśród
wolnych strzelców, świadczących usługi dla dużych korporacji oraz
młodych przedsiębiorców pracujących w ramach startup-ów.

W samej Warszawie
szacuje się, że obecnie
dostępnych jest nawet
40 000 m2 różnego
rodzaju przestrzeni
coworkingowych.
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W samej Warszawie szacuje się, że obecnie dostępnych jest nawet 40 000 m2
różnego rodzaju przestrzeni coworkingowych. Rynek ten rozwija się dynamicznie, ale warto zauważyć, że stanowi to poniżej 1% całkowitych
zasobów nowoczesnej powierzchni
biurowej w stolicy. Największym graczem
w Warszawie jest Business Link, który
w trzech lokalizacjach posiada ponad
10 000 m2 powierzchni coworkingowej.
Swoją pozycję buduje również Mind
space, który wynajął 3100 m2 w warszawskiej Hali Koszyki. Rozwija się również
sieć Brain Embassy i otwiera kolejną lokalizację o powierzchni 2400 m2 w Adgar
Plaza West.

Poznań jest rynkiem regionalnym, w którym występuje wysoki stosunek coworków do całkowitych zasobów biurowych.
Duży potencjał dostrzegamy we Wrocławiu oraz w Krakowie, gdzie obecnie
największą powierzchnię oferuje Biznes
Lab, ale już za chwilę otworzy się jeszcze
większy Business Link.

jest współtwórcą projektu The Hearth
Warsaw łączącego środowisko startup’owców z wielkimi korporacjami
oraz przestrzeni coworkingowej Meet
District, która znajdzie się w kompleksie The Warsaw HUB. Z kolei firma Skanska zdecydowała się zostać partnerem,
wspomnianego wcześniej, Business Link,
operatora coworkingowego, którego plaOprócz firm wyspecjalizowanych w ofero- ny ekspansji zakładają zostanie największą
waniu przestrzeni coworkingowych, rów- tego typu siecią w Europie.
nież inne podmioty dostrzegają ten trend
i wpisują go w swoją działalność. Dewelo- Biura, z których na krótki okres mogą
perzy czynią z coworku element budowa- skorzystać nawet pojedyncze osoby, nie
nia protechnologicznego i nowoczesnego są w Polsce niczym nowym. Prekursorem
wizerunku swoich budynków biurowych. na naszym rynku była firma Regus, która
Przykładem jest firma Ghelamco, która oferuje najem krótkoterminowy w postaci
Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017
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tzw. biur serwisowanych. Taka formuła
zapewnia użytkownikowi przestrzeń
do pracy oraz całe zaplecze w postaci
dostępu do internetu czy sprzętu
biurowego. Natomiast firmy, które
chciałyby raz na jakiś czas skorzystać
z profesjonalnej salki konferencyjnej
oraz mieć na wizytówce prestiżowy
adres w centrum miasta, mogą od kilku lat wykorzystywać tzw. wirtualne
biura. W międzyczasie powstały również różnego rodzaju instytucje, które
wspierają młodych przedsiębiorców,
m.in. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Zapewniają one nie
tylko biurko, ale i podstawowe doradztwo księgowo-prawne. Na tej bazie powstały w Polsce pierwsze przestrzenie
coworkingowe, zarówno małe, lokalne,
jak i duże oddziały międzynarodowych
operatorów. Spośród wymienionych
formatów to właśnie coworki są najlepiej przystosowane do potrzeb młodego pokolenia start-up’owców. Operatorzy
wszystkich odmian tego rodzaju biur
dynamicznie dostosowują się jednak do
potrzeb rynku i wielu z nich rozważa mo-

na stałe do konkretnej osoby. Nie oznacza to jednak, że przestrzenie coworkingowe zastąpią tradycyjne biura. Minusem
tego rodzaju miejsc pracy, dostrzeganym
Najlepsze przestrzenie coworkingowe przez jego użytkowników, jest m.in. brak
wyróżniają się niezwykle efektowną prywatności. Z badań przeprowadzoaranżacją. Wystrój siedmiopiętrowego nych przez firmę Savills wspólnie
NeueHouse w Los Angeles oferuje jego z mamstartup. pl na grupie użytkowników
użytkownikom podróż w czasie i przeno- portalu wynika, że czynnik ten stanowi
si ich do początków Hollywood. Ministry problem dla ponad 65% ankietowanych.
of New w Indiach z kolei oczarowuje pa- Duże firmy oraz te, które preferują układ
letą kolorów i dziełami sztuki lokalnych gabinetowy, w dalszym ciągu będą korzyartystów. Wejście do Polski międzynarodo- stać z tradycyjnych biur na wynajem.
wych operatorów przestrzeni coworkingowych to również gwarancja najwyższej W najbliższym czasie będziemy obserjakości powierzchni biurowej. Atrakcyjne wować dalszy dynamiczny rozwój sektownętrza oferuje m.in. warszawski Google ra coworkingowego. Biorąc pod uwagę
Campus, m.in. dzięki lokalizacji w poprze- plany ekspansji operatorów coworkinmysłowym budynku dawnej fabryki.
gowych, popyt na tego rodzaju usługi w Polsce, pomimo, że będzie stale rósł,
Coworki nie są jednak środowiskiem może być jednak wkrótce zaspokojony.
pracy dla każdego. Coraz więcej firm Nowi gracze muszą się zatem śpieszyć
posiadających tradycyjną przestrzeń biu- i przede wszystkim uważnie obserwować
rową inspiruje się tym trendem i wprowa- sytuację w głównych miastach regionaldza rozwiązania umożliwiające np. pracę nych oraz inwestować w innowacyjne
zdalną, czy system hot desków, gdzie rozwiązania, które zbudują ich przewagę
stanowisko pracy nie jest przypisane konkurencyjną. •
dyfikację swojej oferty, przez co różnice
pomiędzy nimi mogą się wkrótce zacząć
zacierać.

RAPORT SAVILLS „ELASTYCZNE MIEJSCA PRACY W POLSCE”

Pod koniec sierpnia 2017 r. firma Savills, we współpracy
z czołowym portalem branży startupowej w Polsce
– mamstartup.pl, przeprowadziła badanie na grupie ok.
150 użytkowników strony. Zaledwie 7% badanych zadeklarowało, że cowork jest najczęściej wykorzystywaną
przez nich przestrzenią do pracy. Liderami wśród wskazań
były ex aequo wynajęte biuro oraz dom lub mieszkanie. 60%
badanych twierdzi, że nigdy nie korzystało z przestrzeni
coworkingowej, a poniżej 20% bywa w coworku przynajmniej
raz miesiącu. Respondenci zadeklarowali, że pracują najczęściej w 2-3 osobowych zespołach, ale aż 42% przewiduje, że
grupa ta urośnie w perspektywie 2-3 lat, jednak nie więcej, niż
o 5 kolejnych osób. Na spotkania biznesowe przebadani startupowcy spotykają się zwykle w kawiarniach i restauracjach
(blisko 40%). Brak prywatności w coworku, według deklaracji,
przeszkadzałby 65% osobom, które wzięły udział w badaniu.
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Jarosław Pilch,
Dyrektor Działu
Powierzchni
Biurowych,
Reprezentacja
Najemcy, Savills.

Biorąc pod uwagę plany ekspansji
operatorów coworkingowych,
popyt na tego rodzaju usługi
w Polsce, pomimo, że będzie
stale rósł, może być jednak
wkrótce zaspokojony.
Największym coworkiem w Polsce jest Business Link na
Stadionie Narodowym w Warszawie (5000 m2). W miastach
regionalnych liderem będzie niedługo cowork tego samego
operatora zlokalizowany w budynku biurowym Maraton
(4200 m2), którego otwarcie planowane jest na ostatni kwartał
2017 r. Przestrzeń coworkingową w Warszawie można wynająć już za mniej, niż 500 zł miesięcznie. Ostateczna cena uzależniona jest od lokalizacji stanowisk pracy oraz ich liczby.

Więcej informacji
na temat przestrzeni
coworkingowych
dostępnych jest
w raporcie firmy
doradczej Savills,
który można pobrać
na stronie Klubu
Pro Progressio
www.proprogressio.pl
oraz na stronie
www.savills.pl
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Biuro to za mało.
Liczy się wielofunkcyjna
przestrzeń spotkań
Obecnie najemcy poszukują nie tylko wygodnej
przestrzeni biurowej, ale czegoś więcej.
Tym czymś jest wielofunkcyjna przestrzeń, która sprawia,
że ludzie mogą nie tylko komfortowo pracować,
ale również miło spędzać czas, odpoczywać,
a nawet mieszkać.
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Jeszcze kilka lat temu celem wielu firm,
szukających nowej siedziby, był nowoczesny biurowiec w dobrej lokalizacji.
Mało kto zwracał uwagę na to, co oferuje
jego otoczenie, czy są wokół budynku
miejsca, w których wypocząć mogą
pracownicy. Przykładem takiego podejścia jest rozwój tzw. Mordoru, czyli
Służewca Przemysłowego, gdzie przez
długi czas powstawały klasyczne biurowce,
w których życie toczyło się tylko w ramach
godzin pracy.
Dziś to przeszłość. Zarówno czołowi de- Biurowce stają się
weloperzy, jak i najemcy doskonale wie- wielofunkcyjnymi
dzą, że pracownicy oczekują czegoś miejscami spotkań,
a wokół nich tętni
więcej niż zwykłej przestrzeni biurowej życie za sprawą
do pracy. Zwłaszcza ci pracujący w du- przestrzeni dostępnej
żych, międzynarodowych firmach z sekto- dla wszystkich, nie
ra IT, nowoczesnych technologii czy BPO. tylko pracowników.
Biuro ma być nie tylko wygodne, ale
i funkcjonalne. Siedziba firmy oferować
powinna miejsca do odpoczynku, rekreacji,
integracji i twórczych spotkań. Ważne są
przestrzenie wspólne oraz to, co się dzieje wokół budynku. Czy jest tam miejsce
do spotkań pod chmurką, czy pracownicy
mają dostęp do oferty gastronomicznej,
czy miejsce to żyje również po godzinach
pracy? Wszystko to sprawia, że biurowce
stają się wielofunkcyjnymi miejscami spotkań, a wokół nich tętni życie za sprawą
przestrzeni dostępnej dla wszystkich, nie
tylko pracowników.
Dobrym przykładem takiego podejścia
są Browary Warszawskie. W samym sercu
Woli, w miejscu, w którym ponad 170 lat
temu powstały słynne browary Haberbusch i Schiele, spółka Echo Investment
buduje nowy, przyjazny i łatwo dostępny
fragment Warszawy. Nie zabraknie w nim
historycznych odniesień, gdzie ludzie będą
wygodnie mieszkać i pracować, spędzać
miło czas i odpoczywać.
– Nowoczesne biurowce sąsiadować będą
z miejscami, które pamiętają historię dawnych browarów. W projekcie znajdą się
cztery obiekty, które po renowacji stworzą
historyczną oś obudowaną placami publicznymi i miejscami spotkań. Takim miejscem będzie na przykład zabytkowa Warzelnia i plac,
który przy niej powstanie. Wyjątkowe będą
też piwnice dawnego browaru, które odnowimy i udostępnimy na poziomie -1. W piwnicach powstaną liczne restauracje, puby
i kawiarnie, a na „dachu” piwnic zaprojektowaliśmy ogród miejski, czyli idealne miejsce
do odpoczynku w pogodny dzień. To wszystko sprawia, że biurowców w Browarach
Warszawskich nie możemy traktować
jak zwykłego zespołu budynków oferującego przestrzeń do wynajęcia. To będzie
wyjątkowe miejsce do pracy, bowiem
biura otoczone będą placami miejskimi,
strefami wypoczynku, miejscami spotkań
– mówi Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment i dyrektor zarządzający
Działem Biur.
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Michał Żelski,
Senior Leasing
Manager,
Dział Biur Echo
Investment
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W kwartale Browarów Warszawskich
powstanie 11 niezależnych, zróżnicowanych architektonicznie budynków z nowoczesnymi miejscami do pracy,
z lokalami dla ogólnodostępnych usług,
rozrywki i rekreacji, mieszkaniami
do kupienia na własność lub do
wynajęcia oraz miejscami do wspólnego przebywania.
– Browary Warszawskie to zupełnie nowe
podejście do projektowania. Tworzymy
cały kwartał miasta, prawdziwe miejsce
spotkań. Tego oczekują nie tylko najemcy

biurowi, ale również mieszkańcy. To miejsce,
w którym ludzie będą wygodnie mieszkać
i pracować, załatwiać codzienne sprawy,
odpoczywać. To również przestrzeń całkowicie przyjazna pieszym. Będą oni mogli bez przeszkód poruszać się pomiędzy
budynkami. Inspiracja przyszła naturalnie,
poprzez historyczne wydarzenia, jakie
miały miejsce w tej części Woli. To miejsce
od zawsze tętniło życiem, cieszymy się, że
to za naszą sprawą stanie się otwartym
fragmentem miasta, który emanować
będzie energią przez całą dobę, siedem
dni w tygodniu – dodaje Rafał Mazurczak.

Koncepcja nowej zabudowy miejsca
to dzieło pracowni JEMS Architekci.
– Nowoczesne biuro naszpikowane najnowszą technologią nie jest już szczytem
marzeń świadomych najemców. Równie
ważne stają się aspekty pozabiznesowe, jak
zdrowie, dobre samopoczucie pracowników,
budowanie społeczności, dbanie o ład przestrzenny i miasto jako strukturę. Doskonale
o tym wiemy, dlatego też staramy się projektować miejsca dobrze wkomponowane
w tkankę miejską, dodając tam funkcje,
które jeszcze kilka lat temu wcale nie były
oczywiste dla biurowców. Biura to miejsca,
które mają tożsamość, pozwalającą pracownikom czuć się u siebie, a nie tylko być
w pracy od rana do popołudnia.
Stąd liczne place, miejsca rekreacji, spotkań, udogodnienia dla rowerzystów,
oferta kulturalna – to wszystko ma sprawić, że te miejsca będą żyły również poza godzinami pracy. Browary Warszawskie
to nasz sztandarowy przykład, ale wielofunkcyjność – to dla nas wyznacznik
również przy innych projektach. Tak będzie m.in. przy projekcie biurowo-mieszkaniowym przy Beethovena w Warszawie.
Doskonałym przykładem jest też projekt
Towarowa 22, który będzie kolejnym dowodem na to, jak stworzyć multi funkcjonalne
centrum spotkań z ofertą handlową, biurową, rozrywkową, kulturalną i gastronomiczną – mówi Michał Żelski, senior leasing
manager w Dziale Biur Echo Investment. •
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Potencjał badawczorozwojowy Poznania
Poznań należy do najsilniejszych ośrodków o znaczącym potencjale naukowo-badawczym
w kraju. Siłą miasta jest dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry, prężnie działające
parki technologiczne oraz innowacyjne zaplecze techniczne poznańskich uczelni.

powyżej:
Beyond.pl
Data Center.

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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W mieście działa 25 szkół wyższych, w tym kompatybilność elektromagnetyczna.
8 publicznych, kształcących 116,5 tys. Poznańskie placówki odnoszą znacząstudentów.
ce sukcesy w badaniach o charakterze
informatycznym, molekularnym, geneBadania B+R prowadzi 40 placówek tycznym, biotechnologicznym, immunonaukowo-badawczych, w tym 18 placó- logicznym, technologicznym.
wek Polskiej Akademii Nauk (PAN), szkoły
wyższe oraz podmioty prywatne. Według PARKI TECHNOLOGICZNE WSPIERAJĄ
danych za 2016 rok w jednostkach B+R INNOWACYJNOŚĆ
zatrudnionych było ponad 5 tys. osób, Przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w tym 1,1 tys. z tytułem profesora. Roczne działa Poznański Park Naukowonakłady na działalność badawczo-rozwo- Technologiczny. To jedyny w Polsce
jową wynoszą blisko 800 mln zł.
park technologiczny posiadający status
jednostki naukowej, dzięki czemu
Działalność jednostek badawczo-rozwo- może aplikować o projekty badawcze.
jowych w Poznaniu ukierunkowana jest Do szerokiego spektrum działalności parna prowadzenie prac badawczych i wdro- ku należą: wspieranie przedsiębiorczości,
żeniowych m.in. w takich dziedzinach, transfer technologii z nauki do biznesu,
jak: chemiczne źródła energii, surowce usługi badawcze, nowoczesny Data Cenwłókiennicze, aparatura naukowo-ba- ter oraz wynajem powierzchni biurowych
dawcza, nowe odmiany roślin upraw- i laboratoryjnych. PPNT jest członkiem
nych, budownictwo, strategie logistyczne, prestiżowych organizacji międzynarodo-

Zaawansowaną technologicznie infrastrukturę
oferuje m.in. Data
Center Beyond.pl 2,
jedyne w Europie
Środkowo-Wschodniej
data center spełniające
najwyższe międzynarodowe standardy.
wych: International Business Innovation
Association oraz Międzynarodowego
Stowarzyszenia Parków Naukowych
i Obszarów Innowacji.
Prężenie działającą jednostką badawczorozwojową jest – zlokalizowane na terenie
Kampusu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
na Morasku – Wielkopolskie Centrum
Zaawansowanych Technologii. Centrum to
wspólna inicjatywa 5 poznańskich uczelni:
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w Polsce neutralne telekomunikacyjne W 2016 r. w Poznaniu
centrum danych oferujące usługi IT działało łącznie
dla biznesu (outsourcing IT). W jego ofer- ok. 150 jednostek
prowadzących
cie znajduje się m.in. kolokacja, serwery działalność B+R,
dedykowane, chmura obliczeniowa, z czego ponad 80 to
chmura prywatna, chmura publiczna, podmioty gospodarcze.
cloud computing, chmura hybrydowa,
usługi telekomunikacyjne, administracja IT, centrum zapasowe, backup danych,
zarządzanie bazami oraz integracja IT.

po prawej:
Poznański Park
TechnologicznoPrzemysłowy.

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu
Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Poznańskiej oraz PAN,
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich. W 2016 r. w WCZT swój oddział
otworzyła Selvita – największa innowacyjna polska firma biotechnologiczna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
– Szukając alternatywnej dla Krakowa
lokalizacji dla naszych laboratoriów rozważaliśmy kilka miast. Wybraliśmy Poznań
ze względu na fantastyczny potencjał
naukowy oraz doskonałą infrastrukturę badawczą w Wielkopolskim Centrum
Zaawansowanych Technologii – mówi
dr Mirosława Zydroń, Członek Zarządu
Selvity.
Innym podmiotem, działającym na
kampusie Morasko, jest Centrum NanoBioMedyczne, będące wspólnym
przedsięwzięciem Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej,
Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Centrum NanoBioMedyczne współpracuje z Instytutem
Fizyki Molekularnej w Poznaniu. To obecnie najnowocześniejsza placówka tego typu w Polsce. Jednostka ma służyć
głównie studentom studiów magisterskich i doktoranckich, gdyż podstawowym jej zadaniem jest kształcenie kadr
w zakresie nowoczesnych technologii.
W działania proinnowacyjne w Poznaniu
aktywnie włącza się sektor niepubliczny.
Od 2006 r. w Złotnikach rozwija swoją
działalność, pierwszy w Polsce, prywatny park technologiczny – YouNick (poprzednio Nickel Technology Park Poznań).
Wybierają go firmy zajmujące się projektowaniem zaawansowanych systemów IT, outsourcingiem IT, biotechnologią, logistyką, konsultingiem,
działalnością usługową oraz produkcyjną. W podpoznańskiej Dąbrowie
funkcjonuje Eureka Technology Park,
a w Wysogotowie – Park Technologiczny INEA PARK wraz z jednym z największych w Wielkopolsce nowoczesnym
Data Center. W samym Poznaniu przy

ul. Dąbrowskiego funkcjonuje Centrum
Zaawansowanych Technologii Nobel
Tower z inkubatorem przedsiębiorczości,
którego inwestorem była prywatna spółka non-profit, a przy ul. Obornickiej – Inkubator Biznes i Nauka, którego celem
było zapewnienie infrastruktury dla firm
działających na styku nauki i biznesu.
W 2016 r. w Poznaniu działało łącznie ok.
150 jednostek prowadzących działalność
B+R, z czego ponad 80 to podmioty
gospodarcze. W 2014 r. placówki B+R
przeznaczyły na działalność badawczorozwojową ponad 779 mln zł, tj. dwukrotnie więcej niż w 2010 r., w tym 118 mln zł
na prace rozwojowe.
MIASTO CLOUD COMPUTINGU

Dynamiczny rozwój podmiotów B+R
oraz dostępność wykwalifikowanych kadr
sprawiła, że w ciągu ostatnich kilku lat
widoczne jest coraz większe zainteresowanie Poznaniem wśród innowacyjnych
inwestorów z sektora nowoczesnych
technologii, w tym z szeroko rozumianej
branży IT. Miasto wyróżnia się na mapie
Europy jako mocny ośrodek oferujący
usługi z zakresu Data Center i Cloud computing – tzw. chmury obliczeniowej.

Potencjał Poznania w zakresie Cloud computingu dostrzegł również fiński inwestor, nagradzany w ubiegłym roku przez
Deloitte, jako najszybciej rozwijająca się
firma w Finlandii oraz jedna z najszybciej
rozwijających się firm technologicznych
w regionie EMEA – Nordcloud.
– W skali europejskiej Polska stała się jednym z najgorętszych obszarów innowacji,
badań i rozwoju. Poznań to z kolei jeden
z największych polskich ośrodków handlu,
przemysłu, edukacji i technologii. To ważny ośrodek akademicki z ponad 100 tys.
studentów. Z racji tego, że w Poznaniu dostępnych jest wielu niezwykle uzdolnionych
specjalistów biegłych w naszej dziedzinie,
decyzja o otwarciu kolejnego ośrodka baOd 2006 r.
dawczo-rozwojowego w dynamicznie roz- w Złotnikach rozwija
wijającym się Poznaniu była dla nas swoją działalność,
naturalną. Nie mniej istotne było dla nas pierwszy w Polsce,
to, że miasto jest świetnie skomunikowane prywatny park
technologiczny:
z rynkiem środkowoeuropejskim – mówił
YouNick (poprzednio
przedstawiciel fińskiej firmy Nordcloud, Nickel Technology
Ilja Summala, CTO Nordcloud Group.
Park Poznań).
Dużą zasługę w kształtowaniu badawczorozwojowego potencjału Poznania ma
Politechnika Poznańska, która ściśle
współpracuje m.in. z firmą Huawei. Pod
koniec ubiegłego roku wdrożono
wspólnie projekt HAINA, czyli program
szkoleniowy Huawei, który umożliwia
uczestnikom pogłębianie wiedzy z dziedziny nowoczesnych technologii
poprzez zajęcia praktyczne prowadzone
po lewej:
Selvita to jedna
z największych
innowacyjnych firm
biotechnologicznych
w Europie.
Laboratoria Selvita
na terenie Wielkopolskiego Centrum
Zaawansowanych
Technologii (WCZT)
rozpoczęły pracę
z początkiem maja.

Zaawansowaną technologicznie infrastrukturę oferuje m.in. Data Center
Beyond.pl 2, jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej data center spełniające najwyższe międzynarodowe
standardy i posiadające Rating 4 wg
ANSI/TIA-942. Beyond.pl to pierwsze
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przez profesjonalistów z branży. W 2015
roku uczelnia dołączyła do grona partnerów konkursu Huawei „Seeds for the
Future”, w ramach którego studenci mieli okazję szkolić się z dziedziny nowych
technologii w siedzibie głównej firmy
w Shenzhen. •
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Gdynia – miasto inteligentne
i innowacyjne
W 2017 roku Gdynia, jako pierwsze miasto
w Polsce i Europie Wschodniej, otrzymała
certyfikat miasta inteligentnego według
normy ISO 37120. To potwierdzenie faktu,
że w Gdyni stale monitorowana jest jakość
życia, a inteligentne technologie wspierają
ten proces. Inteligentne miasto to magnes
dla inwestorów i mieszkańców. Między innymi
dlatego, Gdynia stanowi atrakcyjny cel dla
zagranicznych inwestorów i jako jedno
z nielicznych dużych miast w kraju,
utrzymuje stałą liczbę mieszkańców.
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ISO 37120 – DBAMY O JAKOŚĆ ŻYCIA

Gdynia od wielu lat skutecznie realizuje
politykę zrównoważonego rozwoju we
wszystkich obszarach funkcjonowania
miasta. Potwierdzeniem tych działań
jest otrzymany w tym roku certyfikat
ISO 37120 dla pierwszego w Polsce miasta
inteligentnego. Dokument ten jest dowodem na to, że miasto na bieżąco monitoruje jakość życia.
Wysokie standardy jakości życia są
dla Gdyni bardzo ważne. Miasto nie tylko
musi zbierać i gromadzić własne doświadczenia, ale również szukać wzorców
dobrych praktyk na całym świecie
i wdrażać je z myślą o własnych mieszkańcach. Posiadanie certyfikatu zrównoważonego rozwoju potwierdza również
atrakcyjność i konkurencyjność miasta na poziomie globalnym, np. pod

względem gospodarczym czy społecz- Koncepcja miasta dotycząca uruchomienia
nym, budując jednocześnie w sposób tej usługi zakłada wdrożenie rozwiązania,
które nie będzie generowało kosztów po
świadomy jego markę.
stronie samorządu. Jego rolą będzie wdroWażnym obszarem inteligentnego żenie rozwiązań, które pozwolą na uprzymiasta są również jego dane i ich do- wilejowanie samochodów współdzielostępność. Gdynia, podążając wzorem nych, czyli np. niższych opłat za Gdyński portal www.
europejskich standardów, otworzyła za- parkowanie, dedykowanych miejsc otwartedane.gdynia.pl,
soby z danymi publicznymi, dołączając parkingowych czy zaangażowanie mia- jako pierwszy
w Polsce, wykorzystuje
do elitarnego grona miast dzielących się sta w promocję tej usługi, i to właśnie innowacyjne
takimi informacjami. Gdyński portal www. Gdynia jest jednym z pierwszym miast technologie i programy
otwartedane.gdynia.pl, jako pierwszy w Polsce, które uchwałą Rady Miasta przy- dedykowane
w Polsce, wykorzystuje innowacyjne jęło udogodnienia dla operatorów usługi do gromadzenia
i udostępniania danych.
technologie i programy dedykowane car-sharingu.
do gromadzenia i udostępniania danych.
Służą one do aktywnego zbierania infor- Gdynia podjęła również decyzję, że warto,
macji z różnych źródeł, standaryzowania by car-sharing był dostępny w aglomeracji
i składowania ich na portalu, a także ich kilku sąsiadujących miast. Podjęła się roli
automatycznej wizualizacji.
lidera i zaprosiła Gdańsk, Sopot, Pruszcz
Gdański, Rumię, Redę i Wejherowo do
CAR-SHARING – NOWY SPOSÓB
współpracy oraz wypracowała rozwiązaPORUSZANIA SIĘ PO MIEŚCIE
nie, które zapewni niezwykle szybkie
W ramach podnoszenia standardów ja- wdrożenie usługi na przełomie lat
kości życia oraz sprostania wymaganiom 2017/2018. Docelowo usługa ta ma
prawnym dotyczącym rozwoju elektro- polegać na uruchomieniu szeroko dostępmobilności, Gdynia postanowiła poszukać nej sieci współdzielonych samochodów
optymalnych rozwiązań spełniających elektrycznych.
zarówno przepisy prawne, jak i oczekiwania mieszkańców. Przykładem takiego INTELIGENTNY TRANSPORT
rozwiązania jest usługa współdzielenia Jednym z filarów Inteligentnego Miasta
pojazdów.
jest inteligentny transport, przyjazny środowisku i mieszkańcom. Gdynia na taki
transport postawiła.
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Trolejbusy
z bateryjnym
napędem
pomocniczym
umożliwiają
obsługę obszarów
pozbawionych
sieci trakcyjnej.
Nazywane także
hybrydami, stały się
wizytówką Gdyni.

W 2009 r. rozpoczęła się realizacja
projektu pn. „Rozwój proekologicznego
transportu publicznego na Obszarze
Metropolitalnym Trójmiasta”, w ramach
którego wybudowano nowoczesne
zajezdnie trolejbusowe i zakupiono
28 nowych trolejbusów z bateryjnym
napędem pomocniczym. Za realizację
tego projektu PKT otrzymało prestiżową nagrodę Unii Europejskiej – RegioStars 2014.
Trolejbusy z bateryjnym napędem pomocniczym umożliwiają obsługę obszarów pozbawionych sieci trakcyjnej.
Nazywane także hybrydami, stały się
wizytówką Gdyni. W najbliższych latach
planowane jest znaczne zwiększenie
ich udziału w obsłudze komunikacyjnej
miasta.

Ważnym elementem komunikacji jest
system sterowania ruchem TRISTAR,
który wpłynął na poprawę płynności,
bezpieczeństwa i komfortu na gdyńskich drogach. System połączył 165 trójmiejskich skrzyżowań w sprawnie funkcjonujący organizm. Jego sercem
jest sieć komputerów – połączonych
z centrami w Gdańsku i Gdyni – która
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zarządza przede wszystkim sygnalizacją pory opracowała 47 głosów techniką
świetlną i ruchem pojazdów komunika- „Text to Speech”. Ten syntezator mowy
to dokładne, rozwinięte technologiczcji miejskiej.
nie narzędzie, które docenił już jeden
z największych medialnych graczy
INNOWACYJNY BIZNES
Badania i rozwój to motor zrównowa- na świecie – Amazon.com, wykupując
żonego rozwoju miasta. Kreatywne po- firmę w 2013 r.
wiązania pomiędzy nauką a biznesem,
stymulują innowacyjną gospodarkę, Exofin sp. z o.o., to kolejna z pierwszych
dlatego Gdynia stawia na innowacyj- firm stawiających kroki w gdyńskim
ny biznes.
parku, firma stworzyła płetwy naśladujące te prawdziwe – rybie. Wyposażyły
Sektory ICT oraz biotechnologii, które się w nie już elitarne jednostki sił
mocno zakotwiczyły w mieście, prężnie specjalnych w Polsce, testowane są
się rozwijają. Wiele firm swoje pierw- przez wojskowych płetwonurków na casze innowacyjne pomysły realizowa- łym świecie od USA po Izrael.
ło i systematycznie realizuje w Pomorskim
Parku Naukowo-Technologicznym Firma Mpico Sys stworzyła największą
Gdynia. Kreatywność i nowoczesne tech- na świecie ścianę z wykonaną z e-papienolologie rozwijane są w Gdyni także ru, którą zobaczyć można w siedzibie

na terenie Bałtyckiego Portu Nowych ONZ w Nowym Jorku oraz system oznaTechnologii i Parku Konstruktorów.
czeń siedzisk w Westminster Abbey.
Obecnie w PPNT Gdynia funkcjonuje
ponad 200 innowacyjnych firm.
Sukcesy niektórych z nich warto przytoczyć. Jako jedna z pierwszych z branży R&D, działalność rozpoczęła firma
IVONA Software Sp. z o.o., która do tej

Wiran sp. z o.o., opracowuje z kolei
prototyp urządzenia do komunikacji nanosatelitów klasy CubeSat,
wykorzystywanych do badań przestrzeni okołoziemskiej dla Europejskiej
Agencji Kosmicznej.

Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017

INWESTYCJE
W październiku br., firma Andervision otrzymała patent na aparat nosowy dedykowany
ochronie osobistej górnych dróg oddechowych. Spektakularne sukcesy firm zlokalizowanych w gdyńskim parku, przyciągają
kolejnych, zagranicznych inwestorów.
W ostatnich miesiącach irlandzka firma
Benetel otworzyła swoje pierwsze międzynarodowe biuro oraz centrum działalności badawczo-rozwojowej, wybierając
lokalizację w gdyńskim parku.
W nadchodzących 18 miesiącach firma
planuje powiększenie gdyńskiego zespołu
i rozwój oddziału w kierunku technologii 4G oraz wczesnych innowacji
z zakresu pre-5G. Poza parkami technologicznymi, w Gdyni prace badawczo-rozwojowe na większą skalę prowadzą m.in.

ADVA Optical Networking, ENAMOR Sp.
z o.o. czy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM).
ADVA to międzynarodowy producent innowacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych,
natomiast ENAMOR jest firmą produkcyjnohandlową specjalizującą się w opracowywaniu, integracji oraz wdrażaniu rozwiązań
technicznych dla klientów z branży morskiej,

lotniczej oraz przemysłu obronnego. CTM
to ośrodek, który posiada kompetencje
oraz zaplecze badawczo-techniczne dla realizacji zadań z obszaru techniki wojskowej
i cywilnej, w pełnym cyklu produkcyjnym
oraz w zakresie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. CTM aktywnie
uczestniczy w programie NATO „Defence
Against Terrorism Program of Work”,
w ramach którego realizowany jest projekt
„Portable Underwater Protection System for
Naval Task Groups". Od roku 2011 ośrodek
zrealizował już 6 projektów.
INNOWACJE W GDYŃSKIM PORCIE

budowie statków, konstrukcjach offshore
oraz modernizacjach i skomplikowanych
przebudowach. Gdyńskie stocznie prowadzą także szeroką działalność badawczo-rozwojową. W tym roku pracę nad
innowacyjnym projektem badawczym
rozpoczęła stocznia Nauta we współpracy z Politechniką Gdańską. Projekt
WIND-TU-PLA to przedsięwzięcie, które
ma na celu rozwój istniejących oraz opracowanie nowych koncepcji posadawiania i kotwiczenia platform morskich turbin
wiatrowych, które będą mogły być instalowane na wybranym akwenie południowego Bałtyku.

Nierozerwalnie związana z Gdynią jest
branża morska. Nowoczesny gdyński port
specjalizuje się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach

Każdy kolejny dzień przynosi nowe wyzwania, z którymi miasta muszą się zmierzyć. Najistotniejsze jest słuchanie potrzeb

i w systemie ro-ro, w oparciu o rozwiniętą
sieć połączeń multimodalnych z zapleczem,
obsługuje także regularne linie żeglugowe
bliskiego zasięgu oraz połączenia promowe.

mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów, prowadzenie z nimi dialogu i wspólne
ustalanie, które rozwiązania będą najlepsze.
I to jest właśnie rola inteligentnego miasta.

Największe stocznie działające na terenie
Gdyni, Crist SA oraz Stocznia Remontowa Nauta, specjalizują się w budownictwie okrętowym, konstrukcjach morskich,

Dla Gdyni najważniejszym celem jest
utrzymanie równowagi między poczuciem szczęścia u mieszkańców i satysfakcji
u inwestorów. •
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Urząd Miasta Gdyni
Referat Rozwoju
i Obsługi Inwestora
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
tel. +48 58 668 20 20
politykagospodarcza
@gdynia.pl
www.gdynia.pl
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Największa umowa najmu
w pierwszej połowie 2017 roku
podpisana w Bydgoszczy
Bydgoszcz to nowoczesne i dynamicznie rozwijające się miasto,
które często wybierane jest przez przedsiębiorców na miejsce
prowadzenia biznesu. Jest atrakcyjne również dla deweloperów,
co doskonale widać na przykładzie danych publikowanych
w raportach branżowych. W zestawieniach obejmujących
zawarte transakcje za pierwsze półrocze 2017 roku,
Bydgoszcz stanęła na podium, deklasując inne rynki regionalne.

MIASTO BYDGOSZCZ
LIDEREM NA RYNKU NAJMU

O dobrym klimacie dla biznesu
w Bydgoszczy świadczy fakt podpisania w pierwszym półroczu największej
umowy najmu w Polsce, pomiędzy firmą
Atos a Biznes Parkiem Kraszewskiego,
która obejmuje 21 700 m2 (odnowienie
i ekspansja). Sektor nowoczesnych usług
jest bardzo mocno powiązany z rynkiem
pracy i edukacją, dlatego w dobie tzw.
„rynku pracownika”, coraz więcej firm szuka nowych lokalizacji dla swoich oddziałów w miastach, takich jak Bydgoszcz.

Bydgoszcz kształtuje się jako jeden
z głównych ośrodków sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Sektor
zatrudnia w mieście ok. 10 tys. osób,
z wyraźną dominacją podmiotów o profilu IT/ITO. Globalne firmy dostarczają usługi z Bydgoszczy, zapewniając obsługę
tak unikalnych projektów jak, np. obsługa informatyczna igrzysk olimpijskich
w Rio, dostarczanie systemów teleinformatycznych do obsługi zestawów obrony
powietrznej Patriot, czy pozycjonowanie
produktów największych marek z dziedziny urządzeń mobilnych, oprogramowania czy telekomunikacji.

Dostępność wysokiej – Aż 331 400 m2 powierzchni biurowych
klasy powierzchni wynajęto w I półroczu 2017 r. poza
biurowych
w Bydgoszczy wynosi Warszawą. To najlepszy wynik w histoobecnie 74 tys. m2. rii rynku i 24% wzrost względem ana- RYNEK BIUROWY W BYDGOSZCZY

logicznego okresu ubiegłego roku. Ten
rekordowy rezultat porównywalny jest
do popytu zarejestrowanego w samej Warszawie, co dodatkowo pokazuje wzrost
znaczenia i dynamiczny rozwój rynków biurowych poza stolicą. Warto jednocześnie
zauważyć, że coraz więcej firm analizuje lokalizacje biurowe poza głównymi aglomeracjami, ze względu na mniejsze nasycenie
rynku pracy – komentuje Łukasz Dziedzic,
Konsultant w Dziale Badań Rynku i Doradztwa, JLL.
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się m.in. firmy Atos czy Livingston. Kolejne inwestycje w budowie to Immobile
K3 oraz Arkada Business Park, które razem
oferują ponad 18 000 m2. Natomiast planowane inwestycje o łącznej powierzchni
ponad 51 000 m2, to m.in. projekty: Kwadrat City Office, Scan Park Business Center,
czy kolejne etapy w ramach Biznes Park
Kraszewskiego, Optimum Park czy Arkada
Business Park.
CZYM BYDGOSZCZ PRZYCIĄGA
NOWYCH INWESTORÓW?

Bydgoszcz jest stolicą województwa
kujawsko-pomorskiego, lokomotywą
gospodarczą regionu. Jako największy
ośrodek biznesowy i akademicki
Dostępność wysokiej klasy powierzchni (ponad 32 000 studentów) ma wiele
biurowych w Bydgoszczy wynosi obec- do zaoferowania potencjalnym inwestonie 74 tys. m2. Bodźcem dla powstawa- rom w regionie.
nia nowych inwestycji biurowych są
nowi inwestorzy – najemcy w mieście Jakie czynniki zadecydowały o tym, że
oraz rosnąca konkurencja pomiędzy fir- Bydgoszcz została doceniona przez
mami o wykwalifikowanego pracownika, tak wiele korporacji? Pierwszym, jest
który coraz większą uwagę zwraca na wy- bezsprzecznie wykwalifikowana kadra
sokie standardy biura i warunki pracy. i wysoki poziom kształcenia – zwłaszNajwiększym parkiem biurowym w re- cza na kierunkach informatycznych
gionie jest Biznes Park Kraszewskiego po- i innych związanych z branżą BPO/SSC.
siadający 27 000 m2, w którym mieszczą Co roku bydgoskie uczelnie dostarczają
Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017
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O dobrym klimacie
dla biznesu
w Bydgoszczy
świadczy fakt
podpisania
w pierwszym
półroczu największej
umowy najmu
w Polsce, pomiędzy
firmą Atos
a Biznes Parkiem
Kraszewskiego, która
obejmuje 21 700 m2.

na rynek pracy ponad 9 tys. absolwentów.
Drugim czynnikiem jest kultura pracy
i dostęp do pracownika. Pracodawcy
chwalą bydgoszczan za ich lojalność
i pracowitość. Po stronie pracowników,
firmy z sektora nowoczesnych usług
dla biznesu i IT są pożądanymi pracodawcami, oferują relatywnie wyższe
zarobki od średniej oraz bogaty zakres
świadczeń pozapłacowych.
Innym argumentem wspierającym lokowanie w Bydgoszczy inwestycji jest aktywny samorząd. Bydgoska Agencja
Rozwoju Regionalnego, spółka miejska utworzona w 2013 r., zajmuje się
promocją gospodarczą miasta, wspieraniem przedsiębiorczości, a także obsługą

projektów inwestycyjnych w formule
„one-stop-shop”. Każdy inwestor ma przypisanego dedykowanego Project Managera, który wspiera projekt inwestycyjny
na każdym etapie realizacji.
EDUKACJA MŁODZIEŻY W SYMBIOZIE
Z PRACODAWCAMI

Dobrze rozwinięta struktura państwowych i prywatnych uczelni wyższych
pozwala na ścisłą współpracę ośrodków akademickich z biznesem. W szkołach średnich organizowane są cykliczne
spotkania promujące dalszą edukację
na kierunkach oczekiwanych przez branżę, a także otwierane są klasy profilowane
pod patronatem takich firm, jak NOKIA,
Atos, oraz iQor. Z kolei, na uczelniach

Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017

wyższych uruchamiane są specjalizacje,
które dostarczają absolwentów z poszukiwanymi kompetencjami. Mają one
swoich patronów wywodzących się
spośród firm działających w Bydgoszczy,
na przykład ASSECO otworzył kierunek
inżynierii zarządzania w Wyższej Szkole
Bankowej, a na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym – NOKIA, Atos
i CISCO uruchomiły kierunki poświęcone
teleinformatyce i zarządzaniu infrastrukturą IT. Tego rodzaju działania sprawiają,
że uczniowie i studenci otrzymują, już
na wczesnym etapie edukacji, najbardziej aktualną wiedzę z interesującej ich
dziedziny, zaś partnerzy projektów mogą
prowadzić rekrutację wśród własnych
„wychowanków”. •

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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Rzeszów – doskonała
lokalizacja dla centrów
badawczo-rozwojowych
Jednym z głównych czynników świadczących o innowacyjności danego regionu jest
obecność przedsiębiorstw, prowadzących zaawansowaną technologicznie działalność
badawczo-rozwojową. Potencjał stolicy Podkarpacia pod tym względem prezentuje
się niezwykle okazale. Działalność R&D skupiona w nowoczesnych obiektach takich firm,
jak Pratt&Whitney Rzeszów, ML-System, MTU Aero Engines Polska, Borg Warner
Poland, Fibrain, D.A. Glass, OPTeam, G2A.com czy Nestle (NQAC) – istotnie wpływa
na podnoszenie rangi miasta Rzeszowa na gospodarczej mapie Polski i Europy.

powyżej:
Nestle Gerber.
po prawej:
Pratt&Whintey
Aero Power.

po lewej:
MTU Aero Engines.

Biuro Obsługi
Inwestora Urzędu
Miasta Rzeszowa
ul. 3-Maja 7,
35-030 Rzeszów
tel. +48 17 875 47 43
tel. +48 17 875 47 65
boi@erzeszow.pl
www.erzeszow.pl
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Niewątpliwie, jednym z najbardziej innowacyjnych podmiotów operujących na lokalnym gruncie jest polska firma FIBRAIN
Sp. z o.o. – producent i globalny dostawca w branży systemów teleinformatycznych i telekomunikacji światłowodowej.
Ponad dwudziestoletnia, systematycznie
realizowana strategia rozwoju, ukierunkowana na projektowanie i wdrażanie
nowatorskich rozwiązań, jak również
ulepszanie oraz rozbudowa własnych
produktów, przyniosła firmie FIBRAIN
pozycję lidera na rynku telekomunikacji światłowodowej w Polsce. Firma operuje w 3 nowoczesnych kompleksach
budynków produkcyjno-laboratoryjnych

w podrzeszowskich specjalnych strefach
ekonomicznych, posiada również zagraniczną filię w Meksyku oraz krajowe cyjne włókna światłowodowego. FIBRAIN
oddziały w Krakowie, Warszawie, Łodzi, ściśle współpracuje z wiodącymi krajoKatowicach, Wrocławiu i Sopocie.
wymi i zagranicznymi uczelniami, jak
również innowacyjnymi firmami technoFirma zatrudnia w całości ponad 400 pra- logicznymi, np. InPhoTech. Firma eksporcowników, z czego w podrzeszowskiej tuje swoje produkty do ponad 30 krajów,
centrali 370 (w tym ponad 20 wysokiej m. in.: Francji, Niemiec, Hiszpanii, Holanklasy specjalistów w laboratorium R&D). dii, Norwegii, Szwecji, Meksyku, UrugwaDzięki nowoczesnej infrastrukturze ba- ju, Brazylii, Algierii, Arabii Saudyjskiej, czy
dawczo-rozwojowej oraz innowacyjnym, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
opatentowanym technologiom produkcyjnym, firma FIBRAIN – jako jedy- Prawdziwą awangardą innowacyjności
na w Polsce i jedna z nielicznych w Europie w Rzeszowie jest firma ML-System. Firma,
– posiada komercyjne możliwości produk- jako jedna z pierwszych w Polsce, wyspeOutsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017
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Dzięki uruchomieniu pod koniec 2014 r. w prywatnym rzeszowskim szpitalu Pro Familia nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Nieinwazyjnych
Metod Terapeutycznych, po raz pierwszy w Polsce oraz Europie CentralnoWschodniej, przeprowadzane są badania nad innowacyjną metodą leczenia mięśniaków macicy – termoablacją ultradźwiękową, która stosowana jest z sukcesem
w wielu uznanych ośrodkach medycznych na całym świecie.

cjalizowała się w projektowaniu i wykonawstwie zintegrowanych systemów opartych
na technologii ogniw fotowoltaicznych
zintegrowanych z budynkiem (BIPV )
służących do pozyskiwania prądu elektrycznego z nasłonecznienia. W swoim
Fotowoltaicznym Centrum BadawczoRozwojowym firma prowadzi zaawansowane badania związane ze zwiększeniem
wydajności konwersji słonecznej na elektryczną. ML System jest jedną z nielicznych
firm, która prowadzi specjalistyczne prace badawcze w zakresie własności prototypowych ogniw fotowoltaicznych. Nowe
obszary badań prowadzonych w centrum
R&D obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z zerowymiarowymi strukturami półprzewodnikowymi (tzw.
kropkami kwantowymi), materiałami perowskitowymi oraz zastosowaniem luminoforów.
Efektem działalności badawczo-rozwojowej firmy są liczne zgłoszenia patentowe, zarówno w trybie krajowym, jak
i europejskim oraz współpraca badawcza z wiodącymi w kraju i za granicą
uczelniami technicznymi. Co szczególnie
godne podkreślenia, w rezultacie kilkuletnich prac badawczo-rozwojowych
w dziedzinie fotowoltaiki, ML System,
jako pierwsza firma na świecie opracowała innowacyjną technologię, umożliwiającą drukowanie ogniw fotowoltaicznych
w oparciu o komponenty organiczne
(ogniwa słoneczne trzeciej generacji).
Kolejną, dynamicznie rozwijającą się
firmą, prowadzącą zaawansowaną technologicznie działalność badawczo-rozwojową w Rzeszowie jest firma D.A. Glass. Jej
główny profil działalności związany jest
z formowaniem i obróbką szkła płaskiego.
D.A. Glass to firma oparta na wiedzy, która posiada bogate doświadczenie i bardzo dobre efekty w kreowaniu autorskich
technologii i produktów w dziedzinie chemicznego przetwórstwa szkła. Co szczególnie istotne, D.A. Glass jest jednym
z wiodących podmiotów w skali ogólnopolskiej w zakresie patentowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Działalność firmy w obszarze R&D oscyluje wokół badań nad nowym zastosowaniem szkła, badań optymalizujących
parametry optyczne szkła dla specjalnych zastosowań, jak również badań
nad zwiększeniem wydajności paneli PV
i kolektorów słonecznych. Wysoko rozwinięta działalność badawczo-rozwojowa zaowocowała zgłoszeniem krajowym

12 wynalazków i 1-go międzynarodowego wynalazku oraz 3 zgłoszeń wzorów przemysłowych. Wszystkie patenty
są wykorzystywane w produkcji – w większości związane są ze światłem i szkłem.
Wynalazkiem na skalę globalną firmy
D.A. Glass było opracowanie i wdrożenie
do produkcji szkła o wyjątkowych właściwościach, które wykracza poza wszelkie
znane granice możliwości przetwarzania energii słońca w ciepło, energie elektryczną i uzyskania największych
plonów w obiektach szklarniowych na całym świecie. D.A. Glass eksportuje swoje
produkty do Stanów Zjednoczonych
oraz na rynek zachodni, m. in. do Niemiec
i Holandii. Firma kooperuje również z wiodącymi krajowymi hutami szkła płaskiego,
tj. Guardian, Saint Gobain, Pilkington.
Innym kluczowym przedsiębiorstwem,
prowadzącym działalność produkcyjną
w połączeniu z rozwiniętą działalnością
badawczo-rozwojową jest BorgWarner
Poland Sp. z o.o. – będący częścią amerykańskiego koncernu Borg Warner Inc.,
producenta komponentów oraz systemów
zaawansowanych technologii dla układów
napędowych i przeniesienia napędu
w pojazdach samochodowych. Rzeszowski
oddział globalnego potentata, w którego
skład wchodzą obiekty produkcyjne
oraz nowoczesne Centrum Techniczne
Borg Warner Rzeszów, zlokalizowany
jest na terenie Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego „AEROPOLIS”
– w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego RzeszówJasionka. BorgWarner Poland specjalizuje
się w produkcji turbosprężarek, układów
kontroli i sterowania przekładni automatycznych oraz łańcuchów rozrządu dla
branży motoryzacyjnej. Stosowane
technologie przyczyniają się do zmniej-
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szenia zużycia paliwa i emisji substancji
szkodliwych, przy równoczesnej poprawie
własności jezdnych.
W skład Centrum Technicznego wchodzą
doskonale wyposażone pracownie projektowe, nowoczesne stanowiska testowe,
warsztaty oraz biura. Do działalności analitycznej i testowej dedykowane są
specjalne sale badawcze, laboratoria
materiałowe i pomiarowe, jak również
niezależne stanowiska do testowania silników i turbosprężarek. Działalność badawczo-rozwojowa BorgWarner Poland
prowadzona jest we współpracy z najważniejszymi uczelniami regionu i kraju.
Przedsiębiorstwo dostarcza swoje produkty globalnym potentatom motoryzacyjnym, m.in. Audi, VW, Fiat/GM czy Ford.
W rzeszowskim oddziale zatrudnienie
znajduje ponad 500 pracowników.

Globalne
przedsiębiorstwo
Pratt&Whitney
Rzeszów
w oddanym do
użytku w bieżącym
roku, kosztem
ponad 213 mln zł,
ultranowoczesnym
Centrum BadawczoRozwojowym
prowadzi
zaawansowane
prace nad silnikami
lotniczymi
(w tym prace
konstrukcyjne).

Należy w tym miejscu również wspomnieć o centrach R&D lotniczych potentatów, operujących na terenie miasta
Rzeszowa. Globalne przedsiębiorstwo
Pratt&Whitney Rzeszów w oddanym
do użytku w bieżącym roku, kosztem
ponad 213 mln zł, ultranowoczesnym
Centrum Badawczo-Rozwojowym prowadzi zaawansowane prace nad silnikami
lotniczymi (w tym prace konstrukcyjne).
CBR składa się z 5 obiektów, a zatrudnienie w nim znajduje ponad 300
inżynierów. Firma MTU Aero Engines
Polska w swoim Centrum BadawczoRozwojowym zlokalizowanym na terenie
PPN-T „AEROPOLIS” zatrudnia ponad 140
wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
Projektuje w nim komponenty lotnicze,
wykonuje oprzyrządowanie do produkcji
i testów komponentów silnika, zajmuje
się również rozwojem elektroniki. •

powyżej:
Z archiwum ML
System.

po lewej:
Z archiwum
Fibrain.
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Inicjatywy badawczo-rozwojowe
w Kielcach. Budowanie
przewagi technologicznej
We współczesnym świecie inicjatywy badawczo-rozwojowe (B+R), których efektem jest pojawianie
się innowacji na rynku światowym, stanowią rdzeń nowoczesnych strategii wzrostu gospodarczego,
rozwoju firm i kształtowania dobrobytu państw. Rola innowacji ciągle rośnie jeżeli chodzi o kwestię
kształtowania międzynarodowej, regionalnej czy lokalnej konkurencyjności.

powyżej:
Laboratorium
badawcze w Kielcach.

Modelowym
przykładem owocnej
współpracy sektora
B+R z biznesem
jest Kielecki Park
Technologiczny.
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Wśród kieleckich instytucji realizujących
działania w sektorze B+R znajdują się
dwie uczelnie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Politechnika Świętokrzyska. Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
na Uniwersytecie realizuje prace w obszarze szeroko pojętej działalności badawczej. Na uczelni został uruchomiony
Inkubator innowacyjności+, program
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspomagający proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac
rozwojowych, który ma wspierać w regionie podmioty prowadzące działalność
w zakresie komercjalizacji badań.

ści badawczo-rozwojowej, w tym ze środków UE, tak jak program Horyzont 2020.
Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i Polskiej
Akademii Nauk (PAN) to wspólna jednostka naukowo-badawcza oraz dydaktyczna obu instytucji. Jej działalność
dydaktyczna finansowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
zaś działalność naukowa przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe
Centrum Nauki i Politechnikę Świętokrzyską. To jedyny w Polsce, wspólny projekt PAN i uczelni technicznej.
Prowadzi badania naukowe m.in.
w obszarze automatyki i robotyki, czy
Na Politechnice Świętokrzyskiej, w ramach inżynierii eksploatacji i przemysłowych
Działu Projektów Badawczo-Rozwojo- systemów laserowych.
wych, udzielana jest kompleksowa pomoc
przy realizacji innowacyjnych projektów, Coraz liczniej w prace badawczomożliwości finansowania działalno- rozwojowe inwestują firmy prywatne,

widząc w takim działaniu największe
szanse na odniesienie sukcesu na bardzo konkurencyjnym obecnie rynku.
W 2017 roku w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020 na badania
i rozwój przeznaczono dla świętokrzyskich firm 18 milionów złotych. O tym,
jak wiele firm z Kielc i regionu świętokrzyskiego interesuje się obszarem B+R
świadczy fakt, że w odpowiedzi na
konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
wpłynęły aż 103 projekty.
Modelowym przykładem owocnej współpracy sektora B+R z biznesem jest Kielecki Park Technologiczny. Kielecki Park
Technologiczny (KPT ) – lokalny hub
innowacji – stwarza przedsiębiorcom
i ich firmom bardzo korzystne warunki
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rozwoju. Inwestując w infrastrukturę
transportową, biurową, a przede wszystkim technologiczną Parku, Miasto Kielce
tworzy doskonałe warunki dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw inwestujących w obszarze B+R. Dobrym przykładem
jest tutaj realizacja projektu Platforma Startowa Technopark BiznesHub,
owocem którego jest wyłonienie kilkudziesięciu start-upów, które teraz rozwijają się w Kielcach i wdrażają innowacyjne
rozwiązania, będące solidną podstawą
dla sektora B+R w przyszłości. Lokatorzy
Parku mogą także liczyć na profesjonalne doradztwo w tej dziedzinie, pomoc
w nawiązywaniu kontaktów i podtrzymywaniu relacji z dużymi firmami dla pozyskiwania kapitału i nowych pomysłów.

oferuje firmom sektora MŚP usługi R&D
na indywidualne zamówienie, co pozwala
firmom na dostęp do usług badawczorozwojowych, bez potrzeby budowania własnego działu R&D. Usługi obejmują
projektowanie CAD, analizy MES, prototypowanie na bazie obrazów medycznych oraz doradztwo technologiczne.
– Swoje usługi kierujemy do producentów sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, implantów oraz sportowców – mówi
Mateusz Pawlik, właściciel. Dodaje, że
CABIOMEDE świadczy usługi „na żądanie”.

Najnowsza inwestycja KPT, dedykowana rozwojowi najlepszych start-upów,
to także inwestycja miasta w B+R. Inkubator Technologiczny California INC
ma być miejscem spotkań nauki i biznesu.
Oferująca ponad 14 tys. m2 przestrzeń
coworkingowa i biurowa, wyposażona w zaplecze laboratoryjne i strefę konferencyjną, to odpowiedź na rosnące
w Kielcach potrzeby ekosystemu startupowego oraz wsparcie innowacji i rozwoju.
Do firm prowadzących badania w Kieleckim Parku Technologicznym należą m.in.:
CHEMLAB Kielce oraz jego „młodszy brat”,
start-up COSSI.
CHEMLAB to nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe, ukierunkowane
na działania doradcze dla firm i instytucji w zakresie produktów chemicznych,
kosmetycznych oraz suplementów diety. Zajmuje się opracowywaniem technologii dla takich branż jak kosmetyki,
litokosmetyki, liquidy, suplementy diety.
Tworzy receptury kosmetyczne na bazie
innowacyjnych surowców i technologii,
prowadzi badania aplikacyjne i aparaturowe kosmetyków. W tym roku firma „wypuściła” na rynek serię innowacyjnych
litokosmetyków wykorzystujących starożytne właściwości kamieni szlachetnych.
Tymczasem właściciel spółki rozpoczął pracę nad nowymi produktami.
Wraz z partnerem stworzył start-up COSSI,
który wziął udział w projekcie Platforma Startowa Technopark BiznesHub.
– Kosmetyki, które powstają zawierają szungit, kosmiczny minerał odkryty kilkadziesiąt
lat temu w Rosji. Ma on niezwykłe właściwości – zawiera fulereny w postaci naturalnej, to tzw. witamina C60 posiadająca silne
właściwości antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, wykorzystywana w medycynie.
My chcemy zastosować ten surowiec w kosmetykach, co będzie innowacją na skalę
światową – mówi Grzegorz Sychowski,
właściciel start-upu.

Interesującą działalność w sektorze
B+R prowadzi w Kielcach firma Invex
Remedies. Podobnie jak CHEMLAB,
wykonuje badania głównie w obszarze kosmetologii i suplementów diety.
Firma powstała 5 lat temu, ale bazuje
na 30-letnim doświadczeniu Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej Inwex, założonej przez cenionego chemika i wynalazcę
Stanisława Szczepaniaka, który jest twórcą
ponad 100 patentów i 17 zgłoszeń patentowych. Invex Remedies, dzięki wnikliwej
pracy naukowo-badawczej, stworzył zaawansowaną, unikalną w skali światowej
technologię monojonową, która wykorzystywana jest nie tylko w kosmetologii.
Opatentowana formuła monojonów jest
badana pod kątem wyrobów medycznych oraz leczniczych, w tym preparatów przeciwnowotworowych.

Wśród kieleckich firm, których działalność dotyka sektora B+R, znajdziemy
także Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki.
Przedsiębiorstwo działa w przemyśle
ciężkim i od lat z powodzeniem wprowadza na rynek polski i międzynarodowy innowacyjne rozwiązania. Ośrodek
Kolejny uczestnik projektu – start-up CA- prowadzi kompleksowe prace naukowoBIOMEDE – także prowadzi działalność badawcze, rozwojowe i doświadczalne,
w sektorze B+R w Kielcach. CABIOMEDE zmierzające do przygotowania nowych
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rozwiązań, elementów i zespołów dla układów pneumatyki. Wiodącym zadaniem
jednostki jest budowanie polskiej pneumatyki. Ośrodek ma własne zaplecze
badawczo-wdrożeniowe i wykonawcze.
Kadra techniczna Ośrodka posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie pneumatyki.
W Kielcach znajdują się także oddziały
firm i jednostek prowadzących działalność w sektorze B+R. Jedną z nich jest
Transition Technologies – spółka z siedzibą w Warszawie, która w 2010 r., decyzją
Ministra Gospodarki, uzyskała status
centrum badawczo-rozwojowego. Od początku istnienia, Transition Technologies
prowadzi działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie zaawansowanych technologii komputerowych i informatyki.
W Kielcach firma zatrudnia programistów,
którzy pracują nad nowoczesnymi rozwiązaniami IT dla firm z różnych sektorów
gospodarki.

Coraz liczniej
w prace badawczorozwojowe inwestują
firmy prywatne,
widząc w takim
działaniu największe
szanse na odniesienie
sukcesu na bardzo
konkurencyjnym
obecnie rynku.

Szwajcarska firma Schwarz AG jest
obecna w Kielcach od 2016 r. To pierwsza
inwestycja tego przedsiębiorstwa poza Szwajcarią i pierwsza przemysłu szwajcarskiego w Kielcach. Jednym z czynników,
który zdecydował o lokalizacji w Kielcach
były silne tradycje branży metalowej w regionie świętokrzyskim. Szwajcarska firma jest zainteresowana działalnością B+R
w kooperacji z jednostkami Politechniki Świętokrzyskiej zajmującymi się inżynierią produkcji i automatyki. W Kielcach
firma inwestuje w nowoczesną linię technologiczną do produkcji precyzyjnych
komponentów z cienkich blach: spawanych, tłoczonych, ciętych, fazowych.
Produkowane komponenty mogą być
wykorzystywane w przemyśle: kolejowym, elektronicznym, kosmicznym i lotniczym oraz aparatury medycznej.
W Kielcach i regionie świętokrzyskim
działa wiele firm, które realizują w praktyce ciekawe w skali międzynarodowej
inicjatywy badawczo-rozwojowe. Potencjał B&R miasta wzbogacą niewątpliwie
laboratoria Głównego Urzędu Miar. Nowocześnie wyposażony kampus laboratoryjny powstanie w Kielcach. Około
200-milionowa inwestycja zostanie
zrealizowana do roku 2021 i przyczyni
się do rozwoju potencjału B+R
regionu i kraju. Z jej nowocześnie wyposażonego laboratorium będą mogli korzystać studenci kieleckich uczelni.
Laboratoria dadzą zatrudnienie w wysoce
wyspecjalizowanych branżach, zatrzymując w mieście najzdolniejszych absolwentów i przyciągając młodych naukowców.

Szwajcarska firma
Schwarz AG jest
obecna w Kielcach od
2016 r. To pierwsza
inwestycja tego
przedsiębiorstwa
poza Szwajcarią
i pierwsza przemysłu
szwajcarskiego
w Kielcach.

Centrum Obsługi
Inwestora
Urząd Miasta Kielce
ul. Strycharska 6,
25-659 Kielce
tel. +48 41 36 76 571,
41 36 76 557
Dzięki inwestycjom w sektor B+R nie
mail:
tylko gospodarka Kielc i regionu się roz- coi@um.kielce.pl
wija. Zyskują także mieszkańcy miasta, www.invest.kielce.pl
którym oferowane są coraz ciekawsze www.mapa.invest.
kielce.pl
rozwiązania. •
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OPOLE STAWIA NA R&D
Działalność badawcza instytucji otoczenia
biznesu, takich jak na przykład parki naukowotechnologiczne, jest jednym z przewodnich
elementów strategii rozwoju powyższych
instytucji. Ze względu na specyfikę
parków naukowo-technologicznych,
mamy do czynienia z koniecznością
podporządkowania i połączenia innych
działań, w tym integrację
środowiska naukowego i biznesu,
przez budowanie silnych połączeń
w postaci realizacji celowych projektów
badawczo-rozwojowych.
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Na przestrzeni krótkiego okresu czasu
w Opolu na terenie Parku NaukowoTechnologicznego udało się doprowadzić do realizacji kilku projektów, których wnioskodawcami jest sam Park,
jak i również firmy ulokowane w Parku.
Projekty Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu koncentrują się głównie
w dwóch obszarach:
PIERWSZY OBSZAR

dotyczy wsparcia bezpośredniego, jakie
Park może udzielić firmom. Są to projekty zarówno infrastrukturalne dotyczące
rozbudowy powierzchni lokatorskiej
oraz projekty dotyczące wyposażenia
w sprzęt badawczo-rozwojowy. Aktualnie
realizowana rozbudowa Parku sprzyja rozwojowi społeczności „parkowej”
oraz wstępowaniu do grona firm parkowych nowych, doskonale rokujących firm
o nowym potencjale technologicznym.
Są to firmy z dziedziny mechaniki, automatyki, sterowania procesem technologicznym, chemii oraz informatyczne – IT
oraz małe firmy OIT. Współpraca powyższych firm z różnych branż, w mniejszym
lub większym zakresie, stanowi idealny
wzór do naśladowania przez osoby chcące rozpocząć działalność na podstawie
przygotowanego programu preinkubacji;
DRUGI OBSZAR

dotyczy bezpośredniego wsparcia
technologicznego. Rozumiemy przez
to udostepnienie firmom dostępu do
aparatury badawczo-rozwojowej oraz
do nowoczesnych metod badawczych.
By ułatwić i uatrakcyjnić członkom
Parku funkcjonowanie w tym zakresie,
Park Naukowo-Technologiczny podjął
decyzję o utworzeniu Centrum Projektowania Inżynierskiego. Całość podjętych
działań jest spójna i zorientowana
na nowoczesne technologie stosowane w różnych dziedzinach techniki,
co daje możliwość utworzenia w Parku
działu badawczo-rozwojowego. Dział
B+R działający w ramach struktur PNT
w Opolu to nie tylko sprzęt, ale i naukowcy, doktoranci i studenci opolskich
uczelni. Do kompetencji zespołu należy
obsługa techniczna laboratoriów, obsługa teleinformatyczna, oraz realizacja własnych projektów naukowo-badawczych
dofinansowanych z funduszy UE czy zleceń z przemysłu.
Wszystkie podjęte inicjatywy związane
z rozwojem technologii są realizowane
pod ochroną rzecznika patentowego,
który jednocześnie udziela aktywnej pomocy startupom, studentom czy firmom.
Takie działania wynikające z przyjętej strategii Parku – M.I.N.D (Mentoring, Innowacyjność, Nowoczesność, Doskonalenie),
zwiększają nie tylko potencjał innowacyjny i badawczy samego Parku,
ale również i firm współpracujących,
Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017

a poprzez synergię działań następuje
samoczynna konsolidacja środowisk
naukowych miasta Opola. Tym samym,
mamy Złoty Trójkąt łączący Naukę
– Samorząd – Biznes w Opolu, który
rozwija się nie tylko na terenie Parku.
Najlepszym przykładem jest współpraca ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem” – organizacją zrzeszającą firmy działające w branżach
inteligentnych województwa opolskiego (technologie chemiczne, technologie
przemysłu maszynowego i metalowego,
technologie przemysłu energetycznego).
Firmy współpracujące z SPPM realizują
wiele projektów badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnych technologii, produktów czy
procesów produkcyjnych. Obecnie takich
projektów jest kilka, a najnowsze z nich
dotyczą technologii energooszczędnych czy technologii bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.

Aktualnie realizowana
rozbudowa Parku
sprzyja rozwojowi
społeczności „parkowej”
oraz wstępowaniu
do grona firm
parkowych nowych,
doskonale rokujących
firm o nowym
potencjale
technologicznym.

To wszystko jest możliwe w atmosferze
otwartości i wymiany doświadczeń
oraz poglądów, czego przykładem są organizowane przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu czy Stowarzyszenie
„Park Przemysłowy Metalchem” konferencje na styku nauki i biznesu, gdzie
partnerem są uczelnie wyższe wraz z samorządem, a to wszystko jest realizowane
w połączeniu z biznesem. Te konferencje
mają zasięg nie tylko krajowy, ale również międzynarodowy – jak np. konferencja „Bridge”. Są to jedynie niektóre
z przykładów rozwoju działalności badawczo-rozwojowej na terenie miasta Opola,
które mogą przyczynić się do powstania nowych technologii na światowym
poziomie w opolskich firmach, co stanowi podstawę rozwoju gospodarczego
całego województwa opolskiego. •

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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Są badania, jest rozwój,
czyli parę słów o B+R
na Pomorzu
Działalność badawczo-rozwojowa stanowi jeden z najistotniejszych elementów
w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy w województwie
pomorskim. Dlatego tak ważne jest, żeby zapewnić odpowiednie warunki
do prowadzenia takiej działalności przez firmy.

W Gdańsku
w centrum
badawczorozwojowym Intela
pracuje ponad
2000 osób – jest to
drugi największy
ośrodek R&D
amerykańskiego
giganta w Europie.

Podstawową kwestią, która w najbliższych latach będzie wpływać na decyzje
inwestycyjne globalnych graczy z różnych
sektorów, jest dostęp do wiedzy, wykwalifikowanych pracowników i zaawansowanych technologii. Innowacje tworzą
siłę gospodarek, ich brak prowadzi państwa i regiony w kierunku peryferyzacji.
Jak Pomorze wygląda z tej perspektywy?
Województwo pomorskie jest dobrze
przygotowane i otwarte na współpracę
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z firmami w zakresie innowacji, w tym
w szczególności działalności badawczorozwojowej. Strategia innowacyjności
opiera się głównie na parkach naukowotechnologicznych. Największe z nich znajdują się w Gdańsku (Gdański Park
Naukowo-Technologiczny), Gdyni (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
i Kwidzynie (Kwidzyński Park NaukowoTechnologiczny). Parki te przede
wszystkim posiadają szeroką ofertę, tj.
nowoczesne budynki z dostępną infra-

strukturą laboratoryjno-badawczą, produkcyjną i konferencyjno-szkoleniową,
która stale jest rozbudowywana.
W kwestii innowacji, często jedne firmy
są źródłem inspiracji dla pozostałych.
W Gdańsku w centrum badawczo-rozwojowym Intela pracuje ponad 2000 osób
– jest to drugi największy ośrodek R&D
amerykańskiego giganta w Europie.
Polpharma również posiada tutaj swoje
centrum badawczo-rozwojowe, w którym
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opracowuje leki biotechnologiczne. Z kolei w Tczewie swoje centrum inżynieryjne
posiada firma Eaton, która wspiera technologicznie zakłady produkcyjne Eaton
Truck i Eaton Automotive Components.
IVONA Software, firma która opracowała jeden z najlepszych na świecie
syntezatorów mowy i w 2013 roku została przejęta przez firmę Amazon, swoje
pierwsze kroki stawiała m.in. w Pomorskim
Parku Naukowo-Technologicznym
w Gdyni. Obecnie firma Amazon zatrudnia kilkuset pracowników i stale
rozwija technologie przetwarzania
tekstu na mowę w rozwiązaniach
z pogranicza sztucznej inteligencji – np.
asystent głosowy Amazon Alexa dorasta w gdańskim dziale R&D. To niektóre
przykłady będące inspiracją dla kolejnych przedsiębiorczych firm lokujących
się na Pomorzu lub prowadzących tutaj swoją działalność. Ostatnim z nich
może być irlandzka firma Benetel, która jest jednym z pionierów w dziedzinie
tworzenia małych stacji LTE i niedawno otworzyła w Gdyni swoje pierwsze
międzynarodowe biuro oraz centrum
badawczo-rozwojowe. Pracujący tam
specjaliści zajmują się technologią, która będzie wprowadzana na rynek dopiero za kilka lat.

Strategia
innowacyjności
opiera się głównie
na parkach naukowotechnologicznych.
Doskonały przykład stanowi tu Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji
Przestrzennej na Politechnice Gdańskiej,
w którym znajduje się jedna z niewielu na świecie sześcienna jaskinia rzeczywistości wirtualnej, oraz sferyczny
stymulator chodu. Pomagają one określić zastosowanie, jakie wirtualna rzeczywistość będzie mogła mieć w różnych
dziedzinach nauki czy też przemyśle, stanowiąc doskonałą podstawę do badań
i rozwoju wirtualnej rzeczywistości.

Na Politechnice Gdańskiej stworzono również specjalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii, którego celem jest wspieranie przedsiębiorczości akademickiej,
wspieranie działalności badawczej i zarządzanie wynikami tych prac oraz współDynamicznemu rozwojowi firm prowadzą- praca z otoczeniem gospodarczym.
cych działalność badawczo-rozwojową
sprzyja również współpraca pomorskich Przykładem doskonałej współpracy firm
uczelni z obecnymi w regionie inwesto- z uczelniami wyższymi jest Thomson
rami, oraz nowocześniejsze i bardziej Reuters Data Suite, które powstainnowacyjne wyposażenie uczelni, dzię- ło na Uniwersytecie Gdańskim. Jest
ki któremu możliwe jest prowadzenie to laboratorium posiadające dostęp
najróżniejszych projektów badawczych. do jednego ze sztandarowych produk-

tów firmy Thomson Reuters – Eikon,
będącego wysoce zaawansowanym
oprogramowaniem, którego celem jest
monitorowanie i analiza informacji finansowych zapewniających dostęp do danych w czasie rzeczywistym.
Na Pomorzu wyraźnie zaznacza się również działalność najmłodszego i zarazem największego klastra IT w Polsce
– Interizon Pomorski Klaster ICT, skupiający zarówno firmy świadczące usługi IT,
jak i zajmujące się produkcją sprzętu elektronicznego oraz telekomunikacyjnego.
Jego celem jest głównie ułatwianie dostępu do wiedzy i stymulacja innowacji,
a także wsparcie przedsiębiorców na różnych polach.

Laboratorium
Zanurzonej
Wizualizacji
Przestrzennej
na Politechnice
Gdańskiej, to obiekt
w którym znajduje
się jedna z niewielu
na świecie sześcienna
jaskinia rzeczywistości
wirtualnej, oraz
sferyczny stymulator
chodu.

Rozwój innowacyjnych firm jest w tym
momencie jednym z priorytetów
dla województwa pomorskiego, i tym
samym priorytetowym obszarem wsparcia w ramach programów unijnych.
W związku z tym, firmy mają możliwość
otrzymania dotacji m.in. na realizację
projektów badawczo-rozwojowych,
wdrożenia prac czy ich komercjalizacji oraz wsparcia budowy oraz rozbudowy i wyposażenia laboratoriów tak, by
mogły być w nich tworzone innowacyjne
produkty i usługi.
Innowacyjność to niewątpliwie kluczowy
aspekt rozwoju gospodarczego w województwie pomorskim w nadchodzących
latach. Rosnąca liczba inwestujących firm
oraz silniejsze więzi między biznesem
a nauką, dowodzą, że Pomorze ma wiele
w tym zakresie do zaoferowania •

Przykładem
doskonałej współpracy
firm z uczelniami
wyższymi jest
Thomson Reuters Data
Suite, które powstało
na Uniwersytecie
Gdańskim.

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

Maria Muszyńska
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ŁÓDŹ KREUJE
INNOWACJE
Innowacyjność bezpośrednio przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionu, tworzenia
przewag konkurencyjnych oraz do ogólnej atrakcyjności w oczach potencjalnych inwestorów.
Innowacyjne produkty i usługi pchają do przodu lokalną gospodarkę, zatem działania
badawczo-rozwojowe to dzisiaj niezbędny element strategii firm, które chcą rozwijać
się na konkurencyjnym rynku. Szczególne zainteresowanie obszarem R&D dotyczy sektora
nowoczesnych technologii, ale również branży produkcyjnej, biotechnologii i farmacji.

Coraz większe znaczenie w budowaniu innowacyjności ma współpraca przedsiębiorstw z uczelniami. Łódź to prężny
ośrodek akademicki. 76 tys. studentów,
w tym ponad 6 tys. na kierunkach informatycznych, kształcących się w 23 szkołach wyższych. Co roku na rynek pracy
trafia 30 tys. absolwentów, z których większość posługuje się płynnie przynajmniej
jednym językiem obcym.
Omawiany atut lokalnej gospodarki
doceniła m.in. firma Oberthur Technologies – światowy potentat rozwiązań
IT, otwierając w 2015 r. w Łodzi centrum
badawczo-rozwojowe. Eksperci Oberthur
Technologies R&D Poland tworzą
głównie systemy do kart płatniczych
i płatności mobilnych, w tym np. nowoczesne systemy dla Mercedesa, tzw.
Connected Cars. Klientami Oberthur
Technologies są m.in. największe banki świata (BNP Paribas, Barclay, Nationwide) oraz firmy telekomunikacyjne, jak
Orange, Vodafone i Samsung. Dzięki szerokiemu dostępowi do wykształconej kadry IT w Łodzi prężnie rozwijają się firmy
prowadzące procesy z zakresu Software
Development. Są to m.in.: Cybercom
Poland, Hexagon, Open R&D, BMS Poland,
ABB.

Biuro Obsługi
Inwestora
i Współpracy
z Zagranicą
ul. Piotrkowska 104a
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 59 39
fax: +48 42 638 59 40
e-mail:
boi@uml.lodz.pl
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Firmą, która prowadzi intensywną działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie
zaawansowanych technologii komputerowych i informatyki, jest także istniejąca na łódzkim rynku od 2006 r. Transition
Technologies. W wyniku tych działań
w roku 2010, decyzją ministra gospodarki,
uzyskała ona status Centrum BadawczoRozwojowego, dołączając tym samym
do nielicznego grona liczącego 31 firm,
posiadających ten status w Polsce.

W tym roku kolejna światowa marka –
Ericsson pojawiła się w naszym regionie,
podejmując decyzję o włączeniu wywodzącego się z Łodzi centrum Ericpol
do struktur rozwojowo-badawczych firmy.
To efekt finalizacji przejęcia przez Ericsson
100% udziałów w podmiocie, który był
długoletnim dostawcą i deweloperem
oprogramowania dla Ericssona. Łódzki
dział R&D pracuje nad rozwojem oprogramowania będącego fundamentem
rozwiązania Ericsson Radio System, obsługującego każdego dnia nawet do 40%
połączeń komórkowych na całym świecie.
Rozwiązania firmy działają u operatorów obsługujących ok. 2,5 mld abonentów.
Holenderski TomTom, w którym pracuje
prawie 700 osób, to jeden z największych
łódzkich pracodawców z branży nowoczesnych technologii. To tutaj inżynierowie
opracowują dane do tworzenia precyzyjnych map, z których korzysta nie tylko znana już na rynku nawigacja firmy
– wykorzystywać ją będą także samochody autonomiczne (bez kierowcy).
Łódzcy inżynierowie mają szansę
przyczynić się do rozwoju technologii
motoryzacyjnej w nowo powstałym
Centrum Inżynieryjnym Elektroniki ZF
TRW. Jest to producent i dystrybutor systemów bezpieczeństwa, który obsługuje niemalże wszystkich największych
producentów motoryzacyjnych na
całym świecie. Centrum zajmuje się realizacją projektów w obszarze tzw. aktywnych systemów bezpieczeństwa,
wspierających kierowcę podczas jazdy
z wykorzystaniem kontrolerów radarowowizyjnych, których zastosowanie zmniesza prawdopodobieństwo wystąpienia
kolizji lub wypadku drogowego (to np.

systemy ostrzegające kierowcę, automatyczne systemy hamowania awaryjnego,
utrzymania auta w pasie ruchu, aktywny
tempomat).
To w naszym mieście funkcjonuje również Biuro Projektów i Badań Airbus
Helicopters Polska. Jednostka zajmuje się
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projektowaniem mechanicznych elementów wiropłatów, w szczególności z zakresu
systemów napędowych oraz ich
wyposażenia. Prace projektowe w biurze
obejmą zarówno bieżące udoskonalenia śmigłowców, projekty modernizacyjne obecnie produkowanych wojskowych
oraz komercyjnych wiropłatów, jak i nowe
konstrukcje.
Nad doskonaleniem procesów produkcji,
tym razem w branży AGD, pracuje
jedno z najnowocześniejszych na świecie
Centrum Badawczo-Rozwojowe w Grupie
BSH. Łódź to nie tylko produkcja w trzech
nowoczesnych fabrykach pralek, suszarek i zmywarek. Właśnie tutaj firma
ma zlokalizowanych aż siedem z ośmiu
centrów usług wspólnych, które pracują globalnie na rzecz całej Grupy
BSH. Jednym z nich jest obszar R&D,

Coraz większe
znaczenie w budowaniu
innowacyjności
ma współpraca
przedsiębiorstw
z uczelniami.

który jest kluczowy dla koncernu.
W maju br. firma ogłosiła inwestycję
w Centrum Badawczo-Rozwojowe BSH,
które uzyskało zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE.
Nie jest to jedyne tego typu centrum
zlokalizowane w obrębie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Łodzi. Od 2010 r.
w strukturach Mabion S.A. funkcjonuje
nowoczesne centrum badań i rozwoju,
w którym prowadzone są prace nad lekami biotechnologicznymi stosowanymi w onkologii oraz w leczeniu chorób
metabolicznych. Laboratorium jest jednym z kilku miejsc w Europie umożliwiających realizację kompleksowych prac
nad nowym lekiem biotechnologicznym:
od fazy projektowania, poprzez wybór
platformy i technologii wytwarzania, aż
do wyprodukowania gotowego preparatu
farmaceutycznego.

Polska. Każdego roku koncern inwestuje w działania badawczo-rozwojowe
w segmencie ochrony zdrowia, a liczba zatrudnionych w tym obszarze przekracza 60 osób – są to specjaliści z dziedziny
farmacji, chemii oraz biologii, o wysokich
kwalifikacjach i dużym doświadczeniu.

Na wizerunek Łodzi jako miasta innowacji wpływa niewątpliwie działalność
Bionanoparku – parku naukowo-technologicznego z atrakcyjną ofertą badawczą,
inwestycyjną oraz inkubacyjną. Aktywność jednostki skierowana jest do firm
i instytucji działających w obszarze zaawansowanych technologii. Bionanopark
to przede wszystkim nowoczesne centrum wdrożeniowe dla biznesu, w którym
znajdują się wyposażone w najwyższej
klasy sprzęt badawczy laboratoria bio
i nanotechnologiczne. Profil sprzętowy laboratoriów został tak dobrany, by
przedsiębiorcy mogli zlecić prowadzenie
Obszar R&D jest szczególnie ważnym badań na każdym etapie rozwoju ich proaspektem działalności kolejnej firmy duktów lub technologii.
farmaceutycznej – Aflofarm Farmacja
Inkubator Bionanoparku oferuje młodym
firmom, działającym w branży nowoczesnych technologii, doskonałe warunki
do rozwoju dzięki pomocy de minimis.
Oznacza to dostęp do nowoczesnej
infrastruktury biurowej na bardzo preferencyjnych warunkach finansowych
oraz pakiet bezpłatnych usług doradczych, szkoleniowych i promocyjnych.
Od początku swojego istnienia Inkubator Bionanoparku wsparł łącznie ponad
100 firm. Wiele z nich odniosło znaczące sukcesy. To w inkubatorze opatentowano 3 innowacyjne urządzenia
dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
To tutaj powstała przeglądarka internetowa dla osób sparaliżowanych, umożliwiająca sterowanie komputerem za pomocą
mrugania oczami. To wreszcie tutaj wdrożono nowoczesny system informacji turystycznej oparty na fotokodach.
Wskazane przedsięwzięcia to zaledwie
część aktywności szeroko rozumianego sektora R&D w Łodzi. Procesy tego rodzaju w dzisiejszych czasach w mniejszym
lub większym stopniu wpływają na działalność wszystkich gałęzi gospodarki. Nie
inaczej jest w wypadku Łodzi, która od
kilku lat przyciąga inwestorów, oferujących złożone i zaawansowane technologicznie usługi oraz produkty, co znajduje
odzwierciedlenie w charakterystyce lokalnej gospodarki, która coraz bardziej
nacechowana jest rosnącą rolą procesów R&D. •
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Holenderski
TomTom, w którym
pracuje prawie
700 osób, to jeden
z największych
łódzkich
pracodawców
z branży
nowoczesnych
technologii.

Inkubator
Bionanoparku
oferuje młodym
firmom, działającym
w branży
nowoczesnych
technologii,
doskonałe warunki
do rozwoju dzięki
pomocy de minimis.
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Aktualności HR
Nowy konsultant w dziale
doradztwa inwestycyjnego
w Savills

Bartłomiej Uszkur dołączył do działającej
na rynku nieruchomości komercyjnych
firmy doradczej Savills obejmując
stanowisko Konsultanta w Dziale
Doradztwa Inwestycyjnego.
Bartłomiej posiada siedmioletnie
doświadczenie w sektorze profesjonalnych
usług dla rynku nieruchomości komercyjnych. Przed dołączeniem do Savills
pracował w firmie Cushman & Wakefield
jako rzeczoznawca. W trakcie dotychczasowej kariery Bartłomiej odpowiadał m.in.
za wycenę portfela nieruchomości o łącznej
wartości 1,5 miliarda euro oraz projekty
doradcze. Współpracował z takimi podmiotami jak Unibail-Rodamco, Immochan,
CPI, HSBC i Pekao SA.

Igor Yankilevich dołączył do firmy Savills, zasilając Dział
Powierzchni Biurowych. Obejmując stanowisko Associate będzie
odpowiadał za usługi z zakresu reprezentacji najemców.
W nowej roli Igor będzie doradzał kluczowym klientom Savills
zainteresowanym renegocjacją umowy najmu, relokacją biura lub
konsolidacją powierzchni. W ramach kompleksowych usług
oferowanych przez Savills będzie on również współpracował z innymi działami w zakresie m.in. aranżacji powierzchni biurowych,
koordynacji procesu przeprowadzki oraz innych usług doradczych
związanych m.in. z analizą potrzeb pracowników dotyczących
środowiska pracy.
Igor posiada 15 lat doświadczenia zawodowego, z czego blisko 10
na rynku nieruchomości komercyjnych. Przed dołączeniem
do Savills pracował w Skanska Property Poland, gdzie odpowiadał
za wynajem m.in. kompleksu Spark w Warszawie oraz projektów Nowa Fabryczna i Brama Miasta w Łodzi. Wcześniej,
w ramach pracy dla Cushman & Wakefield, doradzał najemcom
na rynkach regionalnych, specjalizując się w świadczeniu usług
dla sektora finansowego, medycznego i BPO. Dzięki biegłej
znajomości języka rosyjskiego, przed związaniem się z branżą
nieruchomości Igor doradzał firmom w zakresie rozwoju biznesu
na rynkach wschodnich.

Beata Hryniewska nowym szefem działu
wynajmu powierzchni przemysłowologistycznych CBRE

Savills wzmacnia zespół
dedykowany najemcom
biurowym

Beata Hryniewska objęła stanowisko Starszego Dyrektora Działu
Powierzchni Przemysłowo-Logistycznych międzynarodowej
firmy doradczej CBRE. Beata będzie odpowiadać za budowanie
i utrzymywanie relacji biznesowych oraz koordynację pracy
całego zespołu do spraw wynajmu powierzchni magazynowych
działającego w ramach struktury Advisory & Transaction Services.
Beata będzie kierować projektami doradczymi i reprezentacji
najemców na terenie całego kraju oraz udzielać wsparcia transakcyjnego na poziomie krajowym. W swojej pracy będzie się
koncentrować na zwiększaniu wartości aktywów oraz konkurencyjności bezpieczeństwa klientów na każdym etapie projektów magazynowych i przemysłowych prowadzonych w Polsce.
Beata specjalizuje się w prowadzeniu kompleksowych projektów typu “build to suit”, doradza klientom zarówno w transakcjach najmu, jak i przy nabywaniu nieruchomości przemysłowych
lub projektach typu greenfield.

80

Firma CBRE wzmacnia dział
rynków kapitałowych

Do firmy doradczej CBRE dołączył
Przemysław Łachmaniuk, który
objął stanowisko Dyrektora w Dziale
Rynków Kapitałowych. Przemek będzie
odpowiedzialny za reprezentowanie
właścicieli oraz funduszy inwestycyjnych
przy transakcjach zakupu i sprzedaży
nieruchomości, wsparcie biznesowe
działu oraz aktywny rozwój biznesu.
Przemek Łachmaniuk wraca do działu
Rynku Kapitałowych CBRE, gdzie pracował już w latach 2005-2010. Ma ponad 12 lat
doświadczenia w prowadzeniu i obsłudze
transakcji. Przez ostatnie 2 lata pracował
jako Menedżer ds. Transakcji (Transaction
Manager) w Deutsche Asset Management,
gdzie był odpowiedzialny za identyfikowanie inwestycji, ich analizę, zarządzanie
transakcjami oraz ich podpisywanie. Wcześniej podobną rolę pełnił w PKO TFI i IVG
(obecnie: Triuva). W trakcie swojej dotychczasowej kariery Przemek Łachmaniuk
odpowiadał za zakup lub sprzedaż wielu,
dobrze znanych obiektów biurowych
i handlowych, takich jak Alchemia I, Stary
Browar, Le Palais, Pałac Młodziejowskiego,
Norway House, Royal Trakt Offices,
Feniks, N21, Ujazdowskie 10, Horizon
Plaza, portfel centrów outletowych Fashion
House czy centrum handlowe Wola Park.

Nowi pracownicy BSC
Real Estate Advistors
Michał Grabara objął stanowisko Associate
Director i będzie kierował działem Capital
Markets. Będzie odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych zleceń oraz nadzór
nad transakcjami zakupu i sprzedaży
nieruchomości z sektora biurowego, handlowego oraz magazynowego. Swoją karierę
rozpoczął w Deloitte, doświadczenie zdobywał pracując również przez 6 lat w dziale
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rynków kapitałowych w Knight
Frank. Do BSC
Michał przeniósł się
z Polskiego Holdingu Nieruchomości,
gdzie kierował
zespołem zajmującym się Zakupami,
Wycenami i Analizami i był odpowiedzialny za pierwsze
w historii Holdingu zakupy nowoczesnych
biurowców – Andersia Business Centre
w Poznaniu i Alchemii II w Gdańsku.
Michał jest absolwentem Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie.
Filip Jankowiak
rozpoczął pracę
na stanowisku
dyrektora Galerii
Panorama w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału
Budownictwa
i Inżynierii
Środowiska
Politechniki
Koszalińskiej
oraz studiów podyplomowych w zakresie
Zarządzania Nieruchomościami w Wyższej
Szkole Bankowej w Poznaniu. Swoje
doświadczenie zdobywał pracując m.in.
dla ECE Projektmanagement (Poznań
City Center) jako Manager Techniczny
oraz jako Kierownik Regionu w międzynarodowej firmie Facility Management.
W BSC będzie odpowiedzialny
za zadania związane z zarządzaniem
Galerią Panorama w Poznaniu, pracując
w biurze centrum.

stania nieruchomości i studiów wykonalności, a także analiz due diligence
i wyboru lokalizacji. W obszarze usług
Działu Badań Rynkowych i Doradztwa
znajdą się także zaawansowane analizy
finansowe projektów oraz doradztwo przy
transakcjach M&A i restrukturyzacji finansowania inwestycji nieruchomościowych.
Bolesław Kołodziejczyk zarządzał
i uczestniczył w ponad stu projektach
doradczych i transakcyjnych realizowanych na rzecz państwowych i prywatnych
podmiotów gospodarczych. Przed
dołączeniem do firmy Cresa Polska
pracował m.in. w firmie Cushman
& Wakefield, gdzie doradzał klientom takim jak KGHM TFI, STRABAG, Budimex
Nieruchomości, Metro Properties, BOŚ,
czy PKP. Pracował także w nieruchomościowych funduszach inwestycyjnych. Jest
absolwentem Politechniki Warszawskiej,
studiów MBA na Uniwersytecie HeriotWatt w Edynburgu, a tytułu doktora
uzyskał na Dublin City University. Jest
również członkiem RICS i certyfikowanym
konsultantem ds. zarządzania.

Mike Atwell nowym
Dyrektorem Działu Rynków
Kapitałowych JLL w Europie
Środkowo-Wschodniej
i Czechach

Bolesław Kołodziejczyk
Dyrektorem Działu Badań
Rynkowych i Doradztwa
w Cresa Polska

Z początkiem października Mike Atwell
objął stanowisko Dyrektora Działu Rynków Kapitałowych na Europę ŚrodkowoWschodnią w JLL. Z biura w Pradze
pokieruje ponad 30-osobowym zespołem
ekspertów specjalizujących się w rynkach
kapitałowych w Europie ŚrodkowoBolesław Kołodziejczyk, doradca
Wschodniej, obsługującym krajowych
biznesu z 12-letnim doświadczeniem
i międzynarodowych klientów na rynkach
na rynku nieruchomości komercyjnych,
nieruchomości w regionie.
został Dyrektorem Działu Badań RynDo jego obowiązków będzie należeć
kowych i Doradztwa w firmie doradczej
kierowanie działem rynków kapitałowych
Cresa Polska.
na rynku czeskim, ale i stworzenie
Bolesław Kołodziejczyk i zarządzany
ogólnej strategii rozwoju działalności JLL
przez niego Dział będzie oferował wsparcie w zakresie rynków kapitałowych w krajach
w zakresie budowania strategii i planowaEuropy Środkowo-Wschodniej, przy ścisłej
nia taktycznego dla najemców i inwestorów, współpracy z lokalnymi i regionalnymi
sporządzanie analiz najlepszego wykorzyzespołami JLL.
Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017

Dwóch doświadczonych managerów
związanych z sektorem nieruchomości weszło
w skład zarządu spółki Echo Investment

Mikołaj Martynuska pracuje w Echo Investment od ponad roku.
Na stanowisku dyrektora zarządzającego był odpowiedzialny
za zakupy działek, planowanie wstępne i tzw. zoning, planowanie
ogólne, procedury administracyjne oraz sprzedaż projektów i aktywów typu non-core. Wcześniej, przez ponad 10 lat, pracował
w CBRE Polska na wielu stanowiskach kierowniczych nadzorując
strategię konsultingową dla deweloperów. Do 2016 roku Mikołaj
pracował dla CBRE Hiszpania, Dragados i Buma System.
Waldemar Olbryk jako członek
zarządu będzie odpowiedzialny
za rozwój sektora mieszkaniowego. Do Echo Investment
dołączył w sierpniu 2017 roku,
a wcześniej pracował dla spółek
z grupy Skanska, w tym – między innymi – jako dyrektor zarządzający ds. rozwoju biznesu,
kierownik zespołów odpowiedzialnych za nowe biznesy, takie jak partnerstwo publiczno-prywatne czy usługi współdzielone. Do 2008 roku Waldek pracował
dla Philips Polska, Apsys Polska i BP.

Mateusz Strzelecki został partnerem
w firmie Walter Herz
Nominacja Strzeleckiego jest naturalną konsekwencją,
wpisaną w proces kariery eksperta, a jednocześnie wyrazem
uznania wkładu, jaki wniósł w rozwój spółki przez ostatnie 5 lat.
Dzięki jego zaangażowaniu firma Walter Herz znacząco zwiększyła obecność na krajowym rynku nieruchomości.
Jako partner wiodącego, polskiego podmiotu prowadzącego działalność w segmencie komercyjnym, Mateusz Strzelecki będzie
odpowiadał za rozwój rynków regionalnych oraz usług oferowanych przez firmę, w tym także rozbudowę zespołu powołanego do obsługi sektora nieruchomości hotelowych.
Do jego obowiązków należało będzie także zarządzanie
relacjami i współpraca z kluczowymi klientami firmy
oraz koordynacja strategicznych projektów prowadzonych na
rzecz najemców i właścicieli
nieruchomości na terenie
całego kraju.
Mateusz Strzelecki ma wieloletnie doświadczenie we
współpracy z firmami funkcjonującymi w różnych obszarach
rynku. Reprezentował
klientów m.in. z sektora IT,
BPO/SSC, branży wydawniczej,
hotelarskiej, czy sektora publicznego, przeprowadzając
transakcje, zarówno na terenie
Warszawy, jak i w wielu miastach regionalnych. •
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Przykład idzie z góry
– czyli 3 mity menedżera
W ostatnich badaniach, które przeprowadziłam wśród menedżerów,
blisko 20% badanych wskazało, że największym wyzwaniem w pracy jest czas.
Tyle samo badanych zadeklarowało, że trudnością jest także zmęczenie
i brak satysfakcji. Bierzemy na swoje menedżerskie barki odpowiedzialność,
która nie należy do nas. Bronimy mitów, które odbierają nam radość, przyjemność
i satysfakcję. W efekcie czujemy znużenie. Odkładamy siebie na później, czasem
wręcz unikamy myśli, o tym co nieuniknione, jak na przykład to, że przed nami
kolejny rok. Pamiętaj, najpierw ty potrzebujesz czuć satysfakcję, potem dopiero
znajdą ją twoi ludzie.

I tak oto dotarliśmy do końca kolejnego
roku. Od jego początku dzieliłam się tutaj
wiedzą, doświadczeniami, opisywałam
eksperymenty i badania psychologiczne.
Przybliżałam efekty swojej pracy oraz
to, co nauka ma nam do zaoferowania.
Tak, aby nie wyważać otwartych drzwi
a korzystać z tego, co już wiemy o mechanizmach i związkach przyczynowoskutkowych naszych zachowań. Czy
było warto? Tak. Czy komuś się przydało? Ponoć tak. Czy łatwo taką wiedzę zaaplikować? Zdecydowanie nie.
Wymaga to bowiem głębszej autorefleksji i w pierwszym kroku przyjrzenia się
temu, co sami robimy, jak komunikujemy, zachowujemy się, radzimy sobie
z wyzwaniami. Uważam, że nawet jeśli nie wszystko, to zdecydowanie większość rzeczy w naszym życiu możemy
zmienić. A już na pewno polepszyć
możemy swoje samopoczucie w pracy.
Wystarczy przestać wierzyć w mity i z lekką dozą uważności zmodyfikować swoje postępowanie.
MIT 1
MUSISZ KOCHAĆ SWOJĄ PRACĘ
– OTÓŻ KOCHAĆ TO ZA MAŁO

Jeśli kochasz to, co robisz, jesteś w połowie
drogi do spełnienia. Możliwość realizowania swojej pasji w pracy to oznaka świadomych wyborów i działania w zgodzie
ze sobą. Sama pasja jednak nie wystar-
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czy, bo kochać to za mało. Założę się, że
nie raz myślałeś o tym, aby mieć więcej
spokoju, więcej satysfakcji, lepsze relacje.
W ferworze codziennych zmagań, celów
i zadań – zadbanie o własną przyjemność
i zadowolenie schodzi na plan dalszy.
Od poniedziałku bierzesz się za najważniejsze bieżące tematy, czasem czując
na plecach ciężar niedokończonych zadań z ubiegłego tygodnia. Jeśli tworzycie
zgrany zespół, dzielenie takiego stanu rzeczy może być mniej uciążliwe. Jednak nie
chodzi o to, by wszystkim brakowało tchu,
a o to, by widzieć postęp i znajdywać czas
na świętowanie sukcesów.
Będąc szefem ty nadajesz ton, kształtujesz sposób podejmowania decyzji.
Jeśli opanowałeś sztukę delegowania dajesz swoim ludziom przestrzeń
do działania i w efekcie możesz cieszyć
się z wyników ich kreatywności. Jeśli natomiast zdarza ci się podejmować decyzję bez konsultacji, autorytarnie narzucać
swoją wolę bez wskazania przyczyn i celu, dajesz jawny sygnał, że inicjatywa nie
jest mile widziana i w efekcie wykształcasz w nich wyuczoną bezradność.
Oczekiwanie, że któregoś dnia odciążą
cię z zadań, a ty w końcu będziesz mógł
zająć się strategicznym myśleniem, jest
wtedy płonną nadzieją, która zgaśnie
wraz z resztkami twojej satysfakcji i radości z pracy. A tego byśmy nie chcieli.
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MIT 2
CZAS – NAJLEPSZE USPRAWIEDLIWIENIE,
NIGDY PRAWDZIWE

„Nie mam czasu” – to zdanie, które słyszę najczęściej. W odpowiedzi pytam:
„Na co?”. I w tym rzecz. Nie chodzi o to,
ile masz czasu, ale na co chcesz go przeznaczyć. To już kiedyś pisałam. Czas jest
jedynym zasobem, którym na pewno dysponujemy. Paradoks polega na tym, że nie
wiemy, ile go mamy. Zabrzmiało pseudofilozoficznie. Jednak to znowu nieuniknione i niezaprzeczalne – czas będzie
płynął po swojemu. Zadaj sobie więc
pytanie, co naprawdę jest dla ciebie ważne. Wyznacz priorytety. Możesz zrobić
wiele rzeczy pobieżnie. Albo kilka, ale
naprawdę dobrze. Zdecyduj, jaka jest
twoja strategia.
W codziennym życiu jesteśmy atakowani
tematami na dziś, mało tego – nawet
na wczoraj. Rzadko kiedy spotykam
osoby, które mówią: „Jest ok, wyrobiłem
się w czasie”. Tylko, że to nie jest Wielka
Pardubicka. Nawet jeśli zadania przypominają zaorane pola i rżyska. Nie ścigaj się z czasem, bo to jak kopanie się
z koniem. Przyjmij czas, jako chwilę,
którą masz tu i teraz. Łatwiej będzie wybrać priorytety.

Jeśli zdarza ci się
podejmować decyzję
bez konsultacji, autorytarnie
narzucać swoją wolę bez wskazania
przyczyn i celu, dajesz jawny sygnał,
że inicjatywa nie jest mile widziana
i w efekcie wykształcasz
w pracownikach
wyuczoną bezradność.

miejsce pracy? Bo to, że ideał nie istnieje,
nie znaczy, że nie można do niego dążyć.
Stwórz swoją wizję, która da ci satysfakcję i dąż do jej realizacji, dobierając
ludzi o podobnych wartościach.
PACHNIE SAMOTNOŚCIĄ…

Większość z nas porównuje się do innych.
To naturalna potrzeba przynależności powoduje, że sprawdzamy, czy pasujemy,
czy nie jesteśmy gorsi, czy nie spotka nas

MIT 3
MENEDŻER IDEALNY
– O YETI TEŻ WSZYSCY SŁYSZELI

Słyszałeś zapewne wiele o teoriach zarządzania, sposobach na budowanie zaangażowania pracowników i receptach
na bycie doskonałym. Prawda jest taka,
że ideał to model nierzeczywisty. Nie
próbuj dorównywać teorii. Być jeszcze
lepszym, idealnym, fantastycznym. Z teorią jest jak z plotką – każda ma w sobie
ziarno prawdy. Nie ma jednak uniwersalnej recepty, metody ani teorii. Natomiast
rzadko kiedy twórca którejkolwiek
teorii stwierdzi, że: „to zależy”. A tak naprawdę to jedyne słuszne stwierdzenie,
bo wszystko zależy od kontekstu, sytuacji,
momentu, celu i ludzi, którzy go realizują.
„Menedżer to też człowiek” – usłyszałam
ostatnio na jednym ze spotkań. Jakież
to odkrywcze, prawda? A to, co robimy,
to wchodząc w rolę menedżera dodajemy
sobie przymus posiadania nadprzyrodzonych mocy: nie czuję, nie mam dylematów, muszę być idealny.
Jedyne, co warto wiedzieć decydując
się na to stanowisko, to fakt, że jesteś
wtedy na świeczniku. Jesteś obserwowany. Jesteś dla swoich ludzi wyznacznikiem kultury, że będą od ciebie
oczekiwać odpowiedzi. Warto więc zadać
sobie najpierw kilka pytań. Jaką kulturę
chcesz tworzyć? Jakie jest twoje idealne

ku czekają przeszkody. Możesz odpuścić
w każdej chwili. Powodów do zwątpienajgorsze doświadczenie, którym jest wy- nia nie brakuje. Sięgaj wtedy do swojej
kluczenie. Nie ma nic bardziej budującego wizji, planów. Dlatego tak ważna jest odniż wsparcie innych osób, poczucie, że powiedź na pytanie: „ po co coś robisz?”.
mamy na kogo liczyć. Dlatego często re- Zadawaj je sobie i odpowiadaj na nie
zygnujemy ze swojego zdania, ze swoich w każdej chwili, gdy atakuje rezygnacja.
planów, co gorsza z marzeń, żeby nie czuć
odrzucenia. Jeśli tak jest, to istnieje duże Z NOWYM ROKIEM….
prawdopodobieństwo, że ktoś właśnie Jeśli część z twoich celów na twojej roczporównuje się do ciebie.
nej liście nie dostała statusu „zrealizowane”,
to pamiętaj, że w związku z nadchodząNa poziomie menedżera, szefa, lide- cym nowym rokiem nie musisz mieć
ra to ryzyko wliczone w samą funkcję. żadnych nowych postanowień, a potem
Tam musisz liczyć na siebie, mierzyć się frustracji, że znów ich nie dotrzymałeś.
z tym, że spotkasz się z negacją, bra- Twoje cele roczne nie są na szczęście jak
kiem zrozumienia, samotnością. Siłę księgi rachunkowe, których zamknięcie
mogą dać ci tylko zaufanie do siebie i wia- powoduje brak możliwości zmian. Nawet
ra w inteligencję ludzi. Wzmocnić mo- jeśli nie zrealizowałeś wszystkiego, co plażesz to jasną, zrozumiałą wizją, ciekawym nowałeś w kończącym się roku, pamiętaj,
pomysłem, fascynacją – to nazywamy że kolejny jest równie dobry, aby kontycharyzmą. Nie tylko na początku będzie nuować sukcesy i zacząć raz jeszcze, to,
trudno. Każdy lider wie, że na każdym kro- na co jesteś gotowy właśnie teraz. •
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Monika Reszko,
Ekspert ds.
komunikacji,
psycholog biznesu.
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REKRUTACJE W BSS
– WIELKI NIEODKRYTY
POTENCJAŁ
Branża nowoczesnych usług dla biznesu coraz mocniej zaznacza swoją obecność
na polskim rynku pracy. Intensywny rozwój sektora łączy się bezpośrednio z wysokim
zapotrzebowaniem na pracowników. Dynamika tego rozwoju już teraz zaczyna być
wyzwaniem dla pracodawców. Najnowszy raport Randstad „Sektor nowoczesnych usług
dla biznesu jako miejsce pracy” przynosi wiedzę o tym, co zachęca, a co blokuje osoby
o poszukiwanych kompetencjach przed zawodowym związaniem się z branżą BSS.

Spojrzenie na miejsce pracy wyłącznie
oczami osób, które mogłyby potencjalnie otrzymać w nim zatrudnienie, wydaje
się być niewystarczające. Raport pokazuje zestawienie wyobrażeń kandydatów z tym, czego faktycznie doświadczają
pracownicy sektora nowoczesnych usług
dla biznesu.
Okazuje się, że 78% osób aktualnie zatrudnionych w centrach usług wspólnych
jest skłonna polecić pracę w tym sektorze
swoim bliskim. 81% – myśląc o przyszłości zawodowej – bezpośrednio wiąże ją
z branżą BSS. Jednocześnie sektor ten
jest trudno rozpoznawalny przez osoby,
które mogłyby otrzymać w nim zatrudnienie. Tylko 1/3 potencjalnych kandydatów bierze pod uwagę związanie się
zawodowo z sektorem. To pokazuje, że
strategicznym momentem staje się wyodrębnienie i skupienie większej uwagi na etapie samego wejścia do branży.
JAK UTOŻSAMIAĆ SIĘ Z SEKTOREM,
KTÓREGO SIĘ NIE ZNA?
Magdalena Celmer,
Randstad
Professionals
Regional Manager
w Randstad Polska.
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Model biznesowy, a przede wszystkim
specyfika pracy w sektorze nowoczesnych
usług dla biznesu, wciąż nie wydaje się
być w pełni zrozumiała dla osób spoza
tego środowiska.

Dla osób, które
mogłyby uzyskać
zatrudnienie w sektorze
nowoczesnych
usług dla biznesu
kluczową rolę
w miejscu pracy
odgrywają:
adekwatne do
zaangażowania
wynagrodzenie,
realna możliwość
awansu, poczucie
stałości zatrudnienia
oraz przyjazna
atmosfera
w miejscu pracy.

Próba nakreślenia obrazu typowego
pracownika sektora nowoczesnych usług
dla biznesu uruchamia stereotypowe myślenie, według którego osoba zatrudniona w SSC/BPO to najczęściej przedstawiciel
młodego pokolenia, który właśnie rozpoczyna swoją karierę zawodową. Obraz ten
nie do końca odzwierciedla rzeczywistość.
Pracodawcy z sektora BSS faktycznie oferują rozbudowane programy wdrożeniowe
oraz szkolenia. Dzięki temu młodzi specjaliści szybko odnajdują się w swoich obowiązkach zawodowych. Branża otwarta jest
przy tym na pracowników posiadających
rozległe doświadczenie między innymi w obszarach: księgowości, IT, zarządzania zamówieniami, HR, analizy danych czy
obsługi klienta.
Mało tego, osoby biegle władające więcej
niż jednym językiem obcym nie są świadome możliwości upatrywania rozwoju swojej
kariery zawodowej w sektorze BSS, a to jedna z kluczowych kompetencji poszukiwanych u kandydatów do pracy w centrach
usług wspólnych. Odpowiednia komunikacja i wnikliwie zaplanowana strategia zatrudnienia mogą pomóc firmom otworzyć
się na szerokie grono osób, które do tej
pory nie były świadome możliwości znajdujących się w ich otoczeniu.
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AKTUALNIE (NIE)ZASPOKOJONE
POTRZEBY PRACOWNIKÓW

Dla osób, które mogłyby uzyskać zatrudnienie w sektorze nowoczesnych
usług dla biznesu kluczową rolę
w miejscu pracy odgrywają: adekwatne do zaangażowania wynagrodzenie,
realna możliwość awansu, poczucie
stałości zatrudnienia oraz przyjazna atmosfera w miejscu pracy. Jednocześnie,
wszystkie z czterech wskazanych aspektów pracy nie do końca są im oferowane
przez aktualnego pracodawcę (reprezentującego inny sektor niż branża BSS).

Osoby, które mogłyby uzyskać zatrudnienie w sektorze BSS często borykają się
z poczuciem niezaspokojenia ważnych
dla siebie aspektów pracy. Okazuje się
jednak, że elementy, które w tej chwili nie są im dostarczane na pożądanym
przez nich poziomie satysfakcji, mogą
uzyskać pracując właśnie w centrach
usług wspólnych. Trafnym przykładem
jest tu ocena atrakcyjności wynagrodzenia. 29% kandydatów biorących udział
w badaniu przyznało, że są zadowoleni z otrzymywanej płacy. Jednocześnie
dla 96% jest to priorytetowy czynnik,
na który zwracają uwagę podejmując
decyzję o zatrudnieniu. To pokazuje wyraźną dysproporcję w doświadczeniach
kandydatów i pracowników sektora BSS.
O ile wśród kandydatów poziom zadowolenia z otrzymywanej stawki oscylował
w granicy 29%, w przypadku tej drugiej
grupy wartość zwiększa się aż do 85%.
Jest to wyraźny argument pozycjonujący
firmy z sektora BSS jako atrakcyjne miejsca pracy. •

Tylko 1/3
potencjalnych
kandydatów bierze
pod uwagę związanie
się zawodowo
z sektorem.
To pokazuje,
że strategicznym
momentem staje
się wyodrębnienie
i skupienie większej
uwagi na etapie
samego wejścia
do branży.

78% osób aktualnie
zatrudnionych
w centrach usług
wspólnych jest
skłonna polecić pracę
w tym sektorze swoim
bliskim.

Badanie „Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jako miejsce pracy” zostało zrealizowane
przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie Randstad pod koniec 2016 roku.
Przeprowadzono pogłębione wywiady grupowe (miniFGI, N = 4), a otrzymane informacje
zweryfikowano analizami z badania ilościowego (CAWI z pracownikami sektora BSS, N = 150
oraz CATI z kandydatami, N = 100).
Więcej informacji o raporcie: www.randstad.link/bss
Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017
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Praca „na słuchawce”
– czy to zajęcie dla każdego?
Poszukując kandydatów rekruter sięga po różne metody. Jedną z nich jest obserwowanie
w sieci osób, które deklarują chęć podjęcia zatrudnienia. Bardzo często spotykam
się z deklaracją pt. „szukam pracy – rozważę każdą ofertę, byle nie call center!”
Wszyscy, z mniejszą lub większą świadomością, wiedzą, że branża cc nie cieszy
się popularnością na rynku pracy. Co więcej, można powiedzieć, że dla wielu stanowi
ostateczność. W tym miejscu warto zastanowić się, co jest tego przyczyną.

Kluczowym elementem jest osoba
rekrutera, która przeprowadza proces
oraz podejmuje decyzję o zatrudnieniu.
Choć rynek pracy pozostaje brutalny
dla pracodawców, a branża cc ze swoją
specyfiką odczuwa to ze zdwojoną siłą,
to odpowiedzialność za zatrudnienie
(nie)właściwej osoby nie powinna być
mniejsza. Spotykam się z opinią, że rekrutacja do call center to tylko pozory,
bo w rzeczywistości przyjmuje się każdego, kto wyśle aplikację. Presja ze strony kierowników i czające się za rogiem
ryzyko straty finansowej z tytułu nie obsadzenia stanowisk stawiają pod ścianą,
jednakże brak profesjonalizmu ze strony rekrutera poskutkuje wysoką rotacją.
Jednoznacznie trzeba podkreślić, że praca „na słuchawce” zdecydowanie nie jest
zajęciem dla każdego.
Stanowisko konsultanta telefonicznego oznacza intensywny kontakt z ludźmi i ich emocjami. Wymaga wysokiej
odporności na stres, a tym samym rozwiniętej empatii w stosunku do rozmówcy
i umiejętności spojrzenia na sytuację
z innej, niż swoja, perspektywy. Do wspomnianej specyfiki należy również element automotywacji i pracy z samym
sobą na przestrzeni kilkudziesięciu rozmów dziennie, których efektywność przypomina sinusoidę. To nieustanny balans
pomiędzy nastawieniem na sukces i postawą „mogę wiele, jeśli zechcę”, a świadomością granicy wpływu na klienta (od
nastroju po doświadczenie, na przekonaniach kończąc).
Środowisko call center należy do bardzo dynamicznych i różnorodnych. Nie
Bardzo często są to rozmowy sprzeda- każdy potrafi efektywnie funkcjonować
żowe, które przypominają rozegranie w tak podatnych na zmianę warunkach.
partii szachów. Treść pytania, które za- Projektom sprzedażowym z reguły todasz klientowi oraz jego forma mogą warzyszy prowizja, jako nieodłączny
zadecydować o finalizacji sprzedaży. element wynagrodzenia. Zawsze pytam
Jako
telefoniczny konsultant jesteś w rów- na rozmowie rekrutacyjnej, czy obecność
Anna Chudyka,
HR Specialist, nym stopniu specjalistą od produktu/ części prowizyjnej kandydat postrzeTivron. usługi, co psychologiem i negocjatorem. ga pozytywnie czy negatywnie. Dla wie-
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lu osób to moment, który budzi spore
wątpliwości. Nie jest oczywistym świadomość, że to bezpośrednio od efektywności jego działań będzie zależała wysokość
wynagrodzenia jakie otrzyma. Od razu powstaje pytanie, co w sytuacji jeśli się
nie uda? Nie ukrywajmy, praca w sprzedaży wymaga wewnętrznego poczucia kontroli i odpowiednio osadzonych
przekonań.
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Często słyszy się o tzw. „żyłce handlowca”
– ale czym jest talent bez odpowiedniego nastawienia do ciężkiej pracy i realizacji własnych postanowień? Czy Robert
Lewandowski osiągnąłby taki sukces
bez wielu lat treningów i wytrwałości pomimo porażek? Podobnych przykładów jest wiele a wszystkie, według
mnie, zbiegają się w jednym punkcie
– nastawieniu. W pracy na słuchawce nastawienie, przede wszystkim do sprzedaży, to źródło, w którym wszystko ma swój
początek. Kandydaci pojawiający się
na rozmowach rekrutacyjnych mają różną
świadomość siebie i stanowiska na jakie
aplikują. Różnią się między sobą podejściem do sprzedaży. Przykładowo, czy
zasadne jest powiedzieć, że sprzedać
można wszystko? Od czego to zależy?
Każda z trzech zapytanych osób o to, jak
postrzega sukces w sprzedaży, ma prawo udzielić innej odpowiedzi. Czy odpowiedź wskazująca na zadowolenie
klienta jako najważniejsze będzie tożsama z odpowiedzią wskazującą na osiągniętą wartość sprzedaży?

czy w ramach najważniejszych dla siebie
wzajemnie kluczowych kwestii spotykamy się w połowie drogi. Jestem zdania,
że wiedza sprzedażowa jest do nabycia,
jeśli tylko pozostajemy otwarci na jej
przyswojenie i zastosowanie. Jeśli organizacja zapewnia bogate zaplecze szkoleń wewnętrznych oraz stałą opiekę
merytoryczną nad każdą z osób, jesteśmy w stanie drogą obustronnej pracy
z amatora uczynić eksperta ds. sprzedaży
telefonicznej. Staż konsultantów współpracujących z nami oraz wysokość ich
prowizji są niezaprzeczalnym dowodem.

Spotykam się z opinią,
że rekrutacja do
call center to tylko
pozory, bo w rzeczywistości przyjmuje się
każdego, kto
wyśle aplikację.
całość, a o jej sile decyduje najsłabsze
ogniwo, którym równie dobrze może
być dział szkoleń, czy sposób zarządzania liderów.
Po tysiącach przeprowadzonych rozmów rekrutacyjnych, nieustannie dokonywanych obserwacjach, z pełnym
przekonaniem stwierdzam, że praca telefonicznego doradcy jest o wiele bardziej wymagająca, niż może się
wydawać. Uczy cierpliwości i pokory
w kontaktach z ludźmi. Na co dzień
odsłania mechanizmy ludzkich zachowań, blaski i cienie natury ludzkiej, także i naszej osobiście, bo przecież nie
raz wchodzimy w rolę klienta. W związku z powyższym uważam, że proces selekcji na konsultanta telefonicznego nie
powinien być zbędnym luksusem, a normą. Osoba odpowiadająca za proces rekrutacji powinna stanowić wypadkową
wiedzy i doświadczenia z dziedziny zasobów ludzkich.

Kandydaci mają w zwyczaju dzielić się
w sieci swoimi wrażeniami na temat
uczestnictwa w procesach rekrutacji.
Ich opinie jednoznacznie wskazują, że
rekruterom pozostaje sporo do nadrobienia. Brak kompetencji po stronie
działu HR – w pierwszej kolejności – przyczynia się do zjawiska rotacji. Oczywiście
trzeba zachować zdrowy rozsądek
i jasno powiedzieć, że w trakcie procesu rekrutacji nie mamy możliwości poznać
kandydata w 100%. Ryzyko podjęcia nieOsobiście uważam, że różnica jest zna- właściwej decyzji istnieje, ale postarajmy Zadbajmy więc o profesjonalne działy
cząca. To zadaniem osoby rekrutującej się o to, by uczynić je jak najmniejszym.
HR – to coś więcej niż wizytówka firmy.
jest jak najlepiej poznać potencjalneTo dzięki nim możemy powiedzieć,
go pracownika. To na rekruterze spoczywa Z drugiej strony, nie można pominąć, że że „biznes tworzą ludzie – właściwi
odpowiedzialność, aby zweryfikować, wszystkie komórki w organizacji stanowią ludzie”. •
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Czym zatrzymać pracownika
contact center?
Wywiad z Marzeną Kitą,
HR & Employer Branding
Area Manager, CCIG.
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po lewej:
Od 2013 r.
prowadzimy
wewnętrzny konkurs
pt „Akcja Flaga”
na najlepsze zdjęcie
z flagą CCIG. W tym
roku do wygrania był
dron za ponad tysiąc
złotych.

O&M: Branża contact center od lat
boryka się z problemem rotacji
wśród pracowników. Jak, z Pani
doświadczenia, obecnie wygląda
sytuacja na rynku?
Marzena Kita: Obecnie mamy
do czynienia z tak zwanym rynkiem
kandydata. Wiedzą o tym i pracodawcy,
którzy poszukują kandydatów na stanowiska konsultanckie czy specjalistyczne, ale także kandydaci, dla których
dywersyfikacja ofert na rynku jest w tej
chwili ogromna. To powoduje, że młode pokolenie szuka dla siebie miejsca u różnych pracodawców. Próbują sił
w różnych branżach często je zmieniając w myśl zasady YOLO – You Only Live
Once. Nasza branża dodatkowo jest ściśle powiązana z sezonowością. A to dlatego, że na elastyczny grafik decydują się
przede wszystkim studenci i uczniowie,
którzy na przykład w okresie czerwiec-lipiec chcą i mogą pracować więcej, ale
już w sierpniu i wrześniu w dużej części,
albo realizują swoje marzenia wyjazdowe,
albo skupiają się na nauce, albo już myślą
o pracy w swoim zawodzie.

do wygrania są bardzo atrakcyjne nagrody. Przykładem tego typu działań jest
Akcja Flaga – od 2013 r. prowadzimy wewnętrzny konkurs na najlepsze zdjęcie
z flagą CCIG. W tym roku do wygrania był
dron za ponad tysiąc złotych. Prowadzimy
dużo tego typu działań, nie ma u nas
nudy.
Ile osób aktualnie zatrudnia Call
Center Inter Galactica? Czy obecnie są
prowadzone procesy rekrutacyjne?
Stale rekrutujemy Telefonicznych
Doradców Klienta – to kluczowe stanowisko w naszej branży. Prowadzimy również,
choć znacznie rzadziej, procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i managerskie. Chętnie dajemy możliwość
rozwoju naszym współpracownikom, ale
też nie zamykamy się na pozyskiwanie
nowej wiedzy i kompetencji z zewnątrz.
Obecnie w naszej firmie pracuje ponad
2000 osób w całej Polsce.
Jakie kompetencje powinna posiadać
osoba, która rozważa pracę w branży
contact center ? Czy taki tryb pracy jest
dla każdego?
Podjęcie pracy w naszej branży
to dobra decyzja na start kariery zawodowej. Dlatego nasza firma podejmuje
współpracę głównie z młodymi osobami,
które są otwarte na zdobywanie doświadczenia, pracę w zespole, są skoncentrowane na realizacji postawionych celów.
Do tego lubią rozmawiać z ludźmi, są
otwarte na dialog i odnajdują się w dynamicznym środowisku. I właśnie takich
kompetencji szukamy. Oczywiście jest
to mocno uzależnione od projektu na
jaki prowadzimy aktualnie rekrutację.

Jakimi działaniami, pracodawcy mogą
przekonać pracownika contact center
do pozostania w strukturach firmy
na dłużej?
Mogą przekonać ich atmosferą.
Najlepsza praca to taka, którą się lubi.
A CCIG da się lubić. Nie trzeba u nas chodzić w koszulach, a każdy może być sobą.
Większość Konsultantów to młode osoby,
które tworzą zgrany i fajny zespół. Nie
ma wewnętrznych podziałów, bo wszyscy mówią do siebie na “ty” – nawet
z Prezesem. Prowadzimy różnego rodzaju akcje społecznościowe, dni tematyczne, eventy oraz konkursy, w których Dziękujemy za rozmowę. •
Outsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017
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KIM JEST
R&D MANAGER?
R&D Manager, inaczej Research and Development Manager, pełni w organizacji
niezwykle istotną rolę – stanowisko to ma kluczowe znaczenie w procesie
wdrażania nowych projektów oraz strategii badawczo-rozwojowej
przedsiębiorstwa.

Wśród podstawowych
oczekiwań wobec
kandydata na
stanowisko R&D
Managera znajduje
się przede wszystkim
doświadczenie
w danej branży
(minimum
czteroletnie),
czyli wiedza
o produktach oraz
technologiach
związanych
z konkretnym
kierunkiem czy też
charakterem danej
firmy.

Katarzyna
Leśniewska,
Konsultant HR
LeasingTeam
Professional.
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Osoba na stanowisku Managera R&D
(Kierownika Działu Badań i Rozwoju)
odpowiedzialna jest za proces planowania nowego produktu, nadzoruje
przeprowadzenie odpowiednich badań,
których rodzaj uzależniony jest od charakteru działalności przedsiębiorstwa.
Stanowisko to wymaga nie tylko doskonałej umiejętności zarządzania projektami, lecz także koordynowania pracy
zespołu ds. R&D. Warto wspomnieć, że
w przypadku prowadzenia procesu we
współpracy z zewnętrznymi instytucjami badawczymi, ważną umiejętnością
jest zdolność pracy na odległość. R&D

Manager opracowuje finalny kształt
produktu i nadzoruje tworzenie jego prototypu. W zakresie jego obowiązków mieści się również wdrożenie
konkretnego produktu oraz kontrola jego jakości – wszystko to ma wpisywać
się w wewnętrzne normy oraz procedury
firmy.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Do zadań na stanowisku Kierownika R&D,
związanych z opracowywaniem nowych
procesów czy produktów, współudziale
w każdym ze stadiów ich powstawania, planowaniem, wdrożeniem, przy-

gotowywaniem oraz testowaniem
produktów czy procesów zgodnie ze
standardami ISO – prócz zaznaczonych
wcześniej – należy również opiniowanie. W zakresie obowiązków na opisywanym stanowisku znajduje się również
aktywne uczestnictwo w projektach
wdrażanych w przedsiębiorstwie, które
związane są z planowaniem oszczędności oraz współpracą z organizacjami zewnętrznymi, takimi jak urzędy celne czy
Najwyższa Izba Kontroli. Z wymienionymi wcześniej zadaniami nierozerwalnie połączone jest wdrażanie możliwie
nowoczesnych oraz przede wszystkim
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odpowiednich dla charakteru firmy systemów oceny wyrobów i usług. Do kompletnego zarządzania wdrażanym projektem
konieczny jest bieżący przepływ informacji z pozostałymi działami przedsiębiorstwa (np. z działem marketingu, działem
ds. jakości czy działami produkcyjnymi).
Niezwykle istotne jest także przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz
odpowiednich certyfikacji. Praca na tak
odpowiedzialnym stanowisku wymaga
również regularnego przygotowywania raportów i prezentacji dla przełożonego oraz na potrzeby zewnętrzne. Manager
R&D raportuje do dyrektora generalnego
(General Manager) lub zarządzającego
(Managing Director). Natomiast w dużych
korporacjach spotkamy się z raportowaniem do szefa centrum badawczego
w centrali firmy za granicą.
OCZEKIWANIA W STOSUNKU
DO KANDYDATA

znajomość nowoczesnej metodologii oraz najnowszych trendów w zarządzaniu procesami i jakością. Ponadto, od
kandydata oczekuje się bardzo dobrej
znajomości języka angielskiego, szczególnie jeśli do czynienia mamy z pracą w dużych, międzynarodowych korporacjach.
INNOWACYJNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ

Przedstawione wcześniej twarde wymagania wobec kandydata powinny być uzupełnione kompetencjami,
które umożliwią przyszłemu R&D
Managerowi doskonałą współpracę
w interdyscyplinarnych, często międzynarodowych zespołach. Prócz umiejętności analitycznych oraz wiedzy, cechą
dobrego R&D Managera jest innowacyjność i kreatywność, co z pewnością
wspomaga rozwiązywanie problemów,
z którymi kierownik spotyka się na co dzień.
Kandydat na to stanowisko potrafi
w pracy tworzyć wartość dodaną, która
wybiega poza tradycyjne schematy.
Poza wiedzą technologiczną ważne są
również umiejętności komunikacyjne
oraz zdolność pracy w grupie, które są konieczne w momencie budowania zespołu oraz odpowiedniego zarządzania nim.
Praca na stanowisku kierownika R&D
wymaga nie tylko umiejętności rozwiązywania problemów, lecz także doświadczenia w zarządzaniu budżetem czy
zdolności organizacyjnych. Umiejętność
kierowania kapitałem ludzkim związana jest z odpowiedzialnością, jaką kierownik bierze za członków zespołu działu ds.
badań i rozwoju, czyli pracowników laboratoryjnych, researcherów, technologów,
specjalistów ds. jakości oraz kontrolerów.

Wśród podstawowych oczekiwań wobec kandydata na stanowisko R&D
Managera znajduje się przede wszystkim
doświadczenie w danej branży (minimum czteroletnie), czyli wiedza o produktach oraz technologiach związanych
z konkretnym kierunkiem czy też charakterem danej firmy. Choć zauważalna jest
znaczna przewaga kandydatów z firm
produkcyjnych, często spotkać możemy
osoby z branży teleinformatycznej czy
FMCG. Kluczową rolę odgrywa w tym
miejscu znajomość produktów oraz usług
z danego sektora (m.in. znajomość linii
produkcyjnej, np. tworzyw sztucznych)
– w przypadku firm IT lub telekomunikacyjnych liczy się zdobyte praktyczne doświadczenie w obrębie danej technologii. ŚCIEŻKA ROZWOJU
Niewątpliwym atutem są także międzyna- Rozwój na stanowisku R&D Managera
rodowe staże w placówkach naukowych. związany jest najczęściej z przechodzeniem przez kolejne szczeble struktury
Od kandydata wymagane jest również danej organizacji. Karierę może otworzyć
wykształcenie wyższe, zazwyczaj stanowisko asystenta w dziale technicztechniczne, chemiczne, biologiczne nym, dziale jakości, dziale R&D, a nawet
lub farmaceutyczne, które bardzo często pracownika produkcji. Kolejnym etapogłębione jest studiami doktoranc- pem jest objęcie stanowiska bardziej
kimi oraz specjalizacją w danej dzie- samodzielnego, takiego jak np. kondzinie. To właśnie udokumentowane struktor, inżynier technolog, inżynier ds.
sukcesy odniesione na polu badawczo- jakości czy programista. Wraz ze zdo-rozwojowym są bardzo często podsta- bywanym doświadczeniem, kolejnym
wą do dalszej weryfikacji kandydata, zaś etapem jest uzyskanie w przedsiębiorprowadzenie badań na szeroką skalę stwie pozycji starszego specjalisty ds.
oraz znajomość norm i procedur ISO – są jakości czy analityka technologii.
dopełnieniem kluczowych umiejętno- Dotychczasowa ścieżka kariery może owości na tym stanowisku.
cować awansem na stanowisko Product
Managera (menedżera ds. produktu),
Prócz wykształcenia, zdobytego doświad- Quality Managera (menedżera ds. jakoczenia oraz sukcesów badawczych, mile ści) czy R&D Managera (kierownika ds.
widziana jest również wiedza na temat in- R&D). Kolejnymi pozycjami, które może
nych systemów jakościowych oraz umie- zająć sprawdzający się na swoim stanojętność przeprowadzania wewnętrznych wisku kierownik działu badań i rozwoaudytów. Dodatkowym atutem bę- ju jest dyrektor działu R&D (R&D Director)
dzie nie tylko doświadczenie zdobyte czy dyrektor zarządzania jakością (Quality
w certyfikowaniu, które musi być zgod- Director). W mniejszych firmach produkne z wymaganiami organizacyjnymi, cyjnych lub technologicznych karierę
prawnymi oraz jakościowymi, lecz także mogą wieńczyć, w tym przypadku, stanoOutsourcing&More Polska | listopad – grudzień 2017

wiska dyrektora zarządzającego, a nawet
najwyższe stanowiska w strukturze firmy,
czyli dyrektor generalny czy prezes.
ZAROBKI

Według ostatniego Raportu Płacowego,
który powstał w wyniku badania przeprowadzonego jesienią 2016 r. przez Advisory
Group TEST Human Resources, średnie
wynagrodzenie brutto na stanowisku kierownika ds. badań i rozwoju wyniosło niespełna 11 tys. zł. Zarobki te mogą być
wyższe i sięgać ponad 13 tys. zł, co zależne jest od zdobytego doświadczenia,
dodatkowych kompetencji, specjalizacji, czy w końcu od branży, do której
należy dane przedsiębiorstwo, jego zasięgu i wielkości. Dodatkowo firma bardzo często decyduje się na sfinansowanie
studiów podyplomowych, doktoranckich,
egzaminów zewnętrznych a także stypendiów i staży zagranicznych. Manager R&D
może spodziewać się udziału w licznych
szkoleniach oraz wyjazdów zagranicznych na konferencje i prace badawcze
w międzynarodowym składzie. •

Według ostatniego
Raportu Płacowego,
który powstał
w wyniku badania
przeprowadzonego
jesienią 2016 r. przez
Advisory Group
TEST Human
Resources, średnie
wynagrodzenie
brutto na stanowisku
kierownika ds. badań
i rozwoju wyniosło
niespełna 11 tys. zł.
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Ogłoszenia rekrutacyjne
REKRUTUJĄCY:

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

Manager Middle Office
(od 300 000 PLN brutto/rocznie)

Opis stanowiska:
• Nadzór nad zespołami i swoistego rodzaju procesami w ramach kompetencji Middle Managera, który bierze także
odpowiedzialność za powierzone jemu zadania
• Odpowiedzialność za kontrolę nad wartościami w P&L i B/S
• Tworzenie i wspieranie kultury Kreatywności i Innowacji poprzez jasne optymalizowanie i usprawnianie procesów
• Świadomość zachodzących zmian w wymaganiach biznesowych, co pozwala zapewnić odpowiedni wpływ na wyniki – należy
więc dokonywać oceny poszczególnych zadań i i wprowadzać konieczne zmiany w określonych terminach
• Czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich wytycznych i przepisów i regulacji, które zapewniają odpowiednie standardy
zarządzania ryzykiem i kontroli
• Koordynacja lokalnych i globalnych zespołów projektowych zgodnie z wymaganiami
• Nadzorowanie aktywności handlowej, począwszy od sprawdzania poprawności do obliczeń P&L i B/S zgodnie z wiedzą
na temat danych procesów, zapoznaniem się z ryzykiem i zasadami, by przekazać wskazówki zespołom
• Dbanie o integralność handlu między systemami FO i BO

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mocne doświadczenie w finansach lub obszarze Middle Office
Dobre rozumienie i znajomość detali procedur i kontroli w obszarze Middle Office
Wiedza na temat Front Office, Back Office i IT oraz ich wzajemnej współpracy
Wskazane kwalifikacje (w trakcie lub ukończone): CFA, ACCA lub CIMA, PRM lub FRM
Doskonała znajomość języka angielskiego, w mowie oraz piśmie
Wykształcenie (mile widziany doktorat) w dziedzinie finansów / bankowości / gospodarki
Silne umiejętności kierowania zespołem oraz ludźmi i zdolność do rozwijania ich wiedzy i talentów
Umiejętność pracy pod presją czasu
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REKRUTUJĄCY:

KONTAKT: MARYLA AFTANASIUK-LISIECKA
MARYLA.AFTANASIUK-LISIECKA@WYSER-SEARCH.COM

Consultant / Senior Consultant HR ( 360')
LOGO A COLORI IN QUADRICROMIA
VERDE C 56 M 0 Y 100 K 0
GRIGIO C 15 M 0 Y 0 K 50

(Wynagrodzenie: 84 000 – 108 000 PLN brutto/rocznie)

Opis stanowiska:

•
•
•
•
•
•
•
•

Samodzielna realizacja projektów rekrutacyjnych (end to end) na stanowiska średniego oraz wyższego szczebla
Odpowiedzialność za rozwój portfolio Klientów Wyser oraz Gi Group
Aktywne generowanie nowych możliwości biznesowych z zakresu rozwiązań HR
Budowanie długofalowych relacji zarówno z Partnerami Biznesowymi jak i Kandydatami
Consulting, doradztwo w zakresie trendów rynkowych w obszarze HR i rekrutacji
Praca w oparciu o metodologię direct search
Aktywny udział w imprezach branżowych, targach, konferencjach i innych tego typu wydarzeniach
Współpraca w ramach sieci biznesowej Wyser na całym świecie

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•

Doświadczenie w zakresie samodzielnej realizacji projektów rekrutacyjnych na średnie i wyższe stanowiska
Doświadczenie w sprzedaży usług w sektorze B2B
Dobra znajomość języka angielskiego
Umiejętność budowania trwałych relacji biznesowych
Dbanie o wysokie standardy oraz jakość prowadzonych procesów
Zaangażowanie, chęć nauki i rozwoju
Umiejętność pracy w zespole
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Biblioteka Managera

Rozmowa rekrutacyjna
dla programistów.
Przewodnik do sukcesu

Autor:
Gayle Laakmann
McDowell
Objętość: 496 s.
Rok: 2014
ISBN:
978-83-246-9332-0

Rozmowa rekrutacyjna to spotkanie,
które stresuje każdego z nas.
Taka rozmowa składa się z kilku etapów,
a w jednym z nich poruszane są
tematy techniczne. Daje to rekruterom
duże pole do popisu. Szczegółowe
pytania o znane technologie, sprawdzian z wiedzy ogólnej, łamigłówki,
rekurencja — to tylko część obszarów,
o które możesz zostać zapytany.
Pytania z zakresu rachunku prawdopodobieństwa czy struktur danych
również nie powinny Cię zdziwić.
Co możesz zrobić, by dobrze wypaść?
Solidnie przygotuj się do rozmowy i nie
daj się zaskoczyć!

Sięgnij po nią i poznaj typowy proces
rekrutacji, dziesięć najczęściej popełnianych błędów oraz ulubione pytania
rekruterów. W kolejnych rozdziałach
znajdziesz opisy rekrutacji w takich
firmach, jak Google, Microsoft, Yahoo!
czy Facebook. Te opisy, wraz z najlepszymi sposobami na przygotowanie się
do rozmowy rekrutacyjnej oraz przykładowymi zadaniami technicznymi (z rozwiązaniami) pomogą Ci opanować stres
i zrozumieć tok myślenia osób rekrutujących. Książka ta jest obowiązkową
lekturą dla wszystkich
programistów szukających pracy!

Mnóstwo cennych wskazówek
znajdziesz w tej fantastycznej książce.

Crowdfunding. Zrealizuj
swój pomysł ze wsparciem
cyfrowego Tłumu

Autor: Bartosz Filip
Malinowski,
Marcin Giełzak
Objętość: 280 s.
Rok: 2015
ISBN:
978-83-283-0341-6

Czym jest crowdfunding? Na to pytanie
prościej jest odpowiedzieć przez zaprzeczenie. Crowdfunding nie jest:
finansowaniem społecznościowym,
piramidą finansową ani bezzwrotną
pożyczką uzyskaną od wielu osób.
Jest za to demokratyczną i cyfrową
metodą finansowania projektów,
w ramach której dowolna osoba głosuje
swoimi pieniędzmi na jakiś pomysł
w zamian za konkretną korzyść. Jest także demokratyczną formą marketingu,
łączącą zaufanie i dialog z gospodarką
doświadczeń i mechanizmami społecznościowymi. Innymi słowy, crowdfunding to taka forma kapitalizmu, w której
o realizacji danego pomysłu decyduje
Tłum.
Crowdfunding w Polsce rośnie w siłę
w miarę rozwoju inwencji i zaradności
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cyfrowego Tłumu. Coraz więcej
artystów, startupów, a nawet organizacji charytatywnych zwraca się
bezpośrednio do swoich społeczności w celu pozyskania funduszy
na realizację kapitalnych, potrzebnych
projektów. To jednak wciąż za mało!
Autorzy tej książki zebrali i usystematyzowali wiedzę, którą dzielą się
za pośrednictwem poświęconego
crowdfundingowi bloga
www.wethecrowd.pl. Dziś oddają
w Twoje ręce nie tylko bazę teoretyczną,
ale przede wszystkim zestaw narzędzi
pozwalających przekonać się,
co o Twoich pomysłach sądzi Tłum, który
może zadecydować
o przyszłości Twoich
projektów.
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