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Szanowni Państwo,
Przełom pierwszego i drugiego kwartału, jak co roku, to okres
bardzo dużej aktywności edukacyjnej w branży BSS. Zarówno
w Polsce, jak i w Europie oraz na świecie organizowane są przeróżne konferencje, seminaria i fora biznesowe, podczas których
uczestnicy analizują i omawiają najważniejsze trendy i zagadnienia branżowe. Outsourcing&More towarzyszy wielu wydarzeniom, dzięki czemu mamy możliwość prezentowania relacji
z nich na naszych stronach. W bieżącym numerze polecam
uwadze relacje m.in. z The BSS Tour Kraków, ITO&BPO Germany
Forum oraz Kongresu HR Genius.
W Outsourcing&More coraz więcej uwagi poświęcamy najlepszym praktykom biznesowym, szczególnie, że to polscy
menedżerowie stanowią elitę międzynarodowych ekspertów
w zakresie zarządzania procesami. Z ogromną przyjemnością publikujemy wywiad z Rafałem Olejniczakiem,
Dyrektorem Zarządzającym Centrum GBC firmy 3M. To jedyny
Europejczyk, który znalazł się na krótkiej liście PEX Awards,
co potwierdza wysokie kompetencje Polaków w świecie nowoczesnych usług dla biznesu.
Jakość i wydajność, optymalizacja i zarządzanie towarzyszą
nam przy codziennej pracy – w tym także tych, które kryją
się pod hasłami KPI i SLA. Dotykamy tematyki KPI (Key
Performacne Indicators) i SLA (Service Level Agreement).
W bieżącym wydaniu Outsourcing&More dotykamy tematyki KPI i SLA kilkakrotnie. Te trzyliterowe skrótowce, powiązane z miernikami wydajności pracy oraz umowami dotyczącymi jakości świadczonych usług, są stałym elementem
codziennej pracy wielu, o ile nie każdej, z firm outsourcingowych. Nawiązuje do nich także Andżelika Zarudzka – Dyrektor
Zarządzająca SSC firmy Elopak, z którą wywiad zamieściliśmy
w sekcji SSC Lions.
Zapraszam także na kolejną porcję wiedzy z polskich miast
oraz stały felieton Moniki Reszko, w którym tym razem
autorka porusza temat informacji zwrotnej, czyli popularnego
„feedbacku”.
Życząc ciekawej lektury, zapraszam także na wydarzenia,
podczas których w maju i czerwcu spotkacie się Państwo
z Outsourcing&More. Spotkamy się m.in. na Polsko-Niemieckim
Forum Outsourcingu w Szczecinie i BVB Cup w Gdańsku.
Dymitr Doktór,
Redaktor Naczelny
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Krakowskie inspiracje
wskaźnikami

Wystartowała druga edycja The BSS
Tour – cyklu konferencji biznesowych
organizowanych przez Pro Progressio.
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Berlińskie rozmowy
o ITO&BPO

Już po raz piąty, 12 kwietnia 2018 roku
w Berlinie, Niemieckie Stowarzyszenie
Outsourcingu (Deutscher Outsourcing
Verband) zorganizowało ITO&BPO
Germany Forum.
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In Da House, wyjątkowych w skali kraju zawodów triathlonowych
rozgrywanych zimą i pod dachem kompleksu biznesowego
Alchemia.Tegoroczna impreza dedykowana była środowisku
pracowniczemu i integracji zespołów firmowych.

Wywiad z Rafałem Olejniczakiem,
Dyrektorem Generalnym 3M Global
Service Center Poland.

Z biura na basen, rower i bieżnię. W szczytnym celu! Doskonałość procesowa
w Centrach GBS
1 marca w Gdańsku odbyła się czwarta edycja Torus Triathlon

			26
			Siatkówka łączy biznes

			
Dymitr Doktór, Redaktor 		
			Naczelny Outsourcing&More, 		
			
rozmawia z Moniką Reszko,
			
Ekspertem ds. komunikacji, 		
			Psychologiem biznesu.
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Do rozmowy zaprosiliśmy Andżelikę Zarudzką, która stoi
na czele SSC Elopak. W rozmowie poruszamy m.in. tematykę
KPI i SLA.

25 maja 2018 roku wchodzi w życie
Rozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych – RODO. Prace nad
ujednoliceniem europejskich przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych
były tematem dyskusji przez 4 lata,
aby finalnie osiągnąć dojrzałość
w kwietniu 2016 roku. Pomimo
wdrożenia rozporządzenia, kilka
kwestii pozostało niedoprecyzowanych.

Procesy oraz KPI i SLA w Centrum Usług
Wspólnych

Praktyczne aspekty RODO
w contact center

18

Hutchinson Institute
& Łódzka Specjalna
Strefa Ekonomiczna
23 marca w Łodzi w siedzibie Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbył się
I Kongres HR GENIUS, który był
dedykowany przedstawicielom sektora
Human Resources jako kompleksowa
odpowiedź na potrzeby, z którymi dziś
spotykają się działy personalne.
Organizatorem Kongresu był
Hutchinson Institute oraz ŁSSE.

48

KPI w procesie rekrutacji
i selekcji okiem firmy
rekrutacyjnej
Sektor Business Services w Krakowie jest
największym rynkiem w Polsce, ciągle
się rozwijającym i bardzo konkurującym
o zdobycie wykwalifikowanego pracownika.

32

Nowoczesne benefity to nie gwiazdki z nieba
Zatrzymać dobrego pracownika dłużej w firmie – to dziś jedno
z większych wyzwań szefów. Co zrobić, żeby po kosztownej
rekrutacji i przeszkoleniu, zainwestowaniu w pracownika, nie
decydował się na zmianę pracy przed upływem 2 lat, a nawet szybciej?

6d6e71

36
20

Dni Skandynawskie
W tym roku wydarzenie odbyło się
w nowej formule.

4

Nie da się usprawnić procesów, których
się nie mierzy... (Część 1.)
Rozmowa z konsultantem na infolinii, formularz na stronie
internetowej, chat, serwisy społecznościowe czy wizyta
w oddziale. W erze wymagającego klienta, to właśnie
on wybiera, jakim kanałem chce się skontaktować z twoją firmą.
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Nowe obowiązki przedsiębiorców
na tle znowelizowanej ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym
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Biuro serwisowane – elastyczność i jakość
pod jednym dachem

Zorganizowanie odpowiedniej przestrzeni biurowej dla nowego
zespołu projektowego to wyzwanie, które spędza sen z powiek
niejednemu office managerowi z branży outsourcingowej.
Dynamicznie zmieniające się potrzeby biznesu wymagają
refleksu i podejmowania decyzji, które wiążą się ze zmianami
personalnymi. Jak wybrnąć z sytuacji, w której dodatkowe
stanowiska pracy potrzebne są „od zaraz” lub z góry wiadomo,
że nowy projekt zakończy się przed upływem kilku lat?

73

Moc specjalizacji – silne IT
napędza sektor BPO/SSC
w Bydgoszczy

Na polskiej mapie sektora nowoczesnych
usług dla biznesu Bydgoszcz jest jedną
z głównych lokalizacji, konsekwentnie
budując swój wizerunek miasta otwartego
na outsourcing oraz znaczącego ośrodka IT.

76

Poznań zdobywa MIPIM
Targi MIPIM 2018 to największe
międzynarodowe wydarzenie na rynku
nieruchomości. Jednocześnie jest to jedno
z najważniejszych miejsc, gdzie Miasto
Poznań promuje swoją ofertę inwestycyjną.
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86

Aktualności HR

88

Nietrafiona rekrutacja
– czego może wymagać klient
od agencji?
Realne straty finansowe, opóźnienia
w projektach, spadek wydajności i niskie
morale w zespole – to tylko część
konsekwencji, z jakimi musi zmierzyć
się firma po nieudanej rekrutacji.
Na jakie rozwiązania ze strony agencji
może liczyć pracodawca? Jak właściwie
określić zasady współpracy?

78
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Myśl jak dyrektor finansowy,
czyli o zarządzaniu ryzykiem w biznesie
Według „2017 Global risk oversight report” aż 60% organizacji
reprezentujących różne branże mierzy się z coraz trudniejszymi
wyzwaniami, które w sposób znaczący mogą wpłynąć
na strategiczny sukces ich przedsięwzięć.
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Aktualności inwestycyjne

62

10 lat Kieleckiego Parku Technologicznego
Wszystko zaczęło się od marzenia, by stworzyć w Kielcach
miejsce sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości.

Gdynia – ludzie i miejsca –
charakter miasta ma znaczenie
To jedyne miasto w świecie, które znam,
którego centrum wychodzi bezpośrednio
w morze. Tylko tu widzę tę otwartość,
ten ukłon w stronę morza – dr Jeremie
Hoffmann, Tel Aviv University.

82

Kilka słów o Rzeszowskim
Inteligentnym Systemie
Transportowym
„Budowa Systemu Integrującego
Transport Publiczny Miasta Rzeszowa
i okolic” – to jeden z największych
projektów, zrealizowanych w stolicy
Podkarpacia na przestrzeni kilkunastu
minionych lat.

92

Feedback – być albo nie być
managera
Jak udzielać informacji zwrotnej i nie
czuć obawy, że kogoś się skrzywdzi?
Kiedy jest właściwy czas i jak w ogóle
znaleźć czas na poważną rozmowę? Jak
udzielić krytyki i nie oceniać osoby?
Jak oddzielić emocje od faktów?

96

Dla kogo stanowisko audytora
wewnętrznego?
Audytor wewnętrzny to stanowisko
w dziale departamentu wewnętrznego.
Jest to dział niezależny, będący
tzw. „trzecią linią obrony”, obok
działu compliance i ryzyka, pełniący
funkcję doradczą i weryfikującą.

66

Częstochowa, odkryj ją na nowo!
Uporządkowanie identyfikacji wizualnej miasta zbiegło się
z przygotowaniami do zbliżających się obchodów 800-lecia
dziejów pisanych Częstochowy.

68

Zielone Expo 2024 rozkwitnie w Łodzi
Expo Horticultural w 2024 roku odbędzie się w Łodzi.
Ze wstępnych szacunków wynika, że może na nie przyjechać
ponad 4 mln odwiedzających.
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Na blockchainowej mapie Polski
zadebiutował również Szczecin!
27 marca br. w szczecińskim
Technoparku Pomerania odbyło się
pierwsze spotkanie z cyklu Szczecin
Blockchain Meetup. Organizatorami
tego wydarzenia, przy wsparciu miasta
Szczecin, są propagatorzy technologii
blockchain na Pomorzu Zachodnim
i entuzjaści innowacji – Paweł
Sławacki oraz Tomasz Fidecki.

Wywiad z Anną Marciniak, Dyrektor
ds. personalnych i administracji
w Skanska Property Poland.

Szczecin otwarty na innowacje

Skandynawskie podejście do HR

100

Ogłoszenie rekrutacyjne

102

Biblioteka managera
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Rhenus Logistics w Polsce
oraz ERKA Internationale
Spedition rozpoczęły
współpracę w zakresie
międzynarodowych usług
transportowych

Nais wśród 100 najciekawszych start-upów

Nais, platforma do nagradzania i motywowania pracowników,
został zakwalifikowany do finałowej setki najciekawszych
start-upów w ramach tegorocznego European Start-up Days
w Katowicach. To już III edycja European Start-up Days –
wydarzenia łączącego start-upy i korporacje oraz organizacje
wsparcia biznesu. Celem imprezy jest integracja
środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami,
prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy
biznesmenami, którzy są obecni na Europejskim Kongresie
Gospodarczym w Katowicach. W tym roku impreza odbyła
się w dniach 14-15 maja.
W ramach European Start-up Days odbywa się konkurs Startup Challange, w którym znalezienie się w finałowej 100 startupów daje możliwość prezentowania swojego rozwiązania
w specjalnie zaaranżowanej Scale-up Alley na bezpłatnym
stoisku przygotowanym przez organizatorów.
W kolejnym etapie wyłonionych było 18 finałowych
start-upów, które zaprezentowały swoje pomysły
na głównej scenie. Zakwalifikowanie się już do finałowej
setki stwarza ogromną szansę na promocję rozwiązania,
możliwość nawiązania kontaktów biznesowych czy też
pozyskania inwestora.

6

Nais nie tylko zaprezentował swoją
innowacyjną platformę do nagradzania,
motywowania i angażowania pracowników.
16 maja Iwona Grochowska, CEO
start-upu Nais, wzięła udział w debacie pod
tytułem „Technology versus Humanity.
Pokonać sprzeczności”. Poruszone zostały
w niej tematy, takie jak.:
•
Nowy wspaniały świat?
Zagrożenia wynikające
z dynamicznego rozwoju technologii;
•
Automaty i roboty. Zabiorą pracę?
Stworzą nowe specjalności?
•
AI groźniejsza od bomby?
„Technologie destruktywne” – jak nie
stracić kontroli; Sztuczna inteligencja,
sztuczna empatia. Człowiek
i maszyna – nowe możliwości, nowe
relacje;
•
Technologie a zjawiska społecznego
wykluczenia, uzależnienia, alienacji.

Z dniem 1 marca 2018 r. Rhenus Logistics
w Polsce oraz ERKA Internationale
Spedition rozpoczęły współpracę
w zakresie międzynarodowych usług
transportowych w regionie Stuttgartu,
tym samym rozszerzając swoją sieć
i wykorzystując przewagę konkurencyjną
dla wspólnego rozwoju obu firm.
ERKA Internationale Spedition z siedzibą
w Stuttgarcie-Weilimdorf jest firmą
świadczącą usługi transportowe w rejonie
kodu pocztowego 7 na południu
Niemiec, pozostając kluczowym dostawcą
usług w tym regionie. Rhenus posiada
w Polsce dobrze rozwiniętą krajową sieć
dystrybucyjną i świadczy usługi
międzynarodowego i krajowego
transportu drogowego (drobnica, LTL,
FTL). Z myślą o dalszym rozwoju
biznesu, firma Rhenus Logistics
zadecydowała o wzmocnieniu usług
transportu międzynarodowego w imporcie
i eksporcie w rejonie Stuttgartu, nawiązując
współpracę z solidnym oraz zaufanym
partnerem biznesowym.
Polska jest trzecim rynkiem Grupy Rhenus
(po Wielkiej Brytanii oraz Holandii), który
zdecydował się na współpracę z firmą
ERKA.
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Adaptive Solutions & Advisory Group
podpisała umowę partnerską z SSON
Z dumą informujemy, że Adaptive SAG, jeden z Członków
Klubu Pro Progressio, zawarło umowę partnerską
z Shared Services & Outsourcing Network (SSON). W ramach
współpracy firma będzie ekspertem w zakresie GBS
Transitions oraz Work-life Balance podczas kluczowych
międzynarodowych konferencji organizowanych przez
SSON. SSON zrzesza ponad 120,000 ludzi z branży usług
wspólnych i outsourcingu. W ramach współracy, podczas
12th Annual European Shared Services & Outsourcing Week
(11-13.09.2018) w Wilnie, Adaptive Solutions & Advisory Group
wraz ze swoimi klientami przeprowadzi serię warsztatów i
sesji wymiany wiedzy.

Krzesła Forum Seating wypełnią
6 stadionów mistrzostw świata w Katarze
Organizator Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze
zdecydował, że krzesła marki Forum Seating, należącej
do Grupy Nowy Styl, wypełnią kolejne trzy stadiony budowane
na mistrzostwa w piłce nożnej: Ras Abu Aboud (40 000 miejsc),
Lusail (80 000) i Qatar Foundation (40 000). Krzesła zostaną
wyprodukowane przez katarskiego partnera Grupy Nowy Styl –
firmę Coastal Qatar.

Współpraca Grupy Nowy Styl, jednego z europejskich liderów
wyposażenia biur i przestrzeni publicznych, z firmą z Kataru
rozpoczęła się rok temu. Firma udzieliła katarskiemu
producentowi licencji na produkcję krzeseł stadionowych Abacus
i przekazała technologiczne know-how, wspierając budowę

Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2018

nowoczesnej fabryki i uruchomienie
produkcji na Bliskim Wschodzie.
Coastal Qatar został wybrany
przez organizatorów mistrzostw z Supreme
Comitee jako wykonawca 140 tysięcy
siedzeń na 3 z 7 stadionów budowanych
na Mundial 2022.
W marcu b.r. zapadła decyzja o kolejnych
budowanych stadionach: na Ras
Abu Aboud, Lusail i Qatar Foundation
znajdą się również modele na licencji
marki Forum Seating: Abacus i Omega,
a także produkowane w Polsce siedziska
premium – Oscar VIP, Abacus Gold
i Silver.
Na trybunach nowych
stadionów oprócz rozkładanego modelu
Abacus, znajdą się kubełkowe siedziska
Omega (te same, na których kibicowali
goście Mundialu w RPA). Te ostatnie
zostaną zamontowane bezpośrednio
do metalowej konstrukcji, która będzie
częścią górnych trybun stadionów Lusail,
Qatar Foundation i Ras Abu Aboud.
Trybuny te po zakończeniu mistrzostw
mają być zdemontowane i, w całości lub
w modułach, tworzyć obiekty dla wydarzeń
sportowych w innych lokalizacjach. W ten
sposób katarski Supreme Comitee planuje
przyczynić się do rozwoju całego kraju,
a także wesprzeć rozwój sportu w krajach
afrykańskich.
W sumie siedziska Forum Seating
znajdą się na sześciu stadionach
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
2022 w Katarze. Oprócz wyżej wymienionych,
na Al Bayt (60 000 miejsc), Al Rayyan (40 000)
oraz Al Wakrah (ponad 40 000 miejsc).
Nie został jeszcze rozstrzygnięty projekt
na ostatni z budowanych na Mundial
stadionów – Al Thumama.

QUADRADO – nowoczesne
rozwiązanie Digital Signage
Technologie cyfrowe dają nowe możliwości
niedostępne dla dotychczasowych nośników
reklamowych – dopasowanie treści
do osoby aktualnie przebywającej przy
ekranie. Możliwość interakcji z odbiorcą
informacji w sposób bezpośredni –
za pomocą ekranów dotykowych – poprzez
świadomy wybór przez użytkownika
opcji bezpośrednio na ekranie (sprzedaż,
przeglądanie i wybór asortymentu sklepu,
wirtualna przymierzalnia, itp.), lub pośredni
– przy użyciu integracji z systemami
pomiaru (czujnikami ruchu, kamerami, itp.)
i automatyczne dostosowanie prezentowanej
treści do płci lub wieku odbiorcy.
Rozwiązanie Quadrado daje możliwość
integracji z zewnętrznymi systemami

dostarczającymi dane w czasie
rzeczywistym w celu ich wizualizacji –
jako informacje pogodowe, wiadomości
czy dane o aktualnych cenach produktów
lub promocjach, jako dane służące
do budowania wykresów lub tabel
informacyjnych w przypadku wykorzystania
systemu jako informacji kolejkowej albo
jako tablic informacji wewnętrznej, jakie
na przykład stosuje się w centrach obsługi
klienta.

Dane zewnętrzne mogą też służyć jako
wyzwalacze emitowanej treści –
na przykład informacja pogodowa
o opadach deszczu może wyzwalać
wyświetlanie się zawartości związanej
z promocją na parasole i płaszcze
przeciwdeszczowe. Zintegrowany system
authoringu – pozwala na przygotowanie
treści z istniejących multimedialnych
materiałów reklamowych – graficznych,
wideo oraz danych zewnętrznych przy
pomocy intuicyjnego i prostego w obsłudze
interfejsu webowego. Pozwala to na
budowanie dowolnych ciągów prezentacji
audiowizualnych, uzupełniania ich
o animacje, wizualizację danych
i uzupełnianie treścią z portali
społecznościowych oraz witryn
internetowych. Integralną częścią systemu
jest tworzenie raportów zawierających
informację o wszystkich ekranach, realnym
czasie ich działania, prezentowania zapisanej
zawartości. Raportowane są także wszystkie
nieprawidłowości w działaniu ekranów,
zmiany w konfiguracji ich sieci oraz
prezentowanego kontentu. Quadrado jako
kompleksowe rozwiązanie zawiera
w sobie wszystkie te cechy i posiada moduły
do tworzenia treści, zarządzania ekranami
i wyświetlania zawartości, integracji
z systemami i danymi zewnętrznymi oraz
raportowania. Wszystko to jest zebrane
w intuicyjną aplikację webową, która
wraz z serwerem zarządzającym ekranami
hostowana jest w chmurze. Wykorzystanie
komercyjne jest efektywne kosztowo, nie
wymaga wstępnych inwestycji
w infrastrukturę, a opiera się wyłącznie
na opłatach subskrypcyjnych
za wykorzystywane ekrany.
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Wystartowała II edycja konkursu
Office Superstar 2018!
Prawie 90% pracowników biurowych deklaruje, że design miejsca
pracy jest dla nich ważny – wynika z raportu Leesman Index
„The Next 250k”. Dlatego biura coraz częściej to innowacyjne
i inspirujące przestrzenie. Najciekawszych przykładów aranżacji
poszuka CBRE w drugiej edycji konkursu OFFICE SUPERSTAR
2018. Do wyścigu mogą stanąć wszystkie firmy i instytucje, które
uważają swoje biuro za najlepszą wizytówkę.

OFFICE SUPERSTAR to pierwszy i jedyny w Polsce konkurs
promujący organizacje, które swoje biura postrzegają nie tylko
jako miejsce pracy, lecz także kreują przestrzeń przyjazną
i komfortową dla swoich pracowników. Przy okazji CBRE chce
pokazać aktualne trendy, kształtujące rynek powierzchni
biurowych w różnych branżach oraz wyróżnić nowatorskie
koncepcje, które sprawdziły się w praktyce. W konkursie może
wziąć udział każdy najemca lub właściciel przestrzeni biurowej,
który chce pochwalić się swoją aranżacją, a przy okazji wzmocnić
wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy i partnera w biznesie.
Może to być zarówno mała firma zatrudniająca kilka
czy kilkanaście osób, jak również korporacja, która zajmuje
w budynku kilka pięter. Wystarczy od 8 maja do 30 czerwca
wypełnić bezpłatny formularz na stronie www.officesuperstar.pl.
Biura można zgłaszać w aż 17 kategoriach:
•
7 branż: finansowa, SSC/BPO, prawnicza, doradcza,
technologiczna, kreatywna, logistyczna (biuro w magazynie);
•
5 lokalizacji biura: Trójmiasto, Kraków, Wrocław, Łódź,
Poznań;
•
3 rodzaje wnętrz: biuro coworkingowe, przestrzeń socjalna,
sala konferencyjna,
•
2 rodzaje zastosowanych rozwiązań: biurowy wellness,
innowacje i technologie.
Każda firma może zgłosić swoje wnętrze do kilku kategorii.
Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, wyboru laureatów
dokona niezależna Kapituła, złożona z ekspertów w dziedzinie
nieruchomości, architektury, środowiska pracy, zarządzania
zmianą oraz designu i futurologii. Wśród nich znajdują się m.in.:
prof. dr hab. inż. architekt Ewa Kuryłowicz, Radosław Gajda –
autor vloga „Architecture is a good idea”, Ewa Andrzejewska –
redaktor naczelna „Eurobuild CEE”. Ogłoszenie wyników
konkursu odbędzie się na początku października br. podczas gali
CBRE IDEA LAB, a zwycięzcy otrzymają tytuł OFFICE
SUPERSTAR 2018 oraz niezwykłą statuetkę w postaci lewitującej
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doniczki. Co więcej, w ramach każdego zwycięskiego projektu
wyróżnienie przysługuje również architektom i projektantom.
Szczegóły konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin
znajdują się na stronie www.officesuperstar.pl.

Via Carpatia - czy pobudzi gospodarkę
Polski Wschodniej?
Via Carpatia, jako unijny szlak transportowy jest długo
wyczekiwaną inwestycją, która powinna pobudzić gospodarkę
Europy Wschodniej, od Bałtyku aż po Morze Egejskie. W Polsce
jej trasa ma przebiegać przez województwa: podlaskie, warmińskomazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie, po śladzie
drogi ekspresowej S61, S16 i S19 – dokładnie z Kłajpedy i Kowna
na Litwie, przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce
do Debreczyna na Węgrzech, aż do Rumunii, Bułgarii i Grecji.
W Polsce trasa ma liczyć łącznie niecałe 700 km. Drogowy szlak
Via Carpatia na Podlasiu z drogami S-19 i S-8 będzie łączyć kraje
Europy Południowej ze Skandynawią.
Inwestycje w drogi ekspresowe, łączące wschodnie miasta będą
dodatkowym motorem rozwoju dla np. Białegostoku, Lublina,
czy Rzeszowa. Inwestorzy patrzą na te rynki z optymizmem.
Już w 2015 roku na lubelskim rynku rozpoczęto inwestycje
w infrastrukturę logistyczną i obecnie znajduje się tam
około 130 000 mkw. powierzchni magazynowej do wynajęcia.
Via Carpatia będąc łącznikiem dla głównych miast wschodniej
Polski sprawia, że rośnie zainteresowanie inwestowaniem w tej
części kraju. Pomimo wzrostu zainteresowania rynkiem
Polski Wschodniej, zapotrzebowanie na powierzchnie
logistyczne wśród najemców wciąż ogranicza się do niewielkich
transakcji, z których większość nie przekracza 3000 mkw.
Trend ten może jednak ulec zmianie w związku z kluczowymi
inwestycjami włączającymi region w nowoczesną sieć
transportową w skali międzynarodowej, do czego z pewnością
przyczyni się realizacja trasy Via Carpatia.
Źródło: Cushman & Wakefield

Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2018

www.bvbcup.pl

Partner strategiczny:

V III E DYCJ A

Beach
Volleyball
Business Cup
16 czerwca

Gdańsk

organizator:

BIZNES

Kalendarium
Zgłoszenia do konkursu do 30.06.2018,
Gala rozdania nagród: 3.10.2018, online, Polska

7.06.2018, Warszawa, Polska

Office Superstar 2018

Flexi Solutions

Nowoczesne Finanse

CBRE Polska sp. z o.o.

Twoje biuro nie ma sobie równych? Zgłoś je w konkursie
OFFICE SUPERSTAR i zdobądź tytuł najlepszego biura w Polsce!

Efektywność podejmowania decyzji na bazie danych finansowych
i operacyjnych, ich jakość i skuteczność, wynikają z odpowiedniej
organizacji i kultury pracy oraz wykorzystania nowoczesnych
systemów IT.

Strona www:
www.officesuperstar.pl

Strona www:
www.flexisolutions.pl/konferencja-nowoczesne-finanse

12.06.2018, Kraków, Polska

7.06.2018, Łódź, Polska

#BPO New Solutions’ 18

European Facility Management Congress

SGP Media Sp. zo.o.

Polish Academy of Certification in Facility Management

#BPO New Solutions’18 to pierwszy w Polsce innowacyjny projekt
łączący zarówno przedstawicieli branży BPO/SSC, samorządu
miejskiego oraz uczelnie wyższe! Weź udział w wydarzeniu i poznaj
nowe rozwiązania branży BPO/SSC.

Strona www:
www.bposolutions.eu

Kongres na temat standardów, norm oraz krajowej
i międzynarodowej certyfikacji branży obsługi nieruchomości,
a w szczególności sektora property, facility management
oraz usług infrastrukturalnych (usługi sprzątające). Podczas
kongresu poruszane będą zagadnienia dotyczące nieruchomości
komercyjnych, przemysłowych, użyteczności publicznej oraz
zabytkowych.

Strona www:
www.pacfm.org/efmc
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16.06.2018, Gdańsk, Polska

18–20.06.2018, Sopot, Polska

Beach Volleyball Business Cup Gdańsk 2018

VIII Europejski Kongres Finansowy

Human Concept & Solutions - Partner Rozwoju Binesu

Siatkówka plażowa w biznesie? Dlaczego nie! Pomorskie
wybrzeże już po raz ósmy ugości turniej Beach Volleyball
Business Cup – największe otwarte zawody międzyfirmowe
w Polsce. Każdego roku liczba drużyn biorących udział
w wydarzeniu rośnie, a zainteresowanych nie brakuje. Partnerem
strategicznym wydarzenia jest Pro Progressio.
Strona www:
www.bvbcup.pl

Gdańska Akademia Bankowa

VIII Europejski Kongres Finansowy odbywa się w stulecie
odzyskania niepodległości przez Polskę i stulecie wielkich zmian
na mapie politycznej Europy. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie
w programie Kongresu, podczas którego zamierzamy wejrzeć
w przeszłość gospodarczą Polski. Uczynimy to jednak po to, by
spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, jak wnioski z doświadczeń
ostatniego stulecia można wykorzystać do budowania gospodarki
Polski i Europy.
Strona www:
www.efcongress.com

8–13.06.2018 oraz 13–18.08.2018 Przypki, Polska

13–15.06.2018, Gdynia, Polska

Business English Camp

IT Manager of Tomorrow 2018 - konferencja

Hutchinson Institute

Let’s Manage IT

Business English CAMP to intensywne, wyjazdowe i prowadzone
w pięknych okolicznościach przyrody szkolenie z biznesowego
języka angielskiego. Chcesz po wakacjach zaskoczyć swojego
pracodawcę i współpracowników nowymi umiejętnościami
językowymi? Chcesz błysnąć przed zespołem perfekcyjną
prezentacją czy przemową w języku angielskim? Chcesz być
elokwentny i precyzyjny w wyrażaniu własnych myśli na spotkaniu
departamentu czy telekonferencji? Postaw na Hutchinson Institute
i wakacyjne szkolenie „Business English CAMP”!

To konferencja, której celem jest pokazanie roli Menedżera IT. Roli,
która nieustannie ewoluuje, a w czasach, kiedy technologia staje się
kluczowym komponentem każdego przedsiębiorstwa nabiera jeszcze
większego znaczenia, niż kiedykolwiek wcześniej. Podczas wydarzenia odbędzie się III etap wyjątkowego konkursu. JURY (liderzy
branży) wyłoni 3 najbardziej skutecznych menedżerów IT, którzy
w swojej pracy dbają o harmonię we wspomnianych wcześniej
kluczowych obszarach. To pierwszy tego typu konkurs w Polsce.

Strona www:
www.businesscamp.splashthat.com

Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2018

Strona www:
www.itmtconf.com/2018-pl/
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Krakowskie
inspiracje
wskaźnikami
Wystartowała druga edycja The BSS Tour – cyklu
konferencji biznesowych organizowanych przez
Pro Progressio.
Po sukcesie wydarzeń w roku 2017, Pro Progressio
wraz z Partnerami zaplanowali cykl konferencji,
które w okresie kwiecień - listopad 2018 będą
realizowane w polskich miastach.

12
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Wnętrza Centrum Inspiracji Nowego Stylu umożliwiły komfortowe wydzielenie stref networkingowych dla zgromadzonych gości.
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2018

13

BIZNES

Pierwsze wydarzenie, czyli The BSS Tour
Kraków, zostało poświęcone tematyce
KPI i SLA w centrach operacyjnych.
Ta część Forum składała się z trzech głównych wątków – prelekcji wprowadzającej
Piotra Rutkowskiego, panelu dyskusyjnego prowadzonego przez Violettę
Małek oraz burzy mózgów z udziałem
wszystkich uczestników Forum.
Drugim ważnym tematem poruszanym
podczas konferencji była pozycja i rola
Krakowa na polskiej mapie centrów
BSS. Ten panel poprowadziła Aleksandra
Stelmach-Gryszka z PwC. Wśród prelegentów zabierających głos, swój
aktywny udział zaznaczyli Sebastian
Osuch (Grupa Nowy Styl), Artur Skiba
(Antal), Marcin Piątkowski (Torus), Iwona
Chojnowska-Haponik (PAIH), Krzysztof
Pimpicki (4Results), Andżelika Zarudzka
(Elopak SSC), Marta Kunikowska (Rhenus
Logistics), Tomasz Horacek (State Street
Bank) oraz Mateusz Strzelecki (Walter
Herz).
Forum odbyło się w Office Inspiration
Centre Grupy Nowy Styl i ugościło
blisko 120 osób. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z sali wykładowej,
stref networkingowych oraz warsztatów prowadzonych przez 4Results.
Wydarzenie objęte zostało honorowym
patronatem Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu, a jego Partnerami i Sponsorami
były Grupa Nowy Styl, Antal, Positive
Productivity oraz Walter Herz.

Violetta Małek (Gekko advisoryNOW) poprowadziła panel dyskusyjny pt.:
„KPI/SLA w Centrach Operacyjnych”. Od lewej: Krzysztof Pimpicki (4Results),
Marta Kunikowska (Rhenus Logistics), Tomasz Horacek (State Street Bank),
Andżelika Zarudzka (Elopak).

Uczestnicy warsztatu O!Game mieli okazję w praktyce poznać
procesy usprawniające otoczenie pracy.

W końcowych wnioskach, jakie były
zgłaszane przez uczestników, wielokrotnie pojawiał się komentarz wskazujący, że tematyka KPI i SLA, mimo swojej
codziennej obecności w pracy operacyjnej wielu przedsiębiorstw, nadal jest
w centrum zainteresowania, zarówno
z teoretycznej, jak i praktycznej strony.
Uporządkowanie tematu przez Piotra
Rutkowskiego z SourceOne Advisory
okazało się bardzo cenne dla wielu
uczestników, którzy do Krakowa przyjechali m.in. z Lublina, Kielc, Warszawy,
Rzeszowa, Częstochowy, Wrocławia,
Gdańska oraz Łodzi.
Kolejny BSS Tour już w czerwcu w Katowicach, a jego temat to „Nowoczesne technologie w biznesie”. •
Wykład Piotra Rutkowskiego (SourceOne Advisory) o wskaźnikach KPI i SLA spotkał
się ze sporym aplauzem ze strony gości.
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Panel „Kraków vs. inne lokalizacje BSS w Polsce”. Od lewej: Sebastian Osuch (Grupa Nowy Styl), Mateusz Strzelecki (Walter Herz),
Marcin Piątkowski (Torus), Iwona Chojnowska-Haponik (PAIH), Artur Skiba (Antal) oraz Aleksandra Stelmach-Gryszka z PwC.

Wywiady z ekspertami na stałe wpisały się w harmonogram konferencji z cyklu The BSS Tour.

Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2018
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Berlińskie rozmowy
o ITO&BPO
Już po raz piąty, 12 kwietnia 2018 roku w Berlinie, Niemieckie Stowarzyszenie Outsourcingu
(Deutscher Outsourcing Verband) zorganizowało ITO&BPO Germany Forum. Konferencja jest
już na stałe wpisana w europejski kalendarz imprez poświęconych tematyce outsourcingu
i nowoczesnych usług dla biznesu.

Tegoroczna edycja miała jednak nieco
inny wymiar niż wszystkie wcześniejsze,
gdyż trwała nie jeden, a dwa dni. Taka
formuła była możliwa dzięki rozbudowaniu wydarzenia o część poświęconą
robotyzacji i sztucznej inteligencji. Drugi
dzień Forum nosił nazwę RPA & AI i zgromadził ekspertów z dziedziny automatyzacji procesów biznesowych.

Panel dyskusyjny dot. usług IT w Armenii.

16

ITO&BPO Germany Forum to konferencja
gromadząca zarówno odbiorców usług
outsourcingowych, jak również i ich
dostawców nie tylko z regionu DACH,
ale także szerzej – z wielu krajów Europy
Środkowej i Centralnej, w tym z Polski.
Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z danymi dotyczącymi rynku BSS
w Niemczech, ofertami firm z Armenii,
Bułgarii i Polski oraz z prezentacjami
poświęconymi geolokalizacji centrów
operacyjnych, jak również czynnikami,
którymi kierują się niemieccy przedsiębiorcy przy wyborze dostawców usług
outsourcingowych.

Wśród ekspertów, którzy występowali
jako prelegenci byli m.in. Stephan Fricke
(Prezes Deutscher Outsourcing Verband),
Elias van Herwaarden (EMEA Service
Leader, Deloitte), Jan Orzechowski
(Prezes, j-labs), Wiktor Doktór (Prezes,
Pro Progressio), Josefine Dutschmann
(Senior Manager Business Services,
GTAI), Tom Olavi Bangemann (Senior
VP Business Transformation, The Hackett
Group).
Kolejne Forum już za rok.

Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio,
mówi o polskim rynku BPO i ITO.
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2018
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Polska delegacja w Berlinie. Michał Bielawski (Adaptive SAG), Daniel Kubatta (CERI), Zuzanna Krech (Cushman & Wakefield).

Stephan Fricke, Dyrektor Generalny stowarzyszeń
Deutscher Outsourcing Verband i Deutscher
Process Automation Verband powiedział:
W piątej edycji ITO&BPO Germany Forum ewoluowało do wydarzeń, które są stabilnym źródłem
informacji, najlepszych praktyk i międzynarodowych kontaktów dla wszystkich zaangażowanych w dostarczanie lub doradztwo w zakresie IT
i procesów biznesowych w Niemczech i Europie.
Tegoroczne Forum koncentrowało się na kilku
kluczowych obszarach, takich jak zarządzanie
dostawcami, zagadnieniach kadrowych, rozwojem
talentów. Ze względu na rosnące zainteresowanie i znaczenie rynków zagranicznych, jako
dostawców usług outsourcingowych, chcieliśmy
rozszerzyć informacje o usługach i ich dostawcach
w takich branżach jak ITO / BPO / SSC.
Takie podejście pozwoliło nam na włączenie
do Forum trzech Państw Partnerskich, w tym
Polskę z naszym wieloletnim partnerem lokalnym
Pro Progressio. Tegoroczną edycję Forum wzboga
ciliśmy o temat RPA i AI w Niemczech. Ta część została
zorganizowana przez Niemieckie Stowarzyszenie
Automatyzacji Procesów, z którym zaczęliśmy
wymieniać informacje, kontakty i najlepsze praktyki
w zakresie automatyzacji procesów, w szczególności
na rynek niemiecki. Rozpoczęliśmy także rozmowy
w sprawie organizacji naszej przyszłorocznej
konferencji, na której przedstawimy nową strukturę programu – rozszerzymy jego zakres, koncentrując się jeszcze bardziej na praktycznej wiedzy
od strony nabywcy, a także poświęcając więcej czasu
na kwestie sourcingu do dużych korporacji.•

Forum sprzyjało networkingowi.

Eksperci w trakcie swoich wystąpień: Dr Alfred Aue (po lewej)
oraz Elias van Herwaarden (po prawej).
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2018
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Hutchinson Institute & Łódzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna
23 marca w Łodzi w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbył się I Kongres
HR GENIUS, który był dedykowany przedstawicielom sektora Human Resources jako
kompleksowa odpowiedź na potrzeby, z którymi dziś spotykają się działy personalne.
Organizatorem Kongresu był Hutchinson Institute oraz ŁSSE.

Największe dyskusje wzbudziła prelekcja: Odporność
psychiczna – jak ją trenować? wygłoszona przez
Marzenę Jankowską. Prelegentka pokazała, że odporność psychiczna to coraz bardziej istotny i doceniany element osobistej efektywności, który zwiększa
ją nawet o 25%! Oznacza to, że osoby o podobnym
doświadczeniu, kompetencjach i kwalifikacjach mogą
znacząco lepiej funkcjonować w zbliżonym środowisku, jeśli mają dodatkowe zasoby psychologiczne.
Do szczególnie istotnych zasobów należą: pewność
siebie (w relacjach interpersonalnych i pewność
własnych umiejętności), podejmowanie wyzwań, zaangażowanie i autodeterminacja, wewnętrzne poczucie kontroli i proaktywność, elastyczność w działaniu
pod presją i w szybko zmieniającym się środowisku –
te elementy wspólnie tworzą fundament siły i odporności psychicznej. Podstawą rozwoju tych obszarów jest
samoświadomość, nabywanie wiedzy o narzędziach
psychologicznych i uczenie się wykorzystywania ich,
a także budowanie udanych relacji interpersonalnych
i silnych zespołów.
Tuż po obiedzie uczestnicy przysłuchiwali się
ekspertom z sektora SSC/BPO/ITO, debatującym
nad wyzwaniami w sektorze w panelu dyskusyjnym
prowadzonym przez moderatora, którym był
Wiktor Doktór, prezes Pro Progressio.
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Po prelekcjach odbyły się cztery był
PAM
Center
oraz
warsztaty:
w Strefie Sektora SSC/BPO/
ITO, którego gospodarzem
1. Myślenie wizualne w biznesie, byli: Antal, Grupa Nowy Styl,
prowadzone przez Annę Staś- Fundacja
Pro
Progressio
kiewicz, która pokazała jak rysunki i Adaptive SAG.
ułatwiają ludziom komunikację i są
doskonałym sposobem na przeka- W całości wydarzenia wzięło
zywanie informacji. Warsztat ukazał, udział 200 osób z całej Polw jaki sposób – ważne i skompliko- ski, głównie przedstawiciele
wane sprawy – można przedstawić działów HR z dużych mię
za pomocą prostego rysunku i kilku dzynarodowych
korporacji,
słów.
jak i mniejszych lokalnych
przedsiębiorstw.
2. Zarządzanie stresem, poprowa
dzone przez Joannę Delbar. Wyko Za rok druga edycja Kongresu
rzystując techniki zarządzania HR GENIUS. Zespół Hutchinson
stre
sem uczestnicy nauczyli się Institute już myśli nad wizją
praktycznych narzędzi, które mogą i tematyką kolejnego wydawykorzystywać w codziennym rzenia. •
życiu, aby podnieść jego jakość
i skutecznie opanować stres.
3.

Core Energetics – wyzwalanie
emocji w organizacjach, poprowadziła Joanna Sajko.

Uczestnicy dowiedzieli się m.in.: czym
jest model Core Energetics i jak wykorzystać go w rozwoju własnych kompetencji liderskich oraz w procesie przewodzenia ludźmi; Czym jest Maska – jako
przeszkoda w byciu skutecznym przywódcą; Jak dotrzeć do źródła ograniczających przekonań i wyzwolić się ze schematów; Najlepsza wersja siebie – czym
jest Wyższe Ja – jak stać się najlepszą
wersją siebie?
4.

Coaching pokoleń – pokolenia coachingu – odkryj swój
obecny i często nieświadomy
mindset, poprowadził Zbigniew
Kieras
kontynuując
wątki
z wykładu.

Uczestnicy mogli doświadczyć coa
chingu w jego pionierskiej, pierwot-
nej formie, coachingu opartego
o wartości oraz coachingu systemowego
czy integralnego. Każdy z uczestników
miał okazję poczuć różnicę poszczególnych coachingowych paradygmatów
i zdiagnozować do jakiego pokolenia
i jakich potrzeb mu najbliżej.
W trakcie Kongresu na dwóch przestrzeniach odbywały się prelekcje
i konsultacje z ekspertami w dwóch
strefach tematycznych: Strefie Edukacji
Menadżera,
którego
gospodarzem

Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2018
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Dni Skandynawskie
Tegoroczna 5. edycja wydarzenia była kontynuacją rozpoczętej przed
czterema laty idei stworzenia w Szczecinie aktywnej i interdyscyplinarnej
platformy współpracy pomiędzy Polską a Skandynawią. W tym roku
wydarzenie odbyło się w nowej formule.

Skandynawia po raz kolejny zawitała
do Szczecina – w dniach od 8 do 10
maja br. Gdy pięć lat temu rozpoczynaliśmy pracę nad wydarzeniem, chcieliśmy, aby służyło ono wymianie opinii
i nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Dziś z satysfakcją można stwierdzić, iż udało nam się tego dokonać.
Dni Skandynawskie stały się marką –
wydarzeniem, które wiąże się ze Szczecinem, jednocześnie kreując i poszerzając istniejące już relacje miasta
ze Skandynawią.

Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. (+48 91) 435 11 64
fax (+48 91) 435 11 65
www.invest.szczecin.eu
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biznesowe – Business Connect, podczas
którego, uczestnicy mogli wziąć udział
m.in. w giełdzie kontaktów – Business
Speed Meetings, w warsztatach
na temat kompetencji międzykulturowych w biznesie, w panelu merytorycznym dotyczącym innowacyjnej
przestrzeni wzorem ze Skandynawii oraz
w spotkaniach z ekspertami. Wydarzenie
dedykowane było nie tylko przedsiębiorcom, ale również samorządowcom,
architektom, urbanistom. Każdy, komu
Skandynawia jest bliska, lub chce ją
poznać, mógł znaleźć podczas wydaSzczecin, którego głównym atutem rzenia ciekawe elementy programu.
rozwojowym jest położenie, bliskość
natury oraz dynamizm i kreatywność Wśród gości honorowych znaleźli
młodych ludzi, ma wiele wspólnego się m.in.: JE Ole Egberg Mikkelsen –
z podejściem rozwojowym, jakie można Ambasador Królestwa Danii, JE Olav
spotkać w Danii, Szwecji, Norwegii Myklebust – Ambasador Królestwa
czy Finlandii.
Norwegii,
JE
Stefan Gullgren –
Ambasador Królestwa Szwecji, Santeri
Dni Skandynawskie są jedynym wyda- Eriksson – Pierwszy Sekretarz Ambasady
rzeniem w Polsce, które tak wielotorowo Finlandii. W wydarzeniu uczestniczyli
podkreśla współpracę ze Skandynawią ponadto eksperci ministerstw, przedi jest tak szeroką platformą do wymiany stawiciele środowisk akademickich,
kontaktów i rozwoju wzajemnych relacji. samorządowych, a także przedstawiciele biznesu, przedsiębiorców, środoDobrze układająca się współpraca wisk pozarządowych, artystycznych
z ambasadami państw skandynaw- i kulturalnych.
skich, pozwala na organizację imprezy
na najwyższym poziomie, nie tylko orga- Podążając drogą licznych ekologicznizacyjnym, ale również merytorycznym. nych inwestycji i ambitnych planów
W tym roku zaprosiliśmy do współpracy korzystamy ze szwedzkich doświadprzedsiębiorców, organizując spotkanie czeń. Serce Szczecina, jakim jest port
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i cała przestrzeń wokół niego, może
stać się głównym ogniwem łączącym
z partnerami duńskimi. Przykład
transformacji społeczno-gospodarczej
miast partnerskich Esbjerg i Malmö
jest dla nas doskonałym przykładem
i otwiera wiele możliwości współpracy. Obecność coraz większej liczby
studentów z Norwegii na Pomorskim
Uniwersytecie Medycznym stanowi
istotny czynnik ludzki, który nas łączy.
Z uznaniem należy odnotować rosnące
z roku na rok zainteresowanie kierunkiem skandynawistyki na Wy
dziale
Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Czołowe rozwiązania przemysłu
norweskiego w sektorze energetycznym
mogą być ważnym bodźcem w rozwoju
tej gałęzi gospodarki w Szczecinie
i Województwie Zachodniopomorskim.

nych (Egersund, Evje/Norwegia). Mamy
nadzieję, że kolejne edycje przyniosą
nowe partnerstwa.
Każdy z samorządów, analizując swój
potencjał, jest w stanie wskazać określone dziedziny, w których czuje się silny,
i które stanowią niejako jego wyjątkową
kompetencję. Szczecin posiada atrybuty,
które predestynują go do bycia miejscem
polsko-skandynawskich spotkań.•

Bardzo ważnymi gośćmi tych wydarzeń
są zawsze przedstawiciele naszych miast
partnerskich ze Skandynawii (Esbjerg/
Dania, Malmo/Szwecja) i zaprzyjaźnio-
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Z biura na basen, rower i bieżnię.
W szczytnym celu!
1 marca w Gdańsku odbyła się czwarta edycja Torus Triathlon In Da House, wyjątkowych
w skali kraju zawodów triathlonowych rozgrywanych zimą i pod dachem kompleksu
biznesowego Alchemia. Tegoroczna impreza dedykowana była środowisku pracowniczemu
i integracji zespołów firmowych. Przyciągnęła 37 sztafet reprezentujących podmioty
z całego kraju, w większości środowiska usług dla biznesu. Do rywalizacji stanęły m.in.
Jeppesen (firma jest partnerem zawodów TTIDH), Fundacja Jeppesena (I miejsce), Lufthansa
Systems Poland Active (II miejsce), Sony Pictures GBS, EPAM, Nordea Triathlon Team,
Cushman&Wakefield, Torus Squad (III miejsce) oraz State Street Bank Polska. Rywalizacja
toczyła się na sprinterskim dystansie (750 m do przepłynięcia w basenie,
20 km do przejechania na rowerze wpiętym w trenażer oraz 5 km do przebiegnięcia
na bieżni elektrycznej). W sumie w zawodach udział wzięło 122 zawodników i mnóstwo
kibiców. Był także wyścig zawodowców, a imprezę zakończyło After Party. Cały dochód
z opłat wpisowych (blisko 60 tys. zł) przeznaczony został na wsparcie Fundacji Hospicjum
Pomorze Dzieciom. Organizatorem TTIDH
jest firma Torus z Gdańska.

22
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Rafał Stepnowski, Jeppesen (pływak)

W poprzedniej edycji „torusowego triathlonu” nasz udział miał
charakter bardziej indywidualny, był to też mój pierwszy sprint
triathlonowy, który ukończyłem w całości. W połowie ub. roku
pojawiła się propozycja ze strony Torusa, aby zaangażować się
w organizację kolejnej edycji. Ponieważ triathlon od dłuższego
czasu jest obecny w naszej firmie, podjęliśmy decyzję, aby biznesowo wesprzeć projekt, włączając zarówno naszą firmę, jak
i fundację. Równolegle zaczęliśmy też regularne przygotowania
sportowe, z trenerem i na campach. No i co ważne, jedna z naszych
sztafet w ładnym stylu zwyciężyła. Emocje były chyba większe, niż
na profesjonalnych zawodach. Jest jednak inny związek między
pracownikami, kolegami z pracy, którzy startują razem czy przychodzą kibicować swoim współpracownikom. Ten związek jest
głębszy, emocje są prawdziwsze, a poza czysto sportową rywalizacją nie ma tam żadnych negatywnych emocji i to jest piękne.

Monika Brzozowska, Torus (biegacz)

Zawody TTIDH stały się też doskonałym
polem integracji zawodników, kibiców,
rodzin, a w tym roku również pracowników,
którzy startowali w ramach zespołów firmowych. Bardzo się cieszę, że w tak wyjątkowy
sposób możemy wykorzystać przestrzeń
Alchemii i pod jej dachem organizować tego
typu imprezę. Kontynuujemy też, wspólnie
z Fundacją Jeppesena, ideę celu charytatywnego zawodów - w tym roku wsparliśmy działania Fundacji Hospicjum Pomorze Dzieciom.

Zainteresowani startem
swojej firmy w edycji
2019? Szukajcie informacji
na www.torus.pl.
Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2018
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Ewa Liegman, prezes Fundacji
Hospicjum Pomorze Dzieciom

Dzięki zawodom TTIDH uzyskaliśmy blisko 60 tys. zł
na działalność naszego Hospicjum. Jest to miesiąc
opieki dla nieuleczalnie chorych dzieci. Nasz zespół
medyczny średnio pokonuje ok. 50 km, aby dotrzeć
do nieuleczalnie chorych maluchów, by umożliwić ich pobyt w rodzinnym domu. W Hospicjum
codziennie staramy się z taką energią, jak w Alchemii
podczas zawodów, podchodzić do naszych zadań:
dokładać życia do każdego dnia chorych maluchów. Bez biznesu sobie nie poradzimy. Dzięki temu,
że firmy nas dostrzegają, że mają taką umiejętność
generowania zysku i dzielenia się nim, może się
zmieniać rzeczywistość w Polsce.

Aleksandra Cupryś-Smolak,
State Street Bank Polska (biegacz)

To był mój kolejny start w tych zawodach.
W ubiegłym roku jechałam na rowerze,
a w tym postanowiłam biec. Dało się
odczuć różnicę – na rowerze jest zmienne
obciążenie wynikające z nadanej programowo trasy, więc jest trudniej, a na bieżni
samemu się decyduje kiedy przyspieszyć,
odpowiednio rozkładając siły. Świetne
zawody, mam nadzieję, że w przyszłym
roku też tutaj będę.

Monika Jeleńska, Radio Gdańsk (biegacz)

Ważne było dla nas wsparcie celu charytatywnego,
a także możliwość ruszenia się zza biurka przy tej
okazji. Dla mnie był to już drugi start i ponownie
poczułam tą niesamowitą atmosferę, doping i realny
wymiar team buildingu. Osoba z innego działu,
z którą na co dzień nie mam kontaktu, poprzez
wspólny start w zawodach stała się jakoś bliższa,
pogłębiła się nasza relacja w pracy. Była też oczywiście radość, wydzieliły się endorfiny. Wszystko
to daje fajne uczucie, powód do dumy, że pokonało
się własne słabości i poprawiło wynik.
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Michał Twarowski, Fundacja Jeppesena (kolarz)

Dzięki TTIDH już od 4 lat mamy możliwość wystartowania i sprawdzenia się
właśnie zimą. W tym roku forma biznesowo-sztafetowa początkowo mnie
zasmuciła, bo sam lubię robić całość, ale już w trakcie budowania grupy
i dobierania się pod względem najlepszych dyscyplin zaangażowanie urosło w
siłę. Nawzajem się nakręcaliśmy, sprawdzaliśmy status przygotowań i regularność treningów, zbudowaliśmy ZESPÓŁ. Czasu było niewiele, ale każdy mógł się
skupić na swojej specjalności. Efekt był piorunujący! Kasia Przybyła popłynęła
najlepiej z żeńskiej grupy wychodząc z wody dużo przed większością facetów,
moim zadaniem było pojechać dobrze na rowerze - udało mi się wyprowadzić
zespół na drugie miejsce, na biegu mieliśmy już prawdziwą perełkę zawodów
– Kamil Wołoszyk przebiegł 5km w czasie 17:04, czym zdeklasowaliśmy rywali
i zajęliśmy pierwsze miejsce. Fajnym pomysłem było zaproszenie do grupy
trenera i motywatora, którzy wykonali kawał dobrej roboty dopingując nas.
Dzięki Piotr i Jola Wróbel.

Iwona Guzowska, dyrektor sportowy zawodów
TTIDH For Business

To, na co niewątpliwie trzeba zwrócić uwagę przy
tegorocznej edycji, to integracja teamów, wzmacnianie relacji i wzajemnej odpowiedzialności
w ramach zespołów. Wszyscy niesamowicie utożsamiali się z markami pracodawców, których reprezentowali. Dzięki pewnej transformacji tych zawodów,
na pierwszy plan wysunął się cel charytatywny.
Udało się osiągnąć fantastyczny wynik, zebrać dużą
kwotę pieniędzy, właśnie dzięki silnemu zaangażowaniu w tym roku środowiska biznesowego.

Aleksander Orłowski, Forum Rozwoju
Aglomeracji Gdańskiej (pływak)

Same pozytywne wrażenia – świetna organizacja, duże zaangażowanie ludzi i przede
wszystkim wartościowy cel. Już się nastawiamy na przyszły rok, musimy tylko trochę
więcej potrenować. Mogliśmy się świetnie
zintegrować, zarówno w ramach naszego
zespołu - stowarzyszenia, jak i szerokiego
grona pracowników firm, które uczestniczyły
w imprezie. Fantastyczna idea aktywizacji
fizycznej, poznawania ludzi, a także budowania społecznej odpowiedzialności.•

Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2018
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Siatkówka
łączy biznes
Dymitr Doktór, Redaktor Naczelny
Outsourcing&More, rozmawia
z Moniką Reszko, Ekspertem
ds. komunikacji, Psychologiem biznesu.
Dymitr Doktór: Pani Moniko,
od kilku lat łączy Pani świat biznesu
ze światem sportu za pomocą inicjatywy, jaką jest BVB Cup. Która to już
edycja i czemu ma służyć?
Monika Reszko: Połączenie tych
dwóch światów przyszło naturalnie.
Analogii w pracy zespołowej jest tak
dużo, że trudno było ten aspekt pominąć w mojej pracy z menedżerami i liderami. Współpraca, zaufanie,
współodpowiedzialność, to tylko niektóre ze wspólnych mianowników. Pracując
z zespołami sportowymi zauważyłam
niezwykłą wartość dla zespołów biznesowych – to odporność i jednocześnie
otwartość na porażkę i umiejętność traktowania jej, jako okazji do nauki, wniosków i przestrzeni do rozwoju. Tak zrodził
się pomysł na międzyfirmowy turniej
w siatkówkę plażową.
Beach Volleyball Business Cup w tym
roku będzie miał swoje ósme urodziny.
Podobnie, jak w poprzednich latach,
celem jest integracja, budowanie ducha
zespołu, okazja do wspólnej zabawy. Jest
to przede wszystkim miejsce dla inicjatywy pracowników, dawania im prze-

Firmy, które promują
aktywny tryb życia i zachęcają
do tego pracowników, budują większe poczucie
przynależności, przestrzeń do współodpowiedzialności
i umacniają relacje pomiędzy pracownikami.
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łowej. Jednak siatkówka ma w naszym
kraju szczególnie pozytywne skojarzenia i odzwierciedlenie zasad fair play.
Jakiś czas temu wciągnęłam się też w piłkę ręczną. Polscy szczypiorniści są także
ogromną inspiracją. Kto wie, może dołączymy tę dyscyplinę do BVB Cup.

strzeni na realizacje swojej sportowej
pasji. Jak pokazują poprzednie edycje,
jest to też swoisty egzamin dla firmy
i efektywności działań wewnętrznych.
Liczba kibiców, czyli współpracowników,
jaka przychodzi wspierać swoją drużynę,
pokazuje też relacje pomiędzy pracownikami, ich wzajemne wsparcie i współpracę. Wiele firm ma w tym zakresie
bardzo duże osiągnięcia i pracownicy
cenią sobie wspólnie spędzony czas,
zwłaszcza, że na turniej mogą przyjść
z rodzinami. To daje ogromną dawkę
pozytywnych emocji, a konkursy na
najlepszy doping dodatkowo budują
atmosferę sportowej rywalizacji i dają
energię na kolejne wspólne biznesowe
projekty.
A skąd pomysł na siatkówkę plażową,
a nie np. na bieganie lub inne zmagania zespołowe?
Wynika to w dużej mierze z mojej
osobistej sympatii dla tego sportu. Kiedy
wpadłam na pomysł siatkówki dla biznesu, było to w momencie, gdy sama amatorsko grałam. Poznałam też kilka osób
związanych z polską siatkówką i wartości,
jakimi się kierowali absolutnie mnie przekonały. Kiedy opowiadałam to siedem lat
temu, że planuję taki turniej, kilka osób
odradzało mi ten pomysł, mówiąc, że
integracja odbywa się wewnątrz firmy.
Jak widać, dziś sztafety firmowe znajdują
miejsce w biegach czy nawet triathlonach. To dla mnie duża satysfakcja, że
pomysł się obronił i co roku tak wiele firm
angażuje się w sport. Ponadto emocje,
współpracę, zaufanie, szacunek, oddanie, wytrwałość czy pokorę znajdziemy
w każdym sporcie i dyscyplinie zespo-

BVB Cup to z jednej strony zmagania profesjonalistów, a z drugiej amatorów. Na co mogą liczyć uczestnicy
tegorocznej edycji?
Każdego roku pytamy uczestników o wrażenia i pomysły na rozwój
turnieju. Jedną z takich sugestii było to,
aby dać możliwość uczestnictwa w rozgrywkach większej liczbie osób z firmy.
Dodatkowo nasi uczestnicy reprezentują bardzo zróżnicowany poziom. Są
gracze, którzy grają od lat i plasują się
w najwyższych poziomach turniejowej
drabinki. Są też tacy, którzy grają dla zabawy. Dlatego w tym roku zdecydowaliśmy wraz z partnerem strategicznym,
Fundacją Pro Progressio, aby rozdzielić
rozgrywki na dwie grupy: PRO – gdzie
na boisku będzie dwóch graczy i trzeci rezerwowy oraz FUN, czyli drużyny
czteroosobowe. W obu grupach przyjmujemy po 16 drużyn. Ważne, że wszyscy zawodnicy to amatorzy, co oznacza,
że nie grają w lidze zawodowej, a ich
umiejętności są wynikiem pracy własnej
i miłości do siatkówki.

do współodpowiedzialności i umacniają
relacje pomiędzy pracownikami. Ważne
więc, aby poza kortami sportowymi korzystać z okazji do wspólnej sportowej
rywalizacji. Przy dzisiejszej dynamice
pracy i życia taka aktywność to jeden
z najlepszych sposobów na znalezienie
równowagi i dostarczanie pozytywnych
wrażeń. Ponadto, w tego typu działaniach
jest też przestrzeń na rozwój pracowników i diagnozę ich mocnych stron. Firmy
i zespoły, z którymi pracuję zachęcam zawsze, aby programy sportowe łączyć ze
Pytanie z nieco innej strony – dlacze- ścieżkami kariery, czy programami sukcego, Pani zdaniem, ważne jest, aby sji. Tak więc, sport w firmie służy zdecydoangażować pracowników w rywaliza- wanie rozwojowi biznesu.
cje sportowe? Czy beneficjantem są
tu pracownicy, czy może pracodawcy? Cały dzień zmagań sportowych,
Na takich aktywnościach korzysta- n ow yc h re l a c j i b i z n e s ow yc h ,
ją wszyscy. O dobrodziejstwach spor- a na wieczór…?
tu nie trzeba przekonywać. Coraz więcej
Tradycją BVB Cup jest także wspólosób angażuje się w różne dyscypliny, na wieczorna integracja. W tym roku,
dbając nie tylko o zdrowie, ale tak- korzystając z uroków plaży, zaraz po zaże energię, przestrzeń do pokonywa- kończeniu rozgrywek, zapraszamy wszystnia własnych ograniczeń i realizowanie kich uczestników na wieczorne Beach
coraz większych wyzwań. Firmy, które Party, które rozpocznie się wręczeniem
promują aktywny tryb życia i zachęcają pucharów i medali w obu kategoriach,
do tego pracowników, budują większe a potem jeszcze kilka niespodzianek, nad
poczucie przynależności, przestrzeń którymi pracuje Zespół i Partnerzy BVB
Cup, którym serdecznie dziękuję za energię, którą wkładają w organizację ósmej
edycji. To właśnie dzięki nim kolejny turniej i jego uczestnicy mogą liczyć na niezapomniane emocje i atmosferę.
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SSC

SSC
PROCESY ORAZ KPI
I SLA W CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH

Słowo wstępu:
S S C Lions to nowy projekt Pro Progressio, w którym,
w głównej mierze, Fundacja wspiera komunikacyjnie oraz rozwojowo sektor CUW (Centrum
Usług Wspólnych). Na stronach
M agazynu Outsourcing & Mo
re b ędziemy prez entować studia przyp adków oraz wywiady
z liderami Centrów Usług
Wspólnych, wybitnymi osobowościami oraz ekspertami instytucji otoczenia SSC (ang. Shared
S e r v i c e C e nt re ) . Wy br ani rozmówcy udzielą nam odpowiedzi na pytania dotyczące
najlepszych praktyk biznesowych,
doświadczenia operacyjnego czy
employer brandingu.

To już kolejna odsłona SSC Lions
– sekcji w Outsourcing&More –
w której prowadzimy rozmowy
z wybitnymi menedżerami branży Centrów Usług Wspólnych. Tym
razem do rozmowy zaprosiliśmy
Andżelikę Zarudzką, która stoi
na czele SSC Elopak. W rozmowie poruszamy m.in. tematykę
KPI i SLA.
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Outsourcing&More: Firma Elopak, rozpoczął transformację modelu
której centrum usług wspólnych biznesowego oraz zmianę starego
Pani zarządza, jest już w Polsce systemu ERP na SAP S/4 Hana
od jakiegoś czasu. Kiedy pojawi w ramach wewnętrznego projektu
liście się Państwo w naszym kraju Step-Up. Centrum usług wspólnych
oraz dlaczego wybraliście Warsza- jest integralną częścią Step-Up,
wę na lokalizację dla swojego SSC? co oznacza, że zakres i mapa migracji
Andżelika Zarudzka: Elopak pos- są ściśle związane z implementa
tanowił otworzyć SSC w drugiej cją SAP-a zaplanowaną na kolejne
połowie 2015 roku, natomiast lata. Obecnie koncentrujemy się

Mam podstawy sądzić, że jakość
warunków pracy i spokój, jaki
staramy się zapewnić naszym
pracownikom w trakcie etapu
przejściowego, obejmującego
przenoszenie procesów i zmianę
modelu biznesowego firmy, są
doceniane, a świadectwem tego, jest
bardzo niski poziom rotacji w SSC

zorganizowanie i otwarcie biura zajęło prawie rok, finalnie przeprowa
dziliśmy się do naszej docelowej
lokalizacji we wrześniu 2016 roku.
Warszawa została wybrana z różnych
powodów. Przede wszystkim, nasza
polska
jednostka
sprzedażowa
od ponad 20 lat ma siedzibę
pod Warszawą. Ponadto Warszawa ma świetną lokalną komunikację, dobrą sieć międzynarodowych połączeń lotniczych, dostęp
do wysokiej jakości powierzchni
biurowej w szerokim przedziale cenowym, oraz jest miastem, które
co roku przyciąga tysiące ambitnych
i wykształconych ludzi na rynek
pracy.
Na jakim etapie rozwoju jest Wasze
Centrum i jakie główne procesy są
w nim obsługiwane?
Nasze Centrum jest na etapie
ciągłego rozwoju i migracji kolej
nych procesów z Europy Zachodniej
i Skandynawii. W 2015 roku Elopak
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na przenoszeniu i rozwijaniu procesów księgowo-finansowych. Natomiast warto zauważyć, że nasz zespół
jest zaangażowany, nie tylko w migrację procesów do Polski, lecz także
w przygotowanie jednostki lokalnej
do implementacji nowego systemu,
organizacji treningów i wsparcia
w okresie przejściowym. Dzięki temu
nasi pracownicy wyspecjalizowali
się w implementacji SAP-a, a część
z nich została „Superuserami” oraz
trenerami, co podnosi ich kompetencje i jest częścią rozwoju kariery
zawodowej. Jednocześnie rozwijamy
zespół IT, w tym Centrum Wsparcia
i kompetencji SAP.
Elopak jest to norweska firma, która
od zawsze stawiała na jakość, zarówno przy tworzeniu naszych ekolo
gicznych produktów, jak i na wysoki poziom procesów biznesowych,
a co za tym idzie – na jakość i warunki
pracy każdego pracownika. W efekcie nasze migracje są zaplanowane

na parę miesięcy do przodu, a sam
proces migracji jest przeprowadzony
zgodnie z metodologią zarządzania
etapowego. Mam podstawy sądzić,
że jakość warunków pracy i spokój,
który staramy się zapewnić naszym
pracownikom w trakcie etapu przej
ściowego, obejmującego przenoszenie procesów i zmianę modelu
biznesowego firmy, są doceniane,
a świadectwem tego, jest bardzo niski poziom rotacji w SSC.
Jednym z obszarów, którym zajmuje się Pani w SSC Elopak są KPI
i SLA. W jaki sposób definiujecie
te obszary, aby były one przydatne
w organizacji i jak wyglądają procesy wdrażania KPI i SLA?
Schemat SLA między SSC a jednostkami lokalnymi został uzgodniony
i zdefiniowany w sposób przejrzysty
i niezbyt skomplikowany, tak aby
każda ze stron znała zakres swoich
obowiązków i warunków współpracy. Nasze SLA określają podstawowe
informacje takie jak: kto?, gdzie?,
kiedy?, co? – ale przy założeniu,
że jest to współpraca partnerska.
Ja zadbałam o to, aby SLA nie sku
piały się tylko na obowiązkach
i wymogach po stronie SSC, ale
żeby zawierały obustronne warunki
współpracy, bo efekt i wyniki pracy
SSC zależą w dużej mierze od danych,
które otrzymujemy od jednostek
biznesowych. Moim zadaniem jest
pozycjonowanie naszego centrum
usług wspólnych, jako integralnej
części całej firmy. Dlatego mocno
propagowałam podejście partnerskie
przy tworzeniu SLA i KPI.
KPI są nieodłącznym elementem
SLA, dlatego dla każdego procesu
ustawiliśmy Input KPI, czyli jakość
i czas dostarczania danych do SSC,
oraz Output KPI, czyli jakość usług
wychodzących z SSC.
Muszę zaznaczyć, że nasze SLA i KPI
są organizmem żywym, ponieważ
wraz z przenoszeniem nowych procesów do Warszawy, zakres obowiązków jest rozszerzany.
Ponadto, dla potrzeb wewnętrz
nych naszego centrum, poza
SLA, wdrożyłam dodatkowe KPI
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w celu monitorowania efektywności procesów i usprawnianiu naszej
codziennej pracy. Moją intencją
jest zwiększenie efektywności pracy o 10% w ciągu pierwszego roku
od każdego „go-live”, w związku
z czym wewnątrz monitorujemy
pracę na poziomie etapu, a następnie wyciągamy wnioski i przedstawiamy usprawnienia do wdrożenia,
które dają nam oczekiwany wzrost
efektyw
ności na poziomie całego
procesu.
Gdybyśmy mieli pokusić się
o pewną prioryteryzację KPI,
to które z nich mają dla Elopak naj
większe znaczenie?
Obecnie jesteśmy po wdrożeniu nowego systemu ERP w pilotowych
jednostkach, zatem dla nas KPI
mają kluczową rolę w analizie luk
systemowo-procesowych. Ponadto,
skupiamy się na prześwietlaniu tych
procesów, które mają bezpośredni
wpływ na produkcję i logistykę, aby
jak najefektywniej wspierać podstawową działalność naszej firmy.
Chcąc uzyskać lepsze dane do interpretacji, odwołujemy się do KPI
sprzed „go-live” i porównujemy
obecne wyniki po to, by wskazać,
gdzie nowe rozwiązania systemowe,
które z założenia miały przynieść
wzrost wydajności, w niektórych procesach wydłużają czas wykonywania
czynności z różnych powodów: system niedopasowany do wymogów
firmy, brak odpowiedniego prze
szkolenia pracowników, lub opór
w związku ze zmianą. Na podstawie
KPI jesteśmy w stanie w dość szybki sposób dotrzeć do sedna problemu i usprawnić procesy zarówno
po stronie SSC, jak i wesprzeć jednostki lokalne, dla których SAP
to nowość. Jeżeli miałabym podać
konkretny przykład KPI, który teraz
jest przez nas analizowany to procent zautomatyzowanych transakcji,
gdzie SSC powinno pełnić jedynie
funkcję kontrolno-nadzorczą.
A w jaki sposób przebiega proces
kontroli nad realizacją KPI?
Proces kontroli KPI jest po stronie
SSC. Nasz zespół, używając odpo
wiednio przystosowanych narzędzi
kontrolnych, przygotowuje analizę

efektywności na poziomie etapu
każdego procesu, a następnie wy
niki są analizowane i omawiane
na comiesięcznych spotkaniach biz
nesowych z naszymi wewnętrznymi
partnerami. Spotkania te mają
na celu nie tylko analizę wyników,
lecz także w przypadku, gdy proces
wymaga usprawnienia, definiujemy,
kto, jak i kiedy zarządzi zmianą.
Gdyby miała Pani udzielić rady
mene
dżerom, którzy stoją przed
wyzwaniem zdefiniowania, budo
wy, a następnie zarządzania wskaź
nikami wydajności pracy, to co by
Pani poradziła w pierwszej ko
lejności?
To zależy od sytuacji w danej fir
mie. Na pewno zmierzyłabym stan
obecny i skoncentrowała się najpierw
na wskaźnikach odnoszących się
do jakości świadczonych usług / produktów oraz celów strategicznych
i operacyjnych firmy z wynikami
poniżej oczekiwanego poziomu.
W przypadku SSC księgowo-finansowego mogą to być opóźnienia
w płatnościach, liczba skarg
od dostawców i klientów zewnętrz
nych, oraz wysokie koszty dotykające
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klientów wewnętrznych – co najczęś
ciej związane jest z problemem
kadrowym w SSC: nadmierną rotac
ją pracowników i zbyt dużą liczbą
nadgodzin. Jednak to jest ujęcie
negatywne w spojrzeniu na KPI. Dla
mnie KPI mają za zadanie zaprezen
towanie naszej efektywności oraz
korzyści, które firmy mogą osiągnąć
koncentrując usługi w tak rozwijającym się ośrodku sektora usług biz
nesowych, jakim jest Polska. W tym
celu implementuję KPI, pokazujące
usprawnienia procesów robionych
na co dzień przez nasze młode i ambitne zespoły specjalistów, podchodzących do zadań kreatywnie, poza
utartymi schematami, myślących
„out of the box”. Księgowy w naszym
zespole to osoba, która potrafi
napisać makro oraz dostrzec proste
do wdrożenia rozwiązania ułatwiające pracę również naszym kolegom
z jednostek lokalnych. Następnie
podchodzę do analizy KPI uspraw
nionych już procesów i rozważam,
czy na podstawie wskaźników biz
ne
sowych powinniśmy skupić się
na wdrożeniu droższych rozwiązań RPA.
Dziękujemy za rozmowę. •
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Nowoczesne benefity
to nie gwiazdki z nieba
Zatrzymać dobrego pracownika dłużej w firmie – to dziś jedno
z większych wyzwań szefów. Co zrobić, żeby po kosztownej rekrutacji
i przeszkoleniu, zainwestowaniu w pracownika, nie decydował się
na zmianę pracy przed upływem 2 lat, a nawet szybciej?

JAK ICH ZATRZYMAĆ?

Wielu menedżerów zaczyna myśleć
o tym, co zrobi później z danym kandydatem do pracy, już podczas procesu
rekrutacyjnego.
Szefowie
wiedzą,
że samo zatrudnienie to dopiero
początek. Najważniejsze jest, by pra
cownik został w firmie i służył jej swoją
wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami jak najdłużej.

nieopierzonymi, którzy dopiero zaczynają pracę. To często menedżerowie
z ustabilizowaną sytuacją rodzinną, po-
siadający dzieci. I to oni zmieniają świat
zarządzania młodszymi pokoleniami.
CORAZ MŁODSI PRACOWNIKAMI
I MENEDŻERAMI

Kiedyś opisywało się millenialsów
jako roszczeniowych i do tego bardzo
mocno rozdzielających świat zawoTymczasem wielu menedżerów styka się dowy od prywatnego. Do tego tych,
dziś z takimi wyzwaniami dotyczącymi którzy niewiele umieją, ale cenią się
i domagają wyższych pensji niż początpracowników:
kujący pracownik. Ponadto chcą pracy
w elastycznych warunkach, ale najlepiej,
• rzadko pracują dłużej niż 2 lata
żeby mieli umowę o pracę. Pilnują czasu,
w jednym miejscu,
który nazywa się „tym po pracy”, ale nie
• oczekują ciągłych wyzwań, ciekawych
mają skrupułów, by napisać w niedzielę
projektów,
na Facebooku do szefa, że nie przyjdą
• chcą brać udział w podejmowaniu
w poniedziałek do biura.
ważnych decyzji w firmie,
• potrzebują częstych informacji
Jak podaje raport roczny Deloitte
zwrotnych,
na temat millenialsów za 2017 rok1,
• mają potrzebę rozmawiać, czy pytać
aż dwie trzecie tego pokolenia wybiera
szefa o różne rzeczy, także przez narzęstałe zatrudnienie w przeciwieńdzia i media społecznościowe.
stwie do bycia freelancerem, czy też
To nie jest opis pracowników „nie z tej konsultantem.
ziemi”. To millenialsi – czyli zgodnie
z różnymi definicjami – osoby urodzone To dosyć sprzeczna, ale ciekawa genew latach 1980-2000. Najstarsi millenialsi racja. Jej przedstawiciele nie znają świata
mają dziś 38 lat i nie są już tymi młodymi, bez internetu, nie wiedzą jak się zała-
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twiało sprawy służbowe, kiedy nie było
telefonów komórkowych i e-maili.
Świat millenialsów i jeszcze młodszych
pracowników już jest faktem. Jak wynika
z prognoz PwC, pokolenie Y w 2020 roku
będzie stanowić połowę globalnej siły
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roboczej. Natomiast, według szacunków
Deloitte do roku 2025 zajmą oni 75%
całego rynku pracy. Dlatego nie można
zapomnieć o tej grupie, i to nie tylko
ze względu na jej liczebność. Ważniejsze
jest: podejście do pracy, sposób jej wykonywania i wpływania na sukces firm,
w których pracują.
I tak, jak dziś dla działów HR oraz rekruterów wyzwaniem jest wyszukanie
jak najlepszych kandydatów do pracy,
tak dla menedżerów wyzwaniem jest
umiejętność zatrzymania pracowników
w firmie na dłużej.

CHCĘ WYBRAĆ SOBIE NAGRODĘ
LUB BENEFIT

Potrzebny im przede wszystkim dobry
szef, to jest największy benefit, jakiego
dziś potrzebują wszyscy – nie tylko
millenialsi – na rynku pracy. Dobry –
mam na myśli – kreatywny, zachęcający i wspierający inicjatywę własną,
umiejący korzystać z narzędzi motywacyjnych, a przede wszystkim otwarty
na nowinki technologiczne związane
także z zarządzeniem personelem1.
To, że ma w swoim zespole niecierpliwych millenialsów, powinno menedżera
skłaniać do włożenia większego wysiłku
w „zadbanie o zespół”.

I nie chodzi tu
o benefity, których
sposób
przyznawania i korzystania
z nich odchodzi
do lamusa. Utarło się,
że w Polsce benefitami są karta sportowa
i karta zdrowotna.
Tyle, że nie każdy
lubi uprawiać sport
w taki sposób, jaki
mu
się
oferuje,
Co może zatrzymać tych, którzy potrafią ani też nie każdy potrzebuje specjalizmieniać pracę z dnia na dzień, gdy coś stycznej opieki zdrowotnej na danym
ich zdenerwuje lub nie widzą głębszego etapie swojego życia. Mamy rozdźwięk
sensu w tym, co robią?
między tym, co pracodawcy uważają,
że pracownicy chcieliby otrzymywać,

Najstarsi millenialsi mają dziś
38 lat i nie są już tymi młodymi,
nieopierzonymi, którzy dopiero
zaczynają pracę. To często
menedżerowie z ustabilizowaną
sytuacją rodzinną, z dziećmi.

a tym, co naprawdę dostają. Jak podaje
„Raport płacowy 2018” Hays Poland2,
firmy najczęściej dorzucają do pensji
podstawową opiekę medyczną. Oferuje
ją niemal trzy czwarte (73%) z nich. Jak
się okazuje, taki dodatek jako „preferowany” wskazało jedynie 15% potencjalnych pracowników. Drugą najpopularniejszą pozycją w pakiecie benefitów
jest karta sportowa. Daje ją dwie trzecie
firm, mimo że takie świadczenie odpowiada tylko 42% szukających pracy.
Najbardziej pożądanym przez kandydatów świadczeniem jest „lekarz”,
ale w pakiecie rozszerzonym. Takiego
dodatku oczekuje aż dwie trzecie (65%)
z nich. Niestety, oferuje go tylko jedna
na pięć firm (21%).
To już nie znak, to twarde dane,
że podejście do benefitów powinno się
zmienić. A przede wszystkim w aspekcie
zatrudniania młodych ludzi. Często
w firmach nie ma pomysłu na młodych
pracowników – millenialsi są na rynku
od jakiegoś czasu, a kolejne generacje
już startują. Nie ma co narzekać, trzeba
nauczyć się z nimi współpracować,
bo szukanie wielopokoleniowego porozumienia w pracy jest dzisiaj dużą
wartością.

1.
2.

The 2017 Deloitte Millennial Survey.
„Raport płacowy 2018”, Hays Poland.

Jak podaje raport
roczny Deloitte
na temat millenialsów
za 2017 rok,
aż dwie trzecie tego
pokolenia wybiera stałe
zatrudnienie
w przeciwieństwie
do bycia freelancerem,
czy też konsultantem.
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Aktywni,
innowacyjni
pracownicy
to skarb. Każdy mądry szef chciałby
mieć w zespole tych, którzy umieją
powiedzieć „nie” i użyć argumentów
oraz tych, którzy oczekują wyzwań i
nowych zadań. To tylko dobrze dla firmy,
że pracownicy są zaangażowani.
Przed takimi aktywnymi osobami
trzeba stale stawiać wyzwania.
Mniejsze bądź większe, ale wyzwania.
Warto
namówić
siebie
samego
Iwona Grochowska,
Współzałożycielka, do tej aktywności. To, że millenialsi
CEO Nais. potrzebują poczucia sensu w pracy
Fot. Mariusz Rosa i ciągłej informacji zwrotnej to fakt, który
trzeba po prostu przyjąć i poradzić sobie
z nim. Wynika on z ich doświadczeń
życiowych: urodzeni w erze Facebooka
i Instagrama żyją często w przymusie
„lajków”. Stąd ich potrzeba ciągłej
oceny i wystawiania siebie pod ciągłą
ocenę. Młode pokolenie jest nastawione
na feedback instant – tu i teraz. Wielu
menedżerów potrzebuje zmiany stylu
Najbardziej
pożądanym przez
kandydatów
świadczeniem
jest „lekarz”,
ale w pakiecie
rozszerzonym.
Takiego dodatku
oczekuje aż dwie
trzecie (65%) z nich.
Niestety, oferuje go
tylko jedna na pięć
firm (21%).
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zarządzania, przyzwyczajeń, wyjścia Z danych Nais wynika, że angażują się
z gabinetów, ale i narzędzi do szybkiego w spędzanie czasu ze sobą w rzeczywidziałania. Nowoczesnych i prostych.
stości i widać, jak bardzo tego potrzebują. Udział wspólnych aktywności
WSPIERAMY MENEDŻERÓW
w ogólnych wydatkach okazał się dużym
W NAGRADZANIU PRACOWNIKÓW
zaskoczeniem, ale tym pozytywnym.
Już podczas aplikowania do firmy W końcu to zespół, który razem ma osiąwidać zmianę w podejściu kandydatów gnąć postawione przed nim cele.
z pokolenia Y lub młodszych. Prawie
nigdy nie zaaplikują na ogłoszenie W Nais dostępna jest też funkcja zrzutki,
w kategorii „rekrutacja ukryta” z tłuma- np. na prezenty w pracy. Pracownicy
czeniem, że „na tym etapie rekrutacji korzystają z niej, gdy okazuje się,
pracodawca chce pozostać anonimowy”. że kolega przy biurku obok ma urodziny,
Dla millenialsów to znak, że firma ma coś albo właśnie został ojcem.
do ukrycia, nie działa lojalnie, na przykład, wobec osoby, na której stanowisko SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ DOBRY
prowadzony jest nabór. Millenialsi chcą DLA MILLENIALSA
jasnych, prostych informacji: jaka firma, Misja, praca, która będzie miała sens
jakie stanowisko, jakie obowiązki, ile i wpływ na otaczającą rzeczywistość,
będą zarabiać, a coraz częściej: kto będzie szybkie nagradzanie i docenianie
moim bezpośrednim przełożonym, jaka wysiłków oraz ciągłe wyzwania i świetna
jest kultura organizacyjna w firmie, i jakie atmosfera w pracy – w takim wymafirma wspiera wartości. Jak podaje raport rzonym miejscu pracy każdy chciałby
GoldenLine „Jakich informacji o praco- pracować. A to tylko krótki spis tego,
dawcach szukają Polacy”3, to oprócz tych czego oczekują millenialsi od dzisiejwymienionych, prawie jedna trzecia szych miejsc pracy. Co można zrobić,
oczekuje wiedzy o tym, jakie firma by zbliżyć się do ideałów?
proponuje benefity pozapłacowe.
Rozwiązanie, które proponujemy na platformie Nais, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom millenialsów. Daje dostęp
do takich benefitów, których chcą
najmłodsi, a chcą bardzo konkretnych
rzeczy: chcą mieć wpływ na wybór
i możliwość współdecydowania. Gdy
do tego dołożymy, że ich oczekiwania
bardzo szybko się zmieniają, bo chcą
rzeczy modnych, hipsterskich, to szef
naprawdę musi być dziś „na czasie”.
Pomagamy menedżerom być takimi
nowoczesnymi szefami, którzy w innowacyjny sposób dbają o ludzi, także
komunikując się z nimi „na czasie”.
Ponadto Nais pozwala nagradzać
szybko, niemalże od ręki i świetnie
uzupełnia feedback szefa.

OTO 5 PUNKTÓW, KTÓRE MUSISZ
SPEŁNIAĆ JAKO PRACODAWCA, BY MIEĆ
ZADOWOLONYCH MILLENIALSÓW:

• rozmawiać z nimi częściej twarzą w twarz,
• nie bać się komunikować za
pośrednictwem Messengera czy innych
komunikatorów społecznościowych,
• dawać często feedback za: dobrą
prezentację, przygotowanie dobrej
argumentacji, uzyskanie kolejnego
kontraktu, itp.,
• stawiać często wyzwania, nowe
zadania, zmieniać rutynę dnia,
• doceniać: słowem, gestem, nagrodą,
benefitem, drobiazgiem rzeczowym, itp.•
Raport GoldenLine „Jakich informacji
o pracodawcach szukają Polacy”,
kwiecień 2017.
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Nie da się usprawnić procesów,
których się nie mierzy...
(Część 1.)
Rozmowa z konsultantem na infolinii, formularz na stronie internetowej, chat, serwisy
społecznościowe czy wizyta w oddziale. W erze wymagającego klienta, to właśnie on wybiera,
jakim kanałem chce się skontaktować z twoją firmą. Mało tego, oczekuje, że wszystko będzie dziać
się szybko, sprawnie i bezproblemowo. A to nie zawsze jest takie proste, zwłaszcza, kiedy liczba
interakcji przy obsłudze klientów zaczyna być liczona w tysiącach miesięcznie.

Z danych Deloitte wynika, że aż 73%
klientów twierdzi, że szanowanie ich
czasu jest najważniejszym czynnikiem
dobrej obsługi klienta, a tymczasem
siedem na osiem wiadomości otrzymywanych od klientów pozostaje bez
odzewu w wielu firmach nawet przez
72 godziny.

Wskaźników jest
kilkadziesiąt, ale jeżeli
miałbym podać
4 najważniejsze
z mojego punktu
widzenia,
to z pewnością
byłyby to: First
Contact Resolution,
Service Level,
Abandonment Rate,
Average Handle Time.
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komunikacją, niezależnie czy mówimy alnego traktowania, szybkiej realizacji
o wewnętrznym dziale obsługi klienta czy zamówień czy zapytań, niezależnie czy
dużym contact center, któremu powierzy- jest to etap przed- czy po-sprzedażowy.
liśmy naszych klientów i ich obsługę.
W czasach, kiedy budowa spójnej, jakoWówczas z pomocą przychodzą narzę- ściowej obsługi klienta zaczyna coraz
dzia klasy Customer Service Automation, mocniej przebijać się w świadomości
które nie tylko integrują komunikację ludzi typu C-level, a Customer Experience
w jednym systemie, ale i sprawiają, nie tylko jest uwzględniane w strateże pracownicy obsługi klienta mają giach przedsiębiorstw, którymi kierują,
większe możliwości personalizacji komu- ale i ma stanowić o ich przewadze konkunikacji. Jednak dobry system to nie tylko rencyjnej, warto przyjrzeć się nie tylko
ułatwienie komunikacji, ale i automa- narzędziom, ale i temu, jak za ich pośredtyzacja, która sprawia, że wiele powta- nictwem możemy mierzyć i podnosić
rzalnych czynności może dziać się bez efektywność naszej organizacji.
udziału człowieka.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych
usług, jesteś czterdziesty piąty w kolejce
osób oczekujących na połączenie
z konsultantem – zapewne każdy z nas
usłyszał, przynajmniej raz w życiu, automatyczny komunikat o podobnej treści.
Obowiązkowo przeplatany muzyką,
która już po pięciu minutach nie dość,
że denerwuje, to jeszcze nie chce opuścić Automatyzacja stała się siłą napędową
naszej pamięci.
procesów sprzedaży i obsługi klienta.
Dostawcy usług contact center prześciNietrudno się dziwić, że klienci decy- gają się, aby usprawnić i przyspieszyć
dują się szukać informacji o ofercie jak największą liczbę kroków, niezalub pomocy w różnych kanałach. Jeśli leżnie czy twój zespół obsługi klienta
sprawa nie jest pilna, zamiast czekać będzie liczył 5 czy 105 osób. Nic więc
ze słuchawką przy uchu, o wiele dziwnego, że Frost&Sullivan przewiduje,
wygodniej jest wysłać maila. Jeśli firma że w najbliższych latach co najmniej 60%
umożliwia kontakt z konsultantem przedsiębiorstw zautomatyzuje intena czacie na stronie internetowej lub rakcje z klientami, a około 50% z nich
Messengerze, chętnie skorzystamy w pełni zintegruje kanały komunikacji.
także i z tej opcji, szczególnie w poszuki- Wszystko to, aby sprostać rosnącym
waniu dodatkowych informacji o ofercie. oczekiwaniom związanym z wysokim
Jedno jest pewne. Ciężko jest poradzić poziomem obsługi klienta. Klienta,
sobie z rozproszoną po wielu kanałach który coraz bardziej oczekuje indywidu-

CO WIĘC WARTO MIERZYĆ...

Istnieje wiele podejść do monitorowania
wskaźników efektywności i skuteczności
contact center. Z jednej strony mamy te,
które ściśle związane są z pracą naszych
konsultantów – szybkość i dostępność
obsługi, jakość i satysfakcja klienta
po kontakcie z firmą. Z drugiej wskaźniki
finansowe oraz te, związane z wydajnością i efektywnością całej organizacji.
Jednak, zanim zaczniemy monitorować
odpowiednie parametry, warto się zastanowić, jaką wiedzę rzeczywiście potrzebujemy z nich uzyskać i jak możemy ją optymalnie wykorzystać, aby wzmocnić funkcjonowanie naszego zespołu obsługi.
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Obecnie na rynku widoczne są dwa
podejścia do określania kluczowych KPI.
Pierwsze zakłada, że jako osoba zarządzająca centrum obsługi klienta znasz
doskonale cel, do którego dążysz i masz
plan, jak ten cel przełożyć na wskaźniki, z których później rozliczysz swoich
ludzi. I tu możemy mówić o elementach
takich, jak szybkość reakcji na zgłoszenie
czy czas jego obsługi.
Coraz częściej jednak możemy zaobserwować drugi, skrajny model, w którym
przed zespołem obsługi klienta stawiany
jest tylko jeden cel: satysfakcja klienta
i budowanie jak najlepszego Customer
Experience, niezależnie od sposobu,
w jaki zespół zrealizuje ten cel.
Przyjrzyjmy się pierwszemu podejściu. Wskaźników jest kilkadziesiąt,
ale jeżeli miałbym podać 4 najważniejsze
z mojego punktu widzenia, to z pewnością byłyby to: First Contact Resolution,
Service Level, Abandonment Rate,
Average Handle Time. Dla osób, które
nigdy wcześniej nie miały do czynienia
z systemami contact center z pewnością
przyda się małe wytłumaczenie.
First Contact Resolution (FCR) to jeden
z najważniejszych wskaźników przy
obsłudze klienta. Oznacza liczbę lub
odsetek spraw w pełni załatwionych
podczas pierwszej styczności telefonicznej lub chatowej z konsultantem.
Bez konieczności wsparcia innego działu
w firmie, czy też ponownego kontaktu
z biurem obsługi. Pokazuje nam umiejętność obsługi zapytań i komunikacji przez
zespół naszych konsultantów, dlatego
głównymi elementami, które wpływają
znacząco na jego wynik są: przygotowanie konsultanta do pracy, jego kompetencje, nadane uprawnienia, ale i np.
liczba osób dostępnych w dziale obsługi
online, które mogą podjąć rozmowę
z klientem w danej chwili.

odebranie 80% połączeń w czasie,
np. 20 sekund lub krótszym od momentu
kontaktu z działem obsługi klienta
lub contact center.
Wskaźnikiem, który warto mieć pod kontrolą, zwłaszcza w przypadku połączeń
przychodzących jest
Abandonment
Rate, czyli porzucenie rozmowy, zanim
trafi ona do konsultanta, bowiem
odzwierciedla wydajność naszej infolinii. Co może wpływać na wzrost tego
wskaźnika? Najczęściej jest to zbyt
długie oczekiwanie na połączenie, czyli
brak wolnego konsultanta lub skomplikowana ścieżka IVR. Brzmi znajomo?
Na pewno każdy, przynajmniej raz,
miał okazję oczekiwać dłuższy czas
na powrót konsultanta do rozmowy,
bo akurat musiał się kogoś innego dopytać w naszej sprawie. Równie często
zdarza się, że tracimy cierpliwość i rozłączamy się, kiedy po raz n-ty jesteśmy przełączani pomiędzy kolejnymi działami.
Jak więc policzyć porzucenia rozmów?
Wskaźnik Abandonment Rate to iloczyn
połączeń porzuconych przez klienta
do zaoferowanych przez system
za pośrednictwem ACD, czyli Automated
Call Distribution. Kiedy klient musi
czekać na połączenie tak długo, że już
prawie nauczy się melodyjki, oznacza to,
że wskaźnik ten jest bardzo wysoki i warto
coś z tym zrobić. Bo kiedy czas oczekiwania się wydłuża, to proporcjonalnie
poziom satysfakcji klienta z kontaktu
z firmą spada. I to bardzo.

Monitoring wydajności pracy za po
mocą powyższych wskaźników ma prosty cel: optymalizować koszty i zwiększać przychód, niezależnie od wielkości
organizacji. Od czego zacząć? Kiedy
chcemy zoptymalizować przebieg
obsługi klienta warto zacząć mierzyć
każdy odcinek w procesie i starać się
go systematycznie skracać. Ale na tym
nie koniec. Obserwujemy nie tylko jak
wygląda ilość obsłużonych interakcji,
czas na wrap-upie (czyli po zakończeniu
interakcji z klientem) czy czas obsługi
danego zgłoszenia. Wychodząc z założenia, że im więcej mierzymy, tym lepiej
możemy zarządzać procesem obsługi,
parametrów może być naprawdę dużo.
Ale nie możemy zapominać o najistotniejszej kwestii.

Łukasz Kobiec,
Dyrektor ds. Sieci
Partnerskich,
Unified Factory SA

Często zdarza się, że osoby zarządzające
działem obsługi budują skomplikowane
modele motywacyjne, lecz zapominają
o właściwej delegacji celów. Nie komunikują wprost, nie tylko jaki finalny cel
chcą osiągnąć poprzez wprowadzanie
zmian, ale i do zespołu, który bezpośrednio zajmuje się obsługą, nie trafia
informacja, w jaki sposób mają realizować nałożone na nich nowe cele.

Czasami warto spotkać się z zespołem
i wprost zakomunikować nie tylko
wzrost wymagań względem realizacji
wskaźników, ale i z czego to wynika.
Dobrze poinformowany zespół gwarantuje nie tylko wysoką jakość pracy,
ale co za tym idzie, mamy pewność, że
jakość obsługi klientów także będzie
Kiedy połączenie klienta trafi w końcu zachowana na najwyższym poziomie. •
do naszego konsultanta, warto spojrzeć,
jak wygląda jego średni czas rozmowy, Część druga publikacji w kolejnym
czyli Average Handle Time (AHT). wydaniu magazynu.
Weryfikuje się go następująco. Najpierw
sumujemy czas rzeczywistych rozmów
konsultanta oraz czas obsługi zgłoszenia
po zakończonej rozmowie, a następnie
dzielimy wszystko przez ilość rozmów.

Frost&Sullivan
przewiduje,
że w najbliższych
latach co najmniej
60% przedsiębiorstw
zautomatyzuje
interakcje z klientami,
a około 50% z nich
w pełni zintegruje
kanały komunikacji.

Kolejnym wskaźnikiem, który powinien
być wyznaczany dla każdego kanału
komunikacji oddzielnie, jest Service
Level. Dlaczego? Bo każdy kanał nie tylko
rządzi się swoimi prawami, ale i klienci
mają inne oczekiwania w przypadku
kanału telefonicznego, chatowego czy
też mailowego. Kiedy dzwonią na infolinię oczekują, że kontakt będzie dużo
szybszy niż ten, po wysłaniu maila. Jak
liczymy Service Level? Wskaźnik Service
Level wyraża procent odebranych połączeń, zgłoszeń czy komunikacji w ustalonym czasie i tak np. SLV = 80 oznacza
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Na początku plan
zakładał, że w 5 lat
zatrudnimy 500 osób
i będziemy dostarczać
usługi dla jednostek
3M z regionu EMEA.
Dzisiaj, zaledwie 3 lata
po otwarciu firmy,
mamy na pokładzie
prawie 650 osób.

BIZNES

DOSKONAŁOŚĆ
PROCESOWA
W CENTRACH GBS
Wywiad z Rafałem Olejniczakiem,
Dyrektorem Generalnym 3M Global Service Center Poland.

Wiktor Doktór: Panie Rafale, muszę zacząc od słów uznania i gratulacji. Jest
Pan jedynym Europejczykiem, który

znalazł się na finałowej liście PEX
Awards. Gratulacje! Czy trudno było osiągnąć tak wysoki poziom w zakresie doskonałości procesowej?
Rafał Olejniczak: Bardzo dziękuję!
PEX awards to nie tylko ogromna satysfakcja i wyróżnienie, ale też pozytywna weryfikacja obranego przez nas
kierunku działań. Istotą rozwoju jest nieustanne poszukiwanie nowych przestrzeni, form i metod. Zawsze powtarzam
„don’t belive in business as usual”. Takie
podejście procentuje. Dla mnie osobiście najbardziej satysfakcjonujące jest to,
że wyniki audytu PEX uplasowały nasze
centrum tak wysoko na tle całej Europy.
Tym bardziej, że konkurencja była ogromna, o tytuł walczyły SSC z całego rejonu EMEA, których jest kilka tysięcy.
Czy było trudno? Stale podejmujemy wyzwania. Lubimy je. Od początku zakładaliśmy, że budowane centrum
usług wspólnych 3M będzie wzorcowe
na poziomie globalnym. Postawiliśmy
na ludzi, którzy potrafili stworzyć profesjonalny i zmotywowany zespół.
Pozyskanie najlepszych talentów, wiedzy
i doświadczenia pozwoliło na stworzenie

autorskiego modelu operacyjnego, który
dzisiaj zaspokaja potrzeby 94 jednostek
3M w krajach EMEA. Process Excellence
to podstawa tego modelu i motor
do osiągania coraz lepszych rezultatów. Konsekwentna realizacja naszej
strategii i racjonalne wykorzystanie
dostępnych narzędzi, metodologii i inicjatyw stworzyły idealne środowisko rozwoju – i to w bardzo krótkim czasie.
Miałem przyjemność odwiedzić Wasze
centrum GBS we Wrocławiu. Muszę
przyznać, że jest ono bardzo dobrze
zorganizowane i z perspektywy zarządzania procesami zasługuje na miano „state of the art”. Czy może Pan
krótko przedstawić historię rozwoju 3M GBS w Polsce?
Cieszę się, że mogłeś poczuć atmosferę naszej firmy i zobaczyć, jak działamy
w praktyce. Nasza przygoda rozpoczęła się w 2015 roku, kiedy koncern zdecydował się stworzyć we Wrocławiu pierwsze
w historii 3M Centrum Usług Wspólnych.
Na początku plan zakładał, że w 5 lat zatrudnimy 500 osób i będziemy dostarczać
usługi dla jednostek 3M z regionu EMEA.
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Pozyskanie najlepszych
talentów, wiedzy
i doświadczenia pozwoliło
na stworzenie autorskiego
modelu operacyjnego, który
dzisiaj zaspokaja potrzeby
kilku jdnostek biznesowych
w krajach EMEA

Dzisiaj, zaledwie 3 lata po otwarciu firmy,
mamy na pokładzie prawie 650 osób.
Co więcej – na tle innych SSC wyróżnia nas rozbudowane portfolio usług.
Klasyczny SSC obsługuje 4-5 grup serwisowych, my oferujemy wsparcie
biznesowe w obszarach: finansowym,
księgowym, rozliczeń między firmami (intercompany), zakupowym, zarządzania danymi i zasobami ludzkimi,
obsługi klienta, digital marketingu, automatyzacji procesów oraz IT. Mamy łącznie
10 grup serwisowych, które dodatkowo dzielą się jeszcze na zaawansowane
jednostki i stale się rozwijamy. Co więcej, dostarczamy naszym klientom także
wsparcie na poziomie strategicznym,
a nie tylko operacyjnym.
Tak jak już wspomniałem, nasz
sukces opiera się w pierwszej kolejności na ludziach i ich kompetencjach.
Pierwsze rekrutacje przeprowadziliśmy
w maju 2015. Zatrudnialiśmy wtedy
głównie specjalistów z działów finansów, zarządzania danymi, zakupów i HR.
W 2016 roku dołączyło do nas ponad
300 osób, które wspierają kraje – Niemcy,
Austrię, Danię, Holandię, Wielką
Brytanię, Irlandię, Francję, Norwegię,
Szwecję, Finlandię, Belgię i Luksemburg.
W 2017 r. zatrudniliśmy kolejne 130 osób.
Tak szybki wzrost organizacji pozwolił
na sprawdzenie skuteczności naszej metodologii wewnętrznych procesów. I jak widać
– świetnie się sprawdziła. Organizacja bły-
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skawicznie uzyskiwała stabilizację po każdej
kolejnej fazie rozwoju.
W ciągu 3 lat działalności w Polsce, dwukrotnie znaleźliśmy się
w czołówce najlepszych
pracodawców w rankingu Great Place to Work®.

Zostaliśmy także
wyróżnieni w plebiscycie Top 5 Centrów Usług
Dla Biznesu regionu EMEA w kategorii Best
Shared Service Team
– prestiżowego konkursu międzynarodowego
organizowanego przez
The Shared Services &
Outsourcing Network (SSON). 3M GSC
Poland otrzymało również nominację
do nagrody ABSL Diamonds dla firm będących na rynku do czterech lat w kategorii Business Excellence, przyznawaną
przez Związek Liderów Sektora Usług
Biznesowych w Polsce (ABSL).
Wyobrażam sobie, że zarządzanie procesami, szczególnie w strukturach GBS
to całkiem skomplikowana aktywność.
W jaki sposób pracują Wasze zespoły
zarządzające procesami i w jaki sposób współpracują ze sobą, aby udoskonalać działania operacyjne Waszej
organizacji?
Sercem każdej organizacji jest model operacyjny, przy czym sposób zaprojektowania jego poszczególnych
elementów czyni całe rozwiązanie wyjątkowym. Na czym się skoncentrowaliśmy?
Po pierwsze, kluczowe było opracowanie
i opisanie odpowiednich ról i stanowisk
w modelu, tak aby można było skutecznie wdrażać procesy tranzycji, wspierać jakość oraz skutecznie zarządzać
zmianą. Wykorzystując nasz model,
określiliśmy kluczowe kompetencje niezbędne do jego skutecznego wdrożenia,
które stanowiły podstawę doboru ludzi.
Zależało nam na naprawdę najlepszych.
Rekrutację prowadziliśmy globalnie
ściągając specjalistów z całego świata – obecnie zatrudniamy pracowników z 16 różnych państw.

Bycie najlepsz ym wymaga
ciągłego doskonalenia. W naszym podejściu usprawnianie jakiegokolwiek
z elementów procesu oznacza automatycznie szansę rozwojową dla naszych
ludzi. Możliwość ciągłego rozwoju kompetencji, także w nowych obszarach, jest
dla nas absolutnym priorytetem. Ujmując
to metaforycznie: im więcej jeździmy, tym
lepszymi jesteśmy kierowcami. Przykład?
Już na starcie zatrudniliśmy Transition
Managera ze struktur 3M doświadczonego w obszarze produkcji, co pozwoliło nam połączyć wiedzę SSC oraz struktur
produkcyjnych i w efekcie wypracować
jedyną w swoim rodzaju metodologię
tranzycji.
Co nam to dało? Jako centrum usług
wspólnych wzmocniliśmy naszą pozycję w strategii Business Transformation
g l o b a l n e g o 3 M . N a s z a w i z j a
działania przekonała zarząd w USA.
Nowa organizacja została przyjęta bardzo pozytywnie, a trzy miesiące później
mogliśmy ją przetestować w przysłowiowym boju podczas pierwszej i najtrudniejszej migracji jednostki zatrudniającej
wtedy ok. 6500 osób. To było ogromne
wyzwanie i odpowiedzialność, które zakończyliśmy sukcesem. Co więcej, z każdą
następną tranzycją, rozwijaliśmy nasz model dodając nowe zakresy oraz dedykowane struktury.
Po drugie, zawsze myślimy przez pryzmat całej organizacji. Zarządzanie procesami musi przebiegać horyzontalnie.
SSC zbyt często koncentrują się wokół
swoich działań i na dalszy plan schodzi widzenie całej organizacji, a tym
samym dobro klienta. Optymalizując
przebieg naszych wewnętrznych procesów traktujemy organizację jak wspólny
system, w którym wszystko jest powiązane ze sobą. Od samego początku mieliśmy na uwadze tzw. procesy „end to end”.
Szukaliśmy inspiracji i uczyliśmy się,
jak to przełożyć na naszą specyfikę
oraz jak dzięki naszym rozwiązaniom, globalnie pomagać w opty-
malizacji procesów. Obecnie nasz
model operacyjny został z sukcesem zaimplementowany w naszych centrach
na Kostaryce i Filipinach. Teraz pracujemy nad modelem 2.0, ale o tym pewnie
opowiem przy kolejnej okazji.
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KPI, SLA są kluczowe w centrach typu SSC, GBS oraz CoE
w codziennej pracy.
W jaki sposób wygląda definicja, prioryteryzacja oraz zarządzanie
wskaźnikami w Waszym
centrum?
Zacznę od definicji SLA. Zauważyliś
m y, że firmy czę 
sto mylnie interpretują to pojęcie.
Dla nas SLA to przede wszystkim odpowiedzialność za właściwy i całościowy
pomiar wykonywanych czynności metrykami w danym obszarze operacyjnym.
Jak to wygląda w praktyce? Przede
wszystkim rozumiemy, że źródłem
efektywności jest optymalizacja całego procesu – zarówno tam, gdzie mamy na niego wpływ (i to jest nasze SLA),
jak również w miejscach, gdzie proces jest
realizowany w strukturach obsługiwanej
jednostki (i tu wprowadziliśmy nową
zasadę „reversed SLA”). Dla przykładu –
jako szef firmy wiem, że musimy płacić
klientom na czas. Ale proces, który realizujemy, jest złożony.

Sercem każdej organizacji jest
model operacyjny, przy czym
sposób zaprojektowania jego
poszczególnych elementów czyni
całe rozwiązanie wyjątkowym

Na jego przebieg składa się praca zarówno w centrach usług wspólnych,
jak i w fabrykach, czy krajach i centrach
logistycznych. Wpływ na KPI (SLA + rSLA)
ma zarówno sposób działania centrum,
jak i pozostałych podmiotów. I tu kluczowa jest wzajemna współpraca. Mierzymy
wszystkie nasze wewnętrzne procesy,
ale mamy także szeroki ogląd na działania realizowane w środowisku zewnętrznym. Monitorujemy całościowo proces
i dzięki temu widzimy więcej – możemy
rekomendować wspólne usprawnienia i nowe rozwiązania kluczowych
problemów. Stworzyliśmy w tym celu autorskie rozwiązanie – „optimalization mind map”, które połączone z tym
rozwiązaniem umożliwia nam zbieranie
wszystkich metryk w czasie rzeczywistym
(Digital Metric Boards). W efekcie tworzymy graficzną siatkę powiązań procesów na poziomie „end to end”, pokazującą
miejsca wspólne w SSC i poza centrum,
które wymagają optymalizacji.
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Taka wiedza pozwala nam tworzyć
interdyscyplinarne zespoły pracujące nad
jednoczesnym rozwiązaniem po naszej
i klienta stronie. Zyskujemy w ten sposób
pełną transparentność funkcjonowania,
mamy możliwość reagowania w czasie
rzeczywistym i tym samym stajemy się
partnerem także na poziomie strategicznym. Ponadto wspólnie zwiększamy
efektywność, poziom KPI oraz widoczność i jakość naszego serwisu w otoczeniu biznesowym całego koncernu 3M.
Po mojej wizycie w Waszym Centrum,
wciąż mam w głowie coś, co opisaliście jako “odwrócone SLA” – czy
może Pan wytłumaczyć co to takiego oraz w jaki sposób używacie tych
wskaźników w Waszym Centrum?
Reversed SLA to narzędzie, które
doskonale ilustruje nasze horyzontalne
podejście do zarządzania procesowego.
Tak jak już wspomniałem, centra usług
wspólnych zazwyczaj nie mają pełnej
odpowiedzialności za procesy od A do Z.
Ale my uczyniliśmy z tego naszą przewagę. Stworzyliśmy system metryk, które
pozwalają nam monitorować efektywność części procesu odbywających się
po stronie klienta. Oznacza to, że dzisiaj
już potrafimy zweryfikować wszystko to, co dzieje się poza naszym centrum,
a ma znaczący wpływ na działalność obsługiwanej jednostki. W ten sposób wychodzimy poza naszą organizację, aby
więcej widzieć i mieć kontrolę nad całym
procesem „end to end”.
Na bieżąco monitorujemy aktywności realizowane przez klienta i możemy
przyjąć rolę proaktywnego doradcy – im
więcej widzimy, tym szybciej i skuteczniej
możemy zareagować. Dzięki temu zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i pełen
komfort, szczególnie jednostkom będącym po tranzycji. Funkcjonowanie w środowisku Reversed SLA stworzyło nowe
możliwości działania dla naszego wspólnego dobra, czego efektem jest dobro klienta 3M.
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Przejdźmy do nieco innego tematu –
robotyki i automatyzacji. Słyszeliśmy
wiele historii w roku 2017 o tym jak
istotna jest optymalizacja procesów poprzez użycie różnorakich robotów, botów i innych narzędzi.
Większość światowych historii jest
wciąż (niestety) w obszarze teorii i tzw.
listy życzeń. Jaki jest Pana pogląd
na robotyzację procesów i czy
macie w tym zakresie już jakieś
implementacje zakończone
sukcesem?
Robotyzacja jest dla mnie
zaawansowaną dziedziną, zmierzającą w stronę sztucznej inteligencji. Z całą pewnością jest
to niezwykle interesujący obszar
do rozwoju. W naszej organizacji podążamy tropem czteroetapowego rozwoju automatyzacji. Pierwsze
dwa to Desktop Customization
i Process Automation. Automa
tyzacja pozwala nam uwolnić czas
pracowników od powtarzalnych,
żmudnych czynności i wykorzystać
go w celu realizacji ambitnych i rozwijających projektów. Następnie
automatyzację łączymy z cyfryzacją i w ten sposób budujemy podstawę
trzeciego etapu, czyli Predictive Analytics.
W tej fazie chcemy tworzyć boty, które potrafią analizować zbiory danych
i wydobywać informacje w celu określenia wzorów i przewidywania przyszłych
zdarzeń i trendów.
W naszej działalności chcemy wykorzystywać modele i analizy predykcyjne
do identyfikacji potencjalnych zagrożeń
oraz możliwości dla firmy. Kolejnym,
czwartym etapem jest dotarcie do poziomu Artificial Intelligence. To tutaj pracują już autonomiczne roboty, zdolne
do podejmowania samodzielnych decyzji, opartych na nieustannej nauce
i logicznym rozumowaniu. Jestem przekonany, że w najbliższych latach uda się
jeszcze wiele osiągnąć w tej dziedzinie.
Jednak rozwijając ten obszar mamy stale
przed oczami nasze najważniejsze cele.
Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy
na rozwijanie talentów, na drugim zwiększenie produktywności, czyli określaniu,

co i w jakim czasie możemy zrobić więcej i efektywniej, a na trzecim na rozwój
technologii. Dlatego staramy się zaszczepiać innowacje w naszą codzienną pracę.
Przeprowadzamy szkolenia i warsztaty
wewnętrzne, podczas których uczymy pracowników, jak wykorzystywać
różne rozwiązania, żeby ich praca była ukierunkowana na stały rozwój i wzrost
efektywności.

Centra usług
wspólnych muszą
stanowić integralną
część globalnych
strategii firm, działać
synergicznie, bo tylko
w ten sposób można
osiągać efektywność na
światową skalę.
I najważniejsze –
trzeba słuchać głosu
klienta
Będę trzymał kciuki za kolejne
kroki w obszarze automatyzacji procesów. Mam także jeszcze jedno dodatkowe pytanie. Jaka jest
Pana opinia dotycząca benchmarkingu Waszej pracy i osiągnięć w obszarze
doskonałości procesowej działalności operacyjnej. Czy uważa Pan, że centra typu SSC, GBS, CoE powinny być
otwarte na benchmarking? Czy takie
praktyki powinny mieć miejsce?
Benchmarking, czerpanie inspiracji
od najlepszych i dzie
l enie się wiedzą to jedne z najważniejszych elementów każdego rozwoju. To istotne
wartości, na których budujemy naszą kulturę organizacyjną. Sami bardzo dużo podróżujemy, uczestniczymy
w konferencjach, wymianach bilateralnych i wizytach studyjnych. Dostrzegamy
w tym ogromną wartość. Na przykład, podczas jednej z konferencji PEX
w kontekście automatyzacji zainspirował
nas jeden z globalnych liderów w tej dziedzinie, który ma siedem centrów usług
wspólnych na całym świecie. W siedem lat udało im się uzyskać 40% value
realization.
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Ten przykład dodatkowo nas
utwierdził
w
przekonaniu,
że warto inwestować w działanie i automatyzację „end to end”, przyjmowanie ról strategicznych i analitycznych.
My też chętnie dzielimy się naszym know-how i doświadczeniami. Szczególnie
wspieramy wrocławskie środowisko SSC.
Często przyjmujemy zaproszenie ze strony władz miasta do zorganizowania wizyt studyjnych dla nowych inwestorów.
Podczas takich spotkań pokazujemy nasze osiągniecia i dzielimy się najważniejszymi spostrzeżeniami. Traktujemy takie
spotkania, jako źródło wzajemnej inspiracji i wymiany dobrych praktyk. Cenimy
także zdrową konkurencję i traktujemy ją
jako dodatkowy impuls do rozwoju.
Dziękuję za poświęcony czas i wszystkie powyższe odpowiedzi. Na koniec
pytanie o polski rynek – czego według
Pana brakuje sektorowi BPO/SSC/GBS?
Czy jest coś, co zaproponowałby Pan
menedżerom z tej branży aby robić,
lub może coś, czego powinni unikać?
Największymi wyzwaniami dla całej
branży nowoczesnych usług dla biznesu jest przede wszystkim umiejętność
mentalnego i procesowego wyjścia poza granice swojego centrum oraz umiejętność budowania partnerskiej współpracy
z klientami opartej na transparentności i zaufaniu. Centra usług wspólnych
muszą stanowić integralną część globalnych strategii firm, działać synergicznie,
bo tylko w ten sposób można osiągać
efektywność na światową skalę. I najważniejsze – trzeba słuchać głosu klienta.
Kiedy klient stawia przed nami ambitne
cele, my musimy zastanowić się, jak je
osiągnąć. To nasza najważniejsza misja,
którą zrealizujemy z sukcesem, tylko wtedy, gdy nastawimy się na ciągłe doskonalenie naszego sposobu działania.
Co mógłbym podpowiedzieć innym?
Działajmy od A do Z, podpatrujmy najlepszych, działajmy zawsze według własnych pomysłów i w praktyce realizujmy
hasło „Think Big”.
Dziękuję za rozmowę. •
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Praktyczne aspekty RODO
w contact center
25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO.
Prace nad ujednoliceniem europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
były tematem dyskusji przez 4 lata, aby finalnie osiągnąć dojrzałość w kwietniu
2016 roku. Pomimo wdrożenia rozporządzenia, kilka kwestii pozostało niedoprecyzowanych.

Nie określono na przykład technicznych
środków zabezpieczeń danych osobowych, które w dotychczasowych przepisach były opisane w Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi
nistracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku.
Jednak jak RODO przekłada się na praktyczną codzienną pracę w outsourcingu contact center? Poza najbardziej
medialną kwestią wysokości kar za naruszanie nowych przepisów, RODO wpływa
bezpośrednio na kilka obszarów funkcjonowania firm. Chciałbym skupić się przy

tym jedynie na aspekcie marketingowych nowych regulacji, ponieważ poza
nimi Rozporządzenie wpływa również
na kwestie kadrowe i podatkowe,
związane z określonymi obowiązkami
informacyjnymi.

wuje jednocześnie pojęcie administratora danych. Według nowych przepisów
jest nią również firma, która przetwarza
dane na zlecenie właściciela bazy. Zatem
wszystkie agencje marketingowe, w tym
contact center, które mają dostęp i przetwarzają dane osobowe, będą musiały
Oustourcerzy będą musieli powołać powołać IODO.
Inspektora Danych Osobowych (dalej
IODO) – poprzednie przepisy pozo- Kolejną istotną kwestią są prawa osób,
stawiały pewną dowolność. Pozwalały których dane są przetwarzane i związane
na
powołanie
Administratora z tym wymogi systemowe i informacyjne.
Bezpieczeństwa Informacji lub, alter- Przypomnijmy, Ustawa dawała następunatywnie, na rejestrację zbioru danych jące prawa: wycofanie zgody, prawo
w GIODO. Pojawiały się też różne inter- do sprzeciwu, prawo do informacji
pretacje na temat pojęcia administra- o własnych danych, prawo do zaprzetora bazy danych. stania przetwarzania danych z uwagi na
Na przykład firmy szczególną sytuację. RODO wprowadza
przetwarzające dane dodatkowe możliwości dla osób, których
na zlecenie admi- dane są przetwarzane. Niezmienne
nistratora
(właści- pozostaje prawo do wycofania zgody.
ciela bazy) często Zostało jednak rozszerzone o możlinie uważały siebie wość bycia zapomnianym. W praktyce
za odrębnego admi- oznacza to konieczność usunięcia wszelnistratora.
RODO kich danych osoby, żądającej również
czyni obowiązkowym w bazach danych podmiotów współprapowołanie
IODO cujących, o ile oczywiście przetwarzają
przez
wszystkie dane osobowe takiej osoby. Pojawiały się
podmioty przetwa- interpretacje mówiące, że należy usuwać
rzające duże ilości dane z kopii zapasowych, jednak w prakdanych i doprecyzo- tyce nie jest to możliwe w realizacji.

Oustourcerzy będą musieli powołać
Inspektora Danych Osobowych
(dalej IODO) – poprzednie przepisy
pozostawiały pewną dowolność.
Pozwalały na powołanie Administratora
Bezpieczeństwa Informacji lub,
alternatywnie, na rejestrację zbioru
danych w GIODO.
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RODO wprowadza dużą zmianę
w ob
szarze zgód marketingowych.
Ustawa określała w art. 26 ust. 2,
że Przetwarzanie danych w celu innym
niż ten, dla którego zostały zebrane, jest
dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw
i wolności osoby, której danych dotyczy
oraz następuje w celach badań naukowych
i dydaktycznych, historycznych lub statystycznych (…). Rozporządzenie przewiduje istotne ograniczenia w tym obszarze.
Art. 5 ust. 1 lit. B określa, że dane mają
być zbierane w konkretnych, wyraźnych
i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny
z nimi. Motyw 50 preambuły definiuje
ponadto, że przetwarzanie danych
do celów innych niż cele, w których dane
te zostały pierwotnie zebrane, powinno
być dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy jest zgodne z celami, w których
dane osobowe zostały zebrane (…)
oraz dodatkowo w motywie 61 określa,
że należy poinformować osoby o fakcie
przetwarzania danych w innym celu,
jeżeli administrator zamierza przeznaczyć bazę do innego celu.
Dodatkowym ograniczeniem jest tzw.
minimalizacja danych. Mówią o tym art.
5. ust. 1 lit. c oraz motyw 39 preambuły.
Określają, że dane powinny być ograniczone do celów, w których będę przetwarzane oraz przetwarzane tylko w przypadkach, gdy celu przetwarzania nie można
w rozsądny sposób osiągnąć innymi
sposobami. RODO wskazuje ponadto,

że ad
ministrator powinien zapobiegać przechowywaniu danych dłużej
niż jest to niezbędne.
Pojawiają się tu zatem
dodatkowe
obowiązki
informacyjne oraz powiązane z nimi wymogi dotyczące systemów służących do przetwarzania
danych, aby móc spełniać
wymagania
określone
w Rozporządzeniu.

Jeśli zgoda została zebrana w sposób
odpowiadający warunkom RODO,
to osoba, której dane dotyczą, nie musi
ponownie wyrażać zgody
na przetwarzanie. Bazując na własnym
doświadczeniu we współpracy z różnymi
branżami, mogę szacować, że wiele
podmiotów zbierających dane na własny
użytek, spełnia ten warunek.

Pojawia się też natychmiast
pytanie
praktyczne.
Czy
będzie
można
wykorzystywać
bazy danych zebrane
na podstawie dotychczasowych przepisów? Wyjaśnia to motyw 171 preambuły. Jeśli zgoda została zebrana
w sposób odpowiadający warunkom
RODO, to osoba, której dane dotyczą,
nie
musi
ponownie
wyrażać
zgody na przetwarzanie. Bazując
na własnym doświadczeniu we współpracy z różnymi branżami, mogę
szacować, że wiele podmiotów zbierających dane na własny użytek, spełnia
ten warunek. Inaczej przedstawia się
sytuacja w przypadku firm specjalizujących się w gromadzeniu baz danych
na użytek marketingowy. Tutaj największym ograniczeniem jest adekwatność
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celu przetwarzania danych. Gromadząc
dane w celu wykorzystania ich przez
różne podmioty, bardzo trudno będzie
spełnić ten wymóg w praktyce.
RODO wymaga znacznie dłuższych zgód
marketingowych, o czym za chwilę. Nowe
przepisy stanowią spore ograniczenie
w wykorzystaniu tzw. zimnych baz
danych, które są często używane
w kampaniach e-mailingowych oraz
telemarketingu. Moim zdaniem, większą
rolę będą odgrywały leady prowadzone
w ramach dedykowanych kampanii.
Efektem będą zwiększone nakłady
na pozyskanie klienta, ponieważ „zimne
bazy”, pomimo niższej efektywności,
dawały możliwość dotarcia do dużej
liczby odbiorców przy stosunkowo
niskiej cenie za rekord.
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Kolejnym realnym wpływem na koszt
kampanii marketingowych jest treść
zgód, które, aby być zgodnymi z RODO,
będą znacznie bardziej rozbudowane.
O ile w ramach kampanii prowadzonych w internecie lub wysyłce bezpośredniej, zmiana będzie miała charakter
marginalny, o tyle w contact center
treść zgody będzie istotnie wydłużała
czas rozmowy. Nawet obecnie, duży
odsetek klientów reaguje negatywnie
na konieczność wysłuchania treści
zgód związanych z przetwarzaniem
danych osobowych.
Całość RODO wskazuje, że treść
zgody będzie musiała być przekazana
w przystępny i łatwo zrozumiały
sposób, więc nie można tej zgody
schować wśród innych treści lub
za prawniczymi sformułowaniami.
Powszechna idea zmiany ogólnoeuropejskich przepisów była słuszna,
ponieważ dotychczasowe regulacje
nie uwzględniały wielu nowych
sposobów gromadzenia danych przez
firmy, takie jak Google czy Facebook.
Jednak ustawodawcy nie wzięli pod
uwagę konsekwencji, które będą miały
wpływ na codzienne funkcjonowanie
wielu branż. Jak będzie w praktyce,
Marcin Łukasik, zobaczymy w ciągu najbliższych kilku
Sales Manager, Unicall miesięcy.•
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Nowa treść zgody, spełniająca wymagania RODO,
będzie musiała zawierać następujące informacje:

dane administratora danych (w tym adres),
dane IODO w tejże organizacji, łącznie z danymi
kontaktowymi,
cel przetwarzania danych osobowych,
dane odbiorców danych osobowych,
fakt o przekazywaniu danych do organizacji trzeciej
oraz podstawę jej przekazania,
czas przechowywania danych,
informację o prawie dostępu do własnych danych, ich
modyfikacji oraz możliwości wycofania zgody,
prawie do wniesienia skargi,
konsekwencjach braku zgody na przetwarzanie oraz
informacji o zautomatyzowanym profilowaniu, o ile
takie występują.
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KPI w procesie rekrutacji
i selekcji okiem firmy
rekrutacyjnej
Sektor Business Services w Krakowie jest największym rynkiem w Polsce, ciągle
się rozwijającym i bardzo konkurującym o zdobycie wykwalifikowanego pracownika.

Danuta Protasiewicz,
Regional Manager,
oddziały Katowice
i Kraków.
W Grafton Recruitment
pracuje od 10 lat. 13 lat
w branży doradztwa
personalnego, specjalizuje
się w koordynacji
dużych projektów:
Inżynieria, logistyka,
badania rozwój i BSS.
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Prognozowana dla całej Polski średnia
wzrostu zatrudnienia w sektorze BSS
w 2018 roku to 10% (źródło: dane
ABSL) – prawdopodobnie w przypadku Krakowa będzie jeszcze wyższa.
Jednocześnie, nie zwiększa się znacząco
dostępna pula kandydatów na krakowskim rynku, a to oznacza, że będzie
nasilać się konkurencja różnych firm
o tych samych kandydatów. Od dłuższego czasu, firmy na krakowskim rynku
rozwijają swoje działania Employer
Branding, inwestują w pakiety benefitów, starają się przyciągać kandydatów
na różne sposoby. Naszym zdaniem,
jako firmy budującej całe zespoły i organizacje, polem, na którym organizacje
mogą wygrywać z konkurencją wyścig
o kandydatów, jest inżynieria procesu
rekrutacyjnego. Wdrożenie wskaźników
efektywności do procesu rekrutacji, jako
elementu normującego proces, staje się
czymś nieodzownym, a skuteczne wdrożenie wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron.

W przypadku korzystania z usług
firmy rekrutacyjnej ustalanie KPI (Key
Performance Indicators, czyli finansowe
i niefinansowe wskaźniki stosowane jako
mierniki w procesach pomiaru stopnia
realizacji celów organizacji) powinno
być procesem, w który zaangażowany
jest zarówno Klient jak i dostawca usługi.
Przykładowo, jeżeli planowany jest
projekt zatrudnienia 99 osób władających biegle językiem niemieckim
w trzech falach (miesiąc po miesiącu, czyli
33 na miesiąc), ważne jest, żeby otwarcie
ustalać cele dla firmy rekrutacyjnej, jakie
są ograniczenia budżetowe oraz ile osób
Klient jest w stanie dedykować do realizacji po swojej stronie (dział HR / rekrutacji, dostępność managerów zatrudniających kandydatów, etc.).
Tylko na bazie takich rzetelnych danych,
dostawca może zaprojektować plan realizacji usługi: stworzyć i dedykować zespół
projektowy, który będzie pracował
tydzień do tygodnia w oparciu o zaprojektowane KPI. Przykładowe KPI agencji:
liczba wywiadów / wysłanych rekomen-

dacji tygodniowo, projektowana liczba
spotkań po stronie Klienta, projektowana liczba ofert złożonych przez Klienta
na tydzień. Oprócz KPI ilościowych,
bardzo ważne są również KPI jakościowe,
na przykład: przełożenie tygodniowej
aktywności na rezultat w postaci oferty
dla kandydata. KPI jakościowe są szczególnie ważne i poddawane analizie
w toku realizacji usługi. Przykładowo,
jeżeli na pięć rekomendacji, tylko trzy są
zapraszane przez klienta, z dużym prawdopodobieństwem występują różnice
pomiędzy rozumieniem oczekiwań
klienta przez agencję, a jego rzeczywistymi oczekiwaniami. Idąc głębiej: jeżeli
na 5 spotkanych przez klienta osób, nie
ma żadnej przyjętej oferty, to konieczna
jest analiza, co stoi u źródła (poziom
wynagrodzenia, opinia o firmie, oferty
jakich firm konkurencyjnych są przyjmowane, etc.). Na przykład, modelowe
KPI jakościowe dla stanowisk pierwszoliniowych w sektorze BSS, zgodnie
z wiedzą i praktyką projektową Grafton
Recruitment to 3:1 (liczba Kandydatów
po wywiadzie vs Kandydat ofertowany).
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którego rekrutacja jest z jednym z dodatkowych zadań, a jednocześnie firma ma
plan dynamicznego wzrostu, trudno
tutaj o skuteczność. W takiej sytuacji
konieczne jest ustalenie priorytetów
i właścicieli procesu rekrutacji i selekcji
– szczególnie na poziomie managerów
zatrudniających, ale przede wszystkim
managerów najwyższego szczebla, tym
•
czas na ustalenie terminu spotka- bardziej jeżeli jest to spójne ze stratenia po dostarczeniu rekomendacji gicznymi celami firmy w danym okresie.
przez agencję,
•
czas na udzielenie finalnej informa- Przy wysokiej dynamice oraz wielu stronach zaangażowanych w proces rekrucji zwrotnej kandydatowi,
•
czas potrzebny na złożenie ofer- tacji i selekcji, wskaźniki efektywności są
ty; co ważne – z uwzględnieniem „drogowskazem i barometrem”. Ułatwiają
ewentualnej procedury wewnętrz- zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów
nej akceptacji nowego pracownika, i określają tygodniowe aktywności, które
do tych rezultatów pozwalają dojść.
jeżeli taka w firmie występuje.
To, rzecz jasna, daje możliwość sprawSprawnie przebiegający proces rekrutacji niejszego zarządzania całym procesem
i selekcji, to nadal jeden z bardzo ważnych realizacji usługi. Dodatkowo jakościowe
czynników ocenianych przez przyszłych KPI dają możliwość sprawnego zarząpracowników, często brany pod uwagę dzania końcowym, pożądanym rezulprzy podejmowaniu finalnej decyzji tatem. Jednak, w przypadku usługi
i będący elementem wizerunku praco- rekrutacji i selekcji realizowanej przez
dawcy. Co więcej, ten właśnie proces zewnętrznego dostawcę, proces ich ustajest podstawowym elementem tzw. lania musi być procesem obustronnym,
Candidate Experience, pojęcia bardzo zaaprobowanym przez klienta i takim,
dobrze znanego praktykom Employer w którym on chce czynnie uczestniczyć.
Brandingu. Jest to proces, który może
wesprzeć lub całkowicie zburzyć obraz Jednocześnie, nasza silna rekomenpracodawcy budowany, często wysokim dacja to regularna rewizja wskaźników
nakładem środków, w warstwie budowy efektywności. Często obserwujemy,
że wymagają one redefinicji w toku
marki pracodawcy.
realizacji projektu, ponieważ zmienił się:
Zewnętrzni dostawcy usług rekrutacyj- skład osób zaangażowanych (na przynych często mają okazję obserwować kład zmniejszyła się ilość i dostępność)
różne przykłady organizacji procesu po stronie klienta, zapotrzebowanie
rekrutacji i selekcji po stronie klienta. klienta, etc. Jednak zawsze kluczem jest
To, co wydaje się oczywistym wnio- obustronna komunikacja. Raz ustalone
skiem, to fakt, że dostępność zasobów KPI – szczególnie te ilościowe
17e6d6 – mogą
po stronie klienta, żeby sprawnie ulegać zmianie.
obsłużyć proces, a także zaproszenie
do wzięcia współodpowiedzialności
za ten proces managerów zatrudniających i głównych osób decyzyjnych
w firmie, ma kluczowy wpływ
na końcowy, pozytywny rezultat. Jeżeli
dział rekrutacji/HR w firmie działa
w odosobnieniu, bez poparcia zarządu
firmy, próbując odnaleźć miejsca w kalendarzu managera zatrudniającego, dla
Ustalenie KPI powinno być procesem
obustronnym, w efekcie którego
powstają dwa zestawy tych wskaźników:
dla firmy rekrutacyjnej oraz „lustrzane
KPI” po stronie Klienta, pozwalające
na sprawne przeprocesowanie wszystkich kandydatur. Przykłady KPI ustalonych po stronie klienta:
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Niezależnie od tego, czy proces rekrutacji
i selekcji jest realizowany zewnętrznie
czy wewnętrznie, KPI mogą ubrać ten
proces w ramy, dawać o nim określone
wnioski, pomagać prognozować efekt
i ewentualne ryzyka (monitorowanie KPI
jakościowych), jednak, jak we wszystkim,
konieczna jest komunikacja i partnerskie
traktowanie się wszystkich zaangażowanych stron. •

Ustalenie KPI powinno być
procesem obustronnym, w efekcie
którego powstają dwa zestawy tych
wskaźników: dla firmy rekrutacyjnej
oraz „lustrzane KPI” po stronie
Klienta, pozwalające na sprawne
przeprocesowanie wszystkich
kandydatur.

Przykładowe KPI
agencji: liczba
rekomendacji
tygodniowo,
projektowana liczba
spotkań po stronie
Klienta, projektowana
liczba ofert złożonych
przez Klienta
na tydzień.

49

BIZNES

Nowe obowiązki
przedsiębiorców
na tle znowelizowanej ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym
Wśród głównych zmian wprowadzonych przez ustawodawcę,
na pierwszym miejscu należy wskazać możliwość pociągnięcia
do odpowiedzialności osób, na których spoczywa obowiązek powołania
organu uprawnionego do reprezentowania spółki (zarządu) w razie
stwierdzenia przez sąd zaniedbań w tym zakresie.
Istotną zmianą, która
została uregulowana
w omawianej ustawie,
jest wprowadzenie
obowiązku sporządzenia
sprawozdania
finansowego
oraz pozostałych
dokumentów
sprawozdawczych
(w tym sprawozdania
z działalności spółek)
wyłącznie w postaci
elektronicznej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI W PRZYPADKU NIEPOWOŁANIA
ZARZĄDU

Ustawą z dnia 26 stycznia 2018 roku
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym oraz niektórych innych ustaw
nałożono nowe obowiązki na podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Przepisy znowelizowanej ustawy
weszły w życie w dniu 15 marca 2018
roku. Wprowadzone zmiany wynikają
z obowiązku implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2017/1132/UE z dnia 14 czerwca 2017
roku w sprawie niektórych aspektów
prawa spółek, w zakresie przepisów dotyczących systemu integracji rejestrów
(Dz. U. UE.L.2017.169.46), a ich celem jest
przede wszystkim wzmocnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu.
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Wśród głównych zmian wprowadzonych przez ustawodawcę, na pierwszym
miejscu należy wskazać możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności osób,
na których spoczywa obowiązek powołania organu uprawnionego do reprezentowania spółki (zarządu) w razie stwierdzenia przez sąd zaniedbań
w tym zakresie. Podkreślenia wymaga
fakt, iż wprowadzona regulacja odnosi
się przede wszystkim do wspólników
spółki, ale będzie miała również zastosowanie wobec członków innych organów,
takich jak rada nadzorcza, komisja rewizyjna czy rada fundacji.
Możliwość zdyscyplinowania wspólników przez sąd rejestrowy powstanie
w sytuacji, gdy osoba prawna nie posia-
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da jakiegokolwiek organu, który uprawniony jest do jej reprezentacji lub gdy
w składzie powołanego już zarządu zachodzą braki, które uniemożliwiają jego
działanie. W takiej sytuacji sąd może
wezwać wspólników spółki do wykazania w ściśle określonym terminie,
że zarząd spółki został powołany lub
że braki w jego składzie zostały usunięte.
W przypadku uchybienia przez wspólników wskazanemu obowiązkowi sąd
uprawniony jest do nałożenia na nich
grzywny. Kara ta może być powielana
w razie utrzymującego się niedopełniania obowiązków przez wspólników.
Jednorazowo sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż dziesięć tysięcy złotych, chyba że dwukrotne wymierzenie
grzywny okazało się nieskuteczne. Łączna suma wymierzonych kar nie może jednak przekroczyć kwoty miliona złotych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie
z założeniami ustawodawcy, przewidziana w nowych przepisach możliwość
nałożenia na wspólników kary grzywny
ma charakter przede wszystkim mobilizujący. W związku z powyższym, w razie
wykonania przez wspólników obowiązku związanego z wykazaniem, że spółka
posiada organ uprawniony do jej reprezentacji, grzywna niezapłacona do tego
czasu ulega umorzeniu.
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DO AKT
REJESTROWYCH DODATKOWYCH
INFORMACJI
Kolejny z obowiązków nałożonych znowelizowaną ustawą dotyczy dokumentów składanych do rejestru przedsiębiorców. Jest on ściśle powiązany z regulacją dotyczącą możliwości pociągnięcia
wspólników do odpowiedzialności
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za braki w zakresie składu zarządu.
Celem skutecznego doręczania pism
sądowych skierowanych do członków
organu uprawnionego do reprezentacji spółki, nowe przepisy wprowadziły
obowiązek przedłożenia do sądu rejestrowego informacji o adresie do doręczeń przez określone kategorie osób.
Do wniosku o wpis osób reprezentujących spółkę, likwidatorów oraz prokurentów, obok zgody na powołanie, dołączyć
należy również informację o ich adresach
do doręczeń. Jeżeli adres do doręczeń
wymienionych powyżej kategorii osób
znajduje się poza terenem Unii Europejskiej, wówczas osoby takie muszą wskazać swojego pełnomocnika do doręczeń
na terenie RP.
Obowiązek złożenia odpowiednich dokumentów do akt rejestrowych nałożony został również w razie zgłoszenia
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Agnieszka
Krzyżaniak,
Radca Prawny
w Kancelarii Prawnej
„Chudzik
i Wspólnicy
Radcowie
Prawni” sp.p.
www.chudzik.pl.

Anna Godlewska,
Asystent Prawny
w Kancelarii Prawnej
„Chudzik
i Wspólnicy
Radcowie
Prawni” sp.p.
www.chudzik.pl.
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do Krajowego Rejestru Sądowego
spółki kapitałowej. W takim wypadku
do wniosku o wpis należy dołączyć listę
obejmującą imię i nazwisko oraz adres
do doręczeń członków organów lub
osób uprawnionych do powołania zarządu – najczęściej wspólników. W sytuacji,
gdy wspólnikiem spółki jest osoba prawna, dokument dołączony do wniosku
o wpis powinien zawierać imiona i nazwiska wraz z adresami do doręczeń członków organu reprezentacji takiej osoby.
Przepisy przejściowe ustawy zakreślają
termin na złożenie do akt rejestrowych
ww. dokumentów w przypadku podmiotów już istniejących, które zostały
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązku tego należy dopełnić przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, niezależnie
od treści owego wniosku. Nie może
to jednak nastąpić później niż w terminie
18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Po upływie tego terminu, sąd rejestrowy będzie uprawniony
do wszczęcia wobec spółki postępowania przymuszającego. Podmioty, których
wniosek o wpis nie został rozpoznany
do dnia 15 marca 2018 roku, zostaną
wezwane przez sąd rejestrowy do uzupełnienia wniosku poprzez złożenie
ww. dokumentów.

Podkreślenia wymaga
fakt, iż zgodnie
z założeniami
ustawodawcy,
przewidziana
w nowych przepisach
możliwość nałożenia
na wspólników kary
grzywny ma charakter
przede wszystkim
mobilizujący.
OBOWIĄZEK SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH W WERSJI
ELEKTRONICZNEJ

Istotną zmianą, która została uregulowana w omawianej ustawie, jest także
wprowadzenie obowiązku sporządzenia
sprawozdania finansowego oraz pozostałych dokumentów sprawozdawczych
(w tym sprawozdania z działalności spółek) wyłącznie w postaci elektronicznej.
Regulacja ta dotyczy wszystkich podmiotów, na których spoczywa obowiązek sporządzenia takich dokumentów.
Ma to na celu nie tylko usprawnienie
procesu
rozpoznawania
wniosków
o wpis wzmianki o złożeniu sprawozdania, ale również skrócenie czasu oczekiwania na rozpatrzenie pozostałych
spraw. Sprawozdanie sporządzone w formie elektronicznej musi zostać opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicz-

nym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej
jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu. Przygotowane dokumenty
w wersji elektronicznej można złożyć
poprzez nowy portal uruchomiony przez
Ministerstwo Sprawiedliwości, (tzw. Repozytorium Dokumentów Finansowych),
który pozwala na bezpłatne zgłaszanie
dokumentów finansowych. Aby zgłoszenie dokumentów drogą elektroniczną było jednak możliwe, konieczne jest
założenie konta na portalu eKRS przez
członków zarządu oraz uzyskanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego
lub profilu zaufanego ePUAP.
Ustawodawca wprowadzając nowe regulacje w zakresie formy dokumentów
sprawozdawczych przewidział jedno odstępstwo dotyczące sprawozdań finansowych za rok 2017. W okresie przejściowym obowiązywania nowych przepisów,
tj. od 15 marca 2018 roku do 30 września
2018 roku, dopuszczono możliwość złożenia dokumentów finansowych za 2017
rok w formie skanu sprawozdania finansowego sporządzonego w formie papierowej, opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo podpi
sem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przynajmniej jednej osoby
uprawnionej do reprezentacji podmiotu.
Skan dokumentów będzie mógł zostać
złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez
Ministerstwo Sprawiedliwości. Pomimo
zatem możliwości złożenia sprawozdania
finansowego za rok 2017 w formie skanu, nadal do skutecznego przekazania
go do sądu rejestrowego konieczne będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP, a także rejestracja na portalu prowadzonym przez Minister
stwo
Sprawiedliwości. •
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Biuro serwisowane –
elastyczność i jakość
pod jednym dachem
Zorganizowanie odpowiedniej przestrzeni biurowej dla nowego zespołu projektowego
to wyzwanie, które spędza sen z powiek niejednemu office managerowi z branży
outsourcingowej. Dynamicznie zmieniające się potrzeby biznesu wymagają refleksu
i podejmowania decyzji, które wiążą się ze zmianami personalnymi. Jak wybrnąć
z sytuacji, w której dodatkowe stanowiska pracy potrzebne są „od zaraz” lub z góry
wiadomo, że nowy projekt zakończy się przed upływem kilku lat?

Elastyczny open
space, podobnie jak
serwisowany gabinet,
dostępny jest z dnia
na dzień. Zespół
roboczy liczący
od kilkunastu
do kilkudziesięciu
osób może przystąpić
do pracy już
następnego dnia
po podpisaniu
umowy.

Raz zespół wymaga powiększenia. Innym
razem jego utrzymywanie przestaje być
uzasadnione lub efektywne kosztowo.
Konsekwencją jest zmieniające się zapotrzebowanie na powierzchnię biurową,
której pozyskanie w tradycyjny sposób
jest czasochłonne i zazwyczaj wiąże się
z zaciągnięciem zobowiązań na długie
lata. Jak wybrnąć z sytuacji, w której
dodatkowe stanowiska pracy potrzebne
są „od zaraz” lub z góry wiadomo,
że nowy projekt zakończy się przed
Sebastian upływem kilku lat?

Rączkowski,
Dyrektor
Zarządzający Rozwiązania próżno szukać wśród ofert
CitySpace deweloperów, którzy do kwestii najmu
www.cityspace.pl powierzchni biurowych w swoich nieru-
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chomościach podchodzą w bardzo
konserwatywny sposób. Wymarzonym
typem klienta jest dla nich stabilny
najemca, który podpisze długoterminowy kontrakt na jak największy metraż,
a następnie urządzi sobie biuro według
własnego upodobania… i spędzi w nim
kolejnych kilka lat. Ta filozofia działania
drastycznie odbiega od potrzeb firm,
które dynamicznie się rozwijają i oczekują przede wszystkim elastyczności.
W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw odpowiedź na takie zapotrzebowanie jest prosta i znana od lat.
Na polskim rynku obecni są operatorzy
biur serwisowanych, którzy udostępniają
firmom w pełni wyposażone gabinety
zlokalizowane w najlepszych biurowcach w kraju. Ich oferta do niedawna
adresowana była wyłącznie do sektora
MŚP z dużymi ambicjami lub międzynarodowych korporacji, które nad Wisłą
stawiały pierwsze kroki. To rozwiązanie
skrojone na miarę potrzeb niewielkich
(liczących od kilku do kilkunastu osób)
zespołów, dla których komfort pracy jest

znacznie ważniejszy niż cena, jaką trzeba
zapłacić za wysokiej jakości przestrzeń,
prestiżowy adres i brak trosk związanych
z bieżącą obsługą biura.
Wariant serwisowany stał się dostępny
dla dużych organizacji stosunkowo
niedawno. Około półtora roku temu rynek
po raz pierwszy usłyszał o elastycznych
przestrzeniach typu open space jako
uzupełnieniu oferty biur serwisowanych.
Operatorzy stworzyli produkt równie
elastyczny, lecz zoptymalizowany pod
kątem kosztów, które odgrywają kluczową
rolę chociażby w branży outsourcingowej. Wyjście poza prywatne gabinety
i zaproponowanie potencjalnym klientom
stanowisk pracy na otwartej przestrzeni
pozwoliło obniżyć cenę przy zachowaniu
wszystkich zalet biura serwisowanego.
Elastyczny open space, podobnie
jak serwisowany gabinet, dostępny jest
z dnia na dzień. Zespół roboczy liczący
od kilkunastu do kilkudziesięciu osób
może przystąpić do pracy już następnego dnia po podpisaniu umowy.
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Wariant serwisowany
stał się dostępny
dla dużych organizacji
stosunkowo niedawno.
Około półtora roku
temu rynek po raz
pierwszy usłyszał
o elastycznych
przestrzeniach typu
open space jako
uzupełnieniu oferty
biur serwisowanych.

Co ważne, nie jest to skomplikowana,
pełna detali umowa najmu, ale prosty
kontrakt na świadczenie usługi wyłącznego dostępu do przestrzeni biurowej.
Taka konstrukcja prawna daje większą
swobodę i nie obciąża bilansów księgowych klienta. Czas trwania umowy
jest indywidualnie dopasowywany
do potrzeb firmy. Najczęściej zawierane są kontrakty na 12 miesięcy,
z możliwością przedłużenia w zależności
od potrzeb danej organizacji.
Użytkownicy open space’u, oprócz
w pełni wyposażonych stanowisk
pracy, do dyspozycji mają wszystko
to, bez czego żadne biuro nie może
się obyć. Wysokiej klasy architektura
IT, urządzenia biurowe i telekomunikacyjne to integralne elementy oferowanej usługi. Operator bierze na siebie
również wszystkie obowiązki związane
z codziennym funkcjonowaniem biura:
zapewnia obsługę recepcyjną, zajmuje
się przepływem korespondencji, zaopatruje kuchnię oraz dba o czystość.
Dzięki temu organizacja może skupić się
na istocie prowadzonego biznesu. Bez
kosztownych inwestycji w infrastrukturę,
długoterminowych zobowiązań i zbędnych kosztów administracyjnych. •
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Myśl jak dyrektor finansowy,
czyli o zarządzaniu ryzykiem
w biznesie
Według „2017 Global risk oversight report” aż 60% organizacji
reprezentujących różne branże mierzy się z coraz trudniejszymi
wyzwaniami, które w sposób znaczący mogą wpłynąć na strategiczny
sukces ich przedsięwzięć. W tym wypadku kluczową rolę dla pozycji
rynkowej przedsiębiorstwa odgrywa prawidłowe zarządzanie ryzykiem,
które coraz częściej spoczywa na barkach dyrektorów finansowych.

Jakub Bejnarowicz,
Associate Director,
Association
of International
Certified
Professional
Accountants
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DYREKTOR FINANSOWY, CZYLI KTO?
Na przestrzeni ostatnich lat funkcja
dyrektora
finansowego
znacząco
ewoluowała. Dziś jego rolą jest nie
tylko zarządzanie szeroko pojętymi
finansami, lecz także współtworzenie
kierunków rozwoju biznesu i podejmowanie kluczowych z punktu widzenia
przyszłości przedsiębiorstwa decyzji.
Dobry dyrektor finansowy powinien
znać i rozumieć istotę wszystkich
kluczowych funkcji działalności firmy
– sprzedaży, logistyki, marketingu, HR
i w końcu – IT. W praktyce musi być
więc gotowy na zarządzanie wieloma
procesami, w tym zarządzanie ryzykiem. I właśnie podejście procesowe
w tym zakresie jest istotne – ciągłe
analizowanie otoczenia, weryfikowanie
przyjętych założeń i tworzenie symulacji możliwych modeli biznesowych
i w oparciu o nie – unikanie czy redukowanie możliwych ryzyk biznesowych.
Obecnie istnieje wiele różnych metodologii zarządzania ryzykiem, z których
aktualnie za najbardziej kompleksowe
podejście uważa się Zintegrowane
Zarządzanie Ryzykiem (Enterprise Risk
Management, ERM). Podstawowymi
elementami ERM są ocena znaczących
ryzyk i wdrożenie odpowiednich reakcji

na zagrożenia, które obejmują m.in.
zmniejszanie lub ograniczanie ryzyka
za pomocą wewnętrznych procedur
kontrolnych lub innych działań związanych z jego zapobieganiem.
GLOBALNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
ZARZĄDCZEJ NA RATUNEK

W tym miejscu warto także nawiązać
do dziedziny bliskiej zarządzaniu ryzykiem, a mianowicie rachunkowości
zarządczej, nazywanej również rachunkowością managerską. Dlaczego? Bo jest
to dziedzina wspomagająca podejmowanie decyzji kluczowych dla funkcjonowania naszych organizacji. Jej
głównym zadaniem jest gromadzenie,
analizowanie i dostarczanie informacji,
na podstawie których zarządzający firmą
mogą racjonalnie decydować, biorąc
pod uwagę możliwe ryzyka i ich konsekwencje. Tym samym przedsiębiorcy
są przygotowani na więcej niepożądanych zdarzeń losowych. Tylko tyle
i aż tyle, bo dziś właściwe zarządzanie
informacją jest szansą na zdobycie
przewagi konkurencyjnej.

Dziedzina ta opiera się na uniwersalnych, dostępnych dla wszystkich
Globalnych Zasadach Rachunkowości
Zarządczej, które zostały stworzone
przez dwie renomowane organizacje
zrzeszające certyfikowanych finansistów
– American Institute of Certified Public
Accountants (AICPA) i Chartered Institute
of Management Accountants (CIMA).
Zasady pomagają organizacjom – dużym
i małym, publicznym i prywatnym –
w pozyskiwaniu wartości z coraz większej
ilości dostępnych informacji. A podejmowanie właściwych decyzji nigdy wcześniej
nie było tak ważnym i trudnym zadaniem
jak dzisiaj – w obliczu postępu technologicznego i rozwoju sztucznej inteligencji.
CYBERBEZPIECZEŃSTWO
NA CELOWNIKU

Zarządzanie ryzykiem w dzisiejszym
świecie zyskuje dodatkowy wymiar.
Wcześniej wspomniany postęp technologiczny niesie ze sobą wyzwanie
związane z cyberatakami. Aby wdrożyć
odpowiedni plan prewencyjny organizacje muszą zrozumieć, na czym polega
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możliwe zagrożenie. Jak wynika z raportu
CIMA „Cybersecurity tool: Cybersecurity
risk, response and remediation strategies”, jest ono generowane w głównej
mierze przez trzy czynniki: złośliwe
oprogramowanie, ataki aplikacyjne
i ataki hakerskie. W ich efekcie firma
może stracić dane, środki finansowe,
doświadczyć problemów z funkcjonowaniem serwisów internetowych
lub aplikacji. Może na tym również
ucierpieć reputacja przedsiębiorstwa,
która dodatkowo zostanie narażona
na konsekwencje prawne, nie wspominając o masowym przejściu klientów

do konkurencyjnych usługodawców.
Jak czytamy w raporcie CIMA, aby osiągnąć cele w zakresie bezpieczeństwa
i zminimalizowania ryzyka ataku, organizacje powinny zastosować mechanizmy
bezpieczeństwa mające na celu ochronę
zasobów informacyjnych, wykrywanie
złośliwej aktywności, a także skuteczne
reagowanie na tę złośliwą działalność
w celu zminimalizowania wpływu
na interesy firmy.
Należy
wdrożyć działania kontroli
systemów, w zależności od rodzaju oprogramowania, pamiętając o podziale
na dostępność, poufność oraz integralność danych i przetwarzania. Jednak
ochrona przed atakami to tylko jeden
z elementów polityki cyberbezpieczeństwa organizacji. Potrzebny jest
też odpowiedni system raportowania,
który pokaże partnerom biznesowym,
że mają do czynienia z firmą zabezpieczoną na wypadek takich właśnie sytuacji. Zdaniem twórców opracowania
podstawowymi kryteriami takiego raportowania są: dostępność do systemów
informatycznych, tajność rozumiana
jako ochrona informacji przed nieautoryzowanym dostępem, spójność danych,
czyli działania przeciwko modyfikacji lub
zniszczeniu posiadanych danych, a także
spójność procesowania – ochrona przed
nieprawidłowym użyciem, modyfikacją
i likwidacją systemów. •

Dobry dyrektor
finansowy powinien
znać i rozumieć istotę
wszystkich kluczowych
funkcji działalności
firmy – sprzedaży,
logistyki, marketingu,
HR i w końcu – IT.
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AKTUALNOŚCI
INWESTYCYJNE
Nuvalu otwiera biuro
regionalne w Krakowie
Nuvalu Polska, największa polska firma
doradzająca na rynku nieruchomości
komercyjnych, kontynuuje ekspansję
w regionach. Po Trójmieście, Wrocławiu
i Poznaniu spółka otwiera kolejne biuro –
tym razem w Krakowie. Pokieruje nim
Marcin Gawlik.
– Kraków to drugi po Warszawie największy
rynek biurowy w Polsce i jednocześnie naj
większy w kraju ośrodek BPO/SSC/IT/R&D.
Ma ogromny potencjał, który z roku na rok

diagnozy potrzeb, przez odpowiedni dobór
powierzchni, stworzenie pakietu rozwiązań
optymalizacyjnych i negocjacje z właścicielem
budynku po projekt aranżacji powierzchni,
który wykonuje dla naszych klientów
pracownia architektoniczna Concept Space.
Działamy kompleksowo. Krakowscy
klienci już niebawem przekonają się, jak
wiele mogą zyskać współpracując z nami –
mówi Gawlik.

JLL wyłącznym agentem
wrocławskiego Infinity

Firma doradcza JLL została wyłącznym
agentem odpowiedzialnym za komercjalizację
Infinity – obiektu biurowego we Wrocławiu,
który zaoferuje ponad 22 000 mkw.
powierzchni. Za realizację inwestycji będą
odpowiedzialne Avestus Real Estate
i Tristan Capital Partners. Infinity, które
powstanie u zbiegu ulic Nabycińskiej,
rośnie. Od dłuższego czasu jesteśmy już
Legnickiej i Sokolniczej, będzie
aktywni na tym rynku. Jednym z naszych
nowoczesnym budynkiem klasy A z ponad
kluczowych projektów jest rekomercjalizacja 19 800 mkw. powierzchni biurowej,
części parku biznesu w Zabierzowie, który
ok. 2500 mkw. powierzchni handlowozostał w ostatnich miesiącach przejęty
usługowej, podziemnym garażem z 314
przez nowego właściciela. Naturalną
miejscami parkingowymi, a także
konsekwencją rosnącego zaangażowania
infrastrukturą dla rowerzystów. Prace
jest uruchomienie biura regionalnego.
na terenie inwestycji ruszą w maju tego roku.
Za rozwój Nuvalu w Małopolsce będzie
Oddanie biurowca do użytku planowane
odpowiedzialny Marcin Gawlik, który
jest na III kw. 2020 r. Wrocławski projekt
wniesie do firmy doświadczenie, zdobyte
biurowy będzie drugą, po krakowskim
przez lata w branży nieruchomości handlowych kompleksie Enterprise Park, wspólną
– mówi Marek Ciunowicz, Członek
inwestycją realizowaną przez Avestus Real
Zarządu Nuvalu Polska.
Estate i Tristan Capital Partners. Wybór
Marcin Gawlik zajmuje w Nuvalu Polska
Wrocławia potwierdza doskonałą kondycję
stanowisko Senior Property Brokera.
tutejszego rynku biurowego.
Wcześniej zarządzał krakowską galerią
handlową Solvay Park. – Cieszę się, że mogę
wykorzystać swoje doświadczenie
i przyczynić się do rozwoju działalności
firmy w Małopolsce. Atutem Nuvalu jest
najwyższy standard świadczonych usług
i kompletna oferta. W profesjonalny sposób
wspieramy klientów na każdym etapie
procesu najmu – od wstępnej
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Polski rynek przemysłowo-logistyczny
w I kwartale 2018 roku
Polska magazynami stoi, a będzie ich jeszcze więcej. Obecnie
w budowie znajduje się ponad 1,8 mln mkw. powierzchni
magazynowych, co jest najwyższym wynikiem w historii
– wynika z raportu CBRE „Rynek magazynowy w Polsce
w I kwartale 2018”. Rosnące tempo rozwoju rynku logistycznego
potwierdza również aktywność najemców, którzy w I kwartale
wynajęli prawie 1,3 mln mkw., czyli o ponad 25% więcej niż rok
temu. Eksperci CBRE zwracają uwagę, że rośnie zainteresowanie
nowymi lokalizacjami przy zachodniej granicy oraz takimi
miastami jak Kielce, Białystok i Olsztynek.

Według raportu CBRE „Rynek magazynowy w Polsce”, który
podsumowuje polski rynek przemysłowo-logistyczny w I kwartale
2018 roku, na rynku znajduje się obecnie 13,9 mln mkw.
nowoczesnej powierzchni magazynowej, czyli o ponad 20% więcej
niż w analogicznym okresie 2017 roku. W ciągu trzech pierwszych
miesięcy tego roku deweloperzy dostarczyli na rynek ponad
370 tys. mkw. nowej powierzchni magazynowej. Efektem dużej
aktywności inwestorów jest podpisanie umów najmu na 1,26 mln
mkw., co oznacza ponad 25% wzrost rok do roku. Dostępność
wolnej powierzchni magazynowej jest wciąż bardzo ograniczona.
Wskaźnik pustostanów w I kwartale wyniósł 4,8%, co oznacza spadek
o 1,3 pp. w stosunku do tego samego okresu 2017 roku.
Polska w regionie CEE nie ma sobie równych. Polska jest
nadal najbardziej atrakcyjnym rynkiem wśród krajów Europy
Środkowo-Wschodniej. Popyt na powierzchnie magazynowe
w pierwszym kwartale w Czechach – drugim z kolei kraju Europy
Środkowo-Wschodniej był prawie trzykrotnie mniejszy
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(420 tys. mkw.), a podaż niemal
dwukrotnie mniejsza (7,2 mln mkw.).
Z kolei, kraje takie jak Rumunia, Węgry czy
Słowacja to już znacznie mniejsze rynki –
z podażą w okolicach 2 mln mkw.
Nowe lokalizacje na magazynowej
mapie Polski. W 2018 roku w centrum
zainteresowania inwestorów nadal będą
tereny przy zachodniej granicy, m.in. okolice
Zielonej Góry, Świebodzina i Świecka.
Jednak deweloperzy wciąż poszukują
nowych atrakcyjnych lokalizacji.
Na radarze znajdują się takie miasta jak
Białystok, Kielce i Olsztynek przede
wszystkim z uwagi na dostępność
pracowników, których w wielu regionach
Polski brakuje.
Magazyny szyte na miarę. Eksperci CBRE
zwracają uwagę, że na polskim rynku
logistycznym przybywa budynków
zaprojektowanych i zrealizowanych
z myślą o ich późniejszej funkcjonalności.
Magazyny BTS (ang. build-to-suit), czyli
obiekty projektowane i budowane według
indywidualnych preferencji i na potrzeby
konkretnego klienta, odpowiadały za aż
1/3 całego popytu w I kwartale 2018 roku.
To przede wszystkimi wielkie inwestycje
takie jak magazyn Zalando w Olsztynku
czy centrum dystrybucyjne Leroy Merlin
w środkowej Polsce, ale także dwa centra
przeładunkowo-dystrybucyjne DHL
w okolicach Warszawy.
Źródło: CBRE

Warszawski rynek hotelowy
ciągle nienasycony
W Warszawie wciąż brakuje miejsc
noclegowych. Wkrótce otworzy się wiele
nowych obiektów. Zdaniem specjalistów
Walter Herz, warszawski rynek hotelowy
jest ciągle nienasycony. Eksperci obliczają,
że w obiektach, które mają zostać
ukończone w tym roku w Warszawie
przybędzie ponad 2 tysiące pokojów.
To jedna czwarta nowej oferty, planowanej
do oddania w 2018 roku na największych
rynkach hotelowych w kraju. Inwestycje,
które mają być gotowe w 2019 roku
przyniosą Warszawie kolejne 2 tysiące
miejsc hotelowych. Tym samym,
jak podają analitycy Walter Herz,
zasoby stołecznego rynku zwiększą się
do około 18 tys. pokojów hotelowych.
W tym roku w Warszawie
planowane jest otwarcie m.in.
zlokalizowanego w dzielnicy Włochy
hotelu Krakowska Residence z ponad
350 pokojami, hotelu Four Points by

Cushman & Wakefield
będzie odpowiedzialny
za komercjalizację
powstającego projektu
Fabryczna Office Park

Sheraton na warszawskim Służewcu Przemysłowym, który
mieścił będzie 192 pokoje, hotelu Vienna House ze 164 pokojami,
luksusowego hotelu Raffles Europejski na Krakowskim
Przedmieściu ze 106 pokojami, czy 163 pokojowego Hampton
by Hilton przy ulicy Postępu i hotelu Moxy na terenie
kompleksu Koneser na warszawskiej Pradze, w którym znajdzie się
141 pokojów, informują specjaliści Walter Herz. Jedno z hotelowych
otwarć, zapowiadanych na ten rok w Warszawie, miało miejsce
w połowie marca, kiedy przy ulicy Grzybowskiej otwarty został
hotel Ibis Styles Warszawa City z 220 pokojami. To pierwszy
w stolicy obiekt tej marki. Motywem przewodnim wystroju
hotelowych wnętrz jest wątek komunikacyjny starej Warszawy,
a przede wszystkim pierwsza, konna linia tramwajowa, która
została uruchomiona w mieście 1866 roku.
Niedawno gości zaczął przyjmować także pięciogwiazdkowy
hotel Renaissance Warsaw Airport Hotel zlokalizowany
bezpośrednio przy warszawskim Lotnisku Chopina. Poza 225
pokojami hotel mieścił będzie wysoką na 5,5 metra salę balową,
wyposażoną w zintegrowany systemem świetlny, pozwalający
na uzyskanie 16 milionów kolorów podświetlenia. Obiekt zapewni
również zaplecze konferencyjne z ośmioma salami oraz
ekskluzywną strefę SPA i basen, a także Executive Lounge
na najwyższym piętrze, z obszerną ofertą gastronomiczną
i niepowtarzalnym widokiem na płytę lotniska. Trwa również
końcowe odliczanie do otwarcia hotelu Raffles Europejski Warsaw,
który mieści się w historycznym budynku dawnego Hotelu
Europejskiego przy Krakowskim Przedmieściu. To pierwszy hotel
o standardzie pięciu gwiazdek plus w Polsce, który poza 106
pokojami i apartamentami zaoferuje SPA z basenem, klub fitness,
palarnię cygar, cukiernię i restaurację. Na terenie obiektu dostępna
będzie również najwyższej klasy przestrzeń biurowa i handlowo-usługowa.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman
& Wakefield podpisała umowę o współpracy
z Grupą INTER-BUD. Na jej podstawie
Cushman & Wakefield będzie wyłącznym
podmiotem odpowiedzialnym
za komercjalizację powstającego projektu
Fabryczna Office Park. Fabryczna Office
Park to trzy nowoczesne biurowce
powstające w centrum Krakowa,
z doskonałym dostępem
do przystanków tramwajowych
i autobusowych przy Alei Pokoju. Tuż
przy inwestycji planowany jest również
przystanek szybkiej kolei aglomeracyjnej PKP.
Fabryczna City to również rewitalizowane
budynki o funkcji handlowej, zapewniające
dostęp do wielu usług m.in.
dla pracowników firm, które zdecydują się
wynająć powierzchnie biurowe w kompleksie.
W części mieszkalnej inwestycji znajdą
się mieszkania na sprzedaż oraz małe
kompaktowe mieszkania typu starter
na wynajem. Każdy z budynków biurowych
będzie oferował dwupoziomowy parking
podziemny oraz dziesięć kondygnacji
naziemnych.

Łączna powierzchnia najmu
w części biurowej to ponad 42 tys.
mkw. oraz 844 miejsca parkingowe.
Budowa pierwszego budynku oraz
kondygnacji podziemnych dla dwóch
kolejnych rozpoczęła się w czerwcu
2017 roku. Pierwsi najemcy
wprowadzą się w pierwszym kwartale
przyszłego roku (2019). Właścicielem
oraz generalnym wykonawcą
inwestycji jest Grupa INTER-BUD, zaś
za projekt odpowiadała pracowania IMB
Asymetria.
Źródło: Cushman & Wakefield

Źródło: Walter Herz

Outsourcing&More Polska | maj– czerwiec 2018

59

INWESTYCJE

VASTINT zrewitalizuje zabytkowy teren
przy ulicy Garbary w Poznaniu
Vastint Poland zakupił teren starej Rzeźni Miejskiej o powierzchni
blisko 5,5 hektarów w Poznaniu. Deweloper planuje przekształcić
historyczny kwartał miasta w wielofunkcyjny obszar z miejscami
do pracy, mieszkania oraz ogólnodostępną przestrzenią publiczną,
zachowując postindustrialny styl dawnych zakładów.
Przewidywana powierzchnia przyszłej zabudowy to ok. 70 000 m2.
Nieruchomość położona jest w północnej części centrum
Poznania w obrębie ulic Garbary, Grochowe Łąki i Północnej.
W chwili otwarcia w 1900 roku, zakłady mięsne, były jednym
z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie.
Po II wojnie światowej obiekt został zmodernizowany, jednakże
w latach 90. XX wieku produkcja została przeniesiona poza miasto.
Od tego czasu budynki zakładowe stoją niewykorzystane. Plany
inwestycyjne obecnego właściciela na nowo zdefiniują funkcje
i kształt historycznego kwartału miasta.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji
– czym jest i jakie korzyści może przynieść
przedsiębiorcom
Przedsiębiorcy czekają już na ustawę o wspieraniu nowych
inwestycji. Zakłada ona, że cała Polska będzie podzielona
na 14 obszarów, gdzie wsparcie znajdą zarówno wszyscy
przedsiębiorcy – od tych dużych, aż po mikro. Szczególny nacisk
położy też na rozwój tzw. „ściany wschodniej”, czyli województw:
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińskomazurskiego. Eksperci z kancelarii prawnej Ecovis wyjaśniają,
czym właściwie jest owa ustawa i jakie korzyści może przynieść
przedsiębiorcom. Projekt ustawy o wspieraniu nowych
inwestycji może być szansą rozwoju szczególnie dla średnich,
małych i mikro przedsiębiorców. Jednak aktualny kształt
wymaga drobnych poprawek, by projekt przyniósł oczekiwane
efekty. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju stanowią
ważny czynnik, który w dłuższej perspektywie
przełoży się także na powstanie nowych miejsc pracy,
dzięki czemu niewielkie i średnie miasta będą miały możliwość
rozwoju. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji może być
krokiem ku rozwojowi gospodarczemu Polski oraz zwiększeniu jej
konkurencyjności. Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji,
jest skierowany do przedsiębiorców, którzy będą chcieli skorzystać
z ulg inwestycyjnych. Szacunki rządowe wskazują, że ze
wsparcia będzie mogło skorzystać prawie 13 000 przedsiębiorców
na terenie całego kraju. Jednak lokalizacja inwestycji będzie
mieć znaczenie. Przede wszystkim wspierane będą obszary
o najwyższym bezrobociu – im wyższe, tym niższa wartość
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inwestycji jest wymagana i większe wsparcie
jest udzielane.
Zgodnie z umową wsparcie jest udzielane
w formie zwolnień podatkowych według
określonego kryterium intensywności
pomocy, które uzależnione jest od miejsca
ulokowania inwestycji. Zwolnienie
podatkowe jest częścią inwestycji, jaką
inwestor otrzyma z powrotem jako
zwolnienie podatkowe.
Do tej pory spółki zarządzające strefami
partycypowały w wydawaniu zezwoleń
na działalność na terenie strefy. W nowej
ustawie nie będzie tych zezwoleń. Teraz
będzie wydawana decyzja o udzieleniu
wsparcia, do której będą stosowane
te same reguły, jak do wydawania
wszystkich decyzji administracyjnych.
Decyzja będzie wydawana w toku
postępowania administracyjnego przez
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Ustawa o wspieraniu nowych
inwestycji miała wejść w życie w pierwszym
kwartale 2018 roku, jednak ten termin
wciąż się wydłuża. Ustawa jest już
procedowana, sprawozdanie z prac
podkomisji jest na liście rezerwowej
porządku obrad najbliższej sesji Sejmu.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ustawa
zostanie uchwalona przez Sejm na jednym
z posiedzeń czerwcowych. Jej uchwalenie
jest również jednym z priorytetów rządu.
Źródło: ECOVIS Milczarek i Wspólnicy
Kancelaria Prawna

CBRE prezentuje badanie
intencji inwestorów
Rosnące ceny nieruchomości połączone
ze spadającą dostępnością sprawiają,
że inwestorzy szukają nowych sposobów
lokowania kapitału. Najciekawszym wydają
się alternatywne nieruchomości, w które już
zainwestowało 72% ankietowanych przez
CBRE.  7 na 10 inwestorów ma taki zamiar
w przyszłości. Największą popularnością
cieszą się mieszkania studenckie (37%
wskazań) oraz na wynajem (26%).
Na znaczeniu zyskuje też co-working, który
według 30% inwestorów jest przyszłością

pracy biurowej. Eksperci CBRE wskazują,
że w Warszawie prawie każdy nowy budynek
biurowy posiada tego typu przestrzeń.
72% inwestorów zapytanych w badaniu CBRE
„EMEA Investor Intentions Survey 2018” o to,
czy kiedykolwiek ulokowali kapitał
w alternatywne nieruchomości,
odpowiedziało, że tak. 70% wskazuje,
że ma taki zamiar w przyszłości. Skąd taka
popularność? Otóż 26% ankietowanych
wybiera taką inwestycję z uwagi
na strukturalne zmiany popytu, 25% wskazuje
na wyższą początkową wydajność, a 14%
traktuje tego typu lokowanie kapitału
jako ochronę przed spadkami na rynku
nieruchomości.
Największą popularnością wśród inwestorów
cieszą się mieszkania studenckie – wskazało
tak 37% respondentów, co oznacza wzrost
o 10 pp. w porównaniu do poprzedniej
edycji badania. Co czwarty inwestor
interesuje się real estate debt (26%) oraz
mieszkaniami na wynajem (26%).
W przypadku tej ostatniej kategorii widać
duży wzrost w porównaniu do poprzedniej
edycji badania – w 2017 roku tego typu
inwestycje przyciągały zaledwie 18%
inwestorów.
Budynki z sektora Healthcare interesują
16% lokujących kapitał, Data Center – 11%,
a rozrywka co dziesiątego inwestora.
Przestrzenie co-workingowe są coraz
powszechniejsze. Ich prawdziwą mekką
w Europie jest Londyn, ale trend wzrostowy
widać też w naszym kraju. W tym momencie,
jak wynika z raportu O4 „Coworking
w Polsce 2018”, funkcjonuje około 200

budynków tego typu w Polsce.
Wyniki raportu CBRE prezentują nie tylko
silne zainteresowanie alternatywnymi
propozycjami, lecz także – przede
wszystkim szerokie spektrum
produktów tego sektora, które
reprezentują zróżnicowane profile
ryzyka oraz odpowiadają na różne kryteria
inwestycyjne. Na polskim rynku wciąż
jednak brakuje skalowych produktów,
zaprojektowanych i zrealizowanych z myślą
o ich późniejszej funkcjonalności. Jednak
wraz z większą presją związaną
z ulokowaniem kapitału i idącą za tym
kompresją stóp zwrotów dla budynków
klasy prime, deweloperzy powinni dostrzec
sygnał rynkowy i skupić swoją ekspertyzę
na projektach dywersyfikujących
kompozycje portfeli inwestycyjnych.
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10 lat Kieleckiego Parku
Technologicznego
Wszystko zaczęło się od marzenia, by stworzyć w Kielcach miejsce sprzyjające
rozwojowi przedsiębiorczości. Dziś, po 10 latach funkcjonowania, Kielecki Park
Technologiczny to rozpoznawalna marka, a prestiżowy adres – Olszewskiego 6 –
przyciąga ludzi kreatywnych.

RYZYKO WPISANE W PROJEKT

Dorobek dekady działalności Parku
to ponad 80 tysięcy metrów kwadratowych gruntu, na których znajduje się
blisko 32 tys. m2 powierzchni użytkowej,
w tym 2 inkubatory technologiczne,
5 hal, 4 centra kompetencji oraz blisko
20 hektarów terenów pod inwestycje,
z tego ok. 11 ha terenów inwestycyj-

nych „uszytych na miarę” – uzbrojonych
i dobrze skomunikowanych, a kolejne
7,5 ha terenów jest w przygotowywaniu, m.in. ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

duże ryzyko związane z niepowodzeniem przedsięwzięcia. – Nie ma sprawdzonego modelu, który można było
przenieść z innej lokalizacji do Kielc i mieć
gwarancję odniesienia sukcesu. Każdy
park musi być „uszyty na miarę potrzeb”
danej społeczności lokalnej, regionu. Nie
Szymon Mazurkiewicz, dyrektor KPT istnieją rozwiązania w pełni kopiowalne
przyznaje dziś, że dekadę temu istniało – zauważa dyrektor. – Pierwsze parki

Dziś Kielecki Park
Technologiczny
„pęka w szwach”.
Kolejni przedsiębiorcy
czekają na liście
rezerwowej.
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technologiczne na świecie były tworzone
w latach 40-tych ubiegłego stulecia,
a w Polsce – w połowie lat 90. Dopiero
później, za sprawą uruchomienia finansowania z Unii Europejskiej, można było
zaobserwować znaczący wzrost zainteresowania wykorzystaniem pieniędzy pod
kątem budowania terenów aktywności
gospodarczej.
Z szansy, jaką niosły ze sobą unijne
fundusze postanowiono skorzystać
w Kielcach. Wcześniej jednak należało
określić model, najlepsze rozwiązanie
dla stolicy Świętokrzyskiego. – Jeździ
liśmy po świecie. Skandynawia, USA,
Azja – to miejsca, które zrobiły na nas
największe wrażenie, ale nie zwracaliśmy
uwagi tylko na te projekty, które odniosły
sukces. Szczególną uwagę poświęcaliśmy tym przedsięwzięciom, które „nie
wypaliły” i pytaliśmy dlaczego – mówi
Szymon Mazurkiewicz. – To właśnie
dzięki licznym wizytom studyjnym udało
się wypracować najlepszy model instytucji
wspierającej
przedsiębiorczość
i innowacyjność dla Kielc.
KREDYT ZAUFANIA
Na początku powstał tzw. Kielecki
Inkubator
Technologiczny,
czyli
instytucja, która miała odpowiadać
na potrzeby ludzi młodych i środowiska akademickiego w kontekście
wspierania działalności start-upowej. –
Pamiętam, jak pierwszy raz pokazaliśmy
wstępną koncepcję i odbiór nie był zbyt
optymistyczny. Ludzie nie do końca czuli
potrzebę organizacji tego typu działalności, ale wraz z upływem czasu zaczęliśmy gromadzić wokół siebie zwolenników, zarówno z sektora nauki, jak
i biznesu. To oni bardzo nam pomogli.
Wtedy też zapadła decyzja, że w Kielcach
nie będzie działał tylko inkubator, ale cały
park technologiczny – podkreśla dyrektor.
Jego zdaniem, bez przychylności
władz miasta, nie udałoby się „pociągnąć” projektu. – Dostaliśmy ogromny
kredyt zaufania. Stworzono nam idealne
warunki, klimat sprzyjający twórczej pracy
– wymienia dyrektor i dodaje, że duży
wkład w stworzenie koncepcji miało
środowisko akademickie – pracownicy
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
(wówczas Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego – przyp. red.) oraz
Politechniki Świętokrzyskiej.

MILIONY NA BUDOWĘ
BIZNESOWEGO EKOSYSTEMU
Pierwszy projekt, który otrzymał
dofinansowanie z Unii Europejskiej
opiewał na kwotę 86 milionów
złotych. Z tych pieniędzy wybudowano inkubator Orange Inc. oraz
Centrum Technologiczne. – Pierwsze
lata działalności pokazały, że wpisaliśmy się w potrzeby lokalnego biznesu.
Po trzech latach potrzeby się zwiększyły, jeżeli chodzi o infrastrukturę
i profesjonalizację usług. Dlatego
podjęliśmy wówczas decyzję o dalszym
rozwoju infrastruktury, by w rezultacie
zbudować tzw. efekt skali – czyli kumulację na jednym terenie jak największej liczby firm. Powstał prawdziwy
ekosystem biznesowy – opowiada
Szymon Mazurkiewicz i dodaje,
że kluczowym momentem był rok
2012. Komisja Europejska bardzo
pozytywnie oceniła wówczas przedsięwzięcie i przyznała dodatkową
transzę 20 mln euro, dzięki którym
powstał kolejny inkubator – Skye
Inc. Rozbudowano także Centrum
Technologiczne oraz zainwestowano
w tzw. Centra Kompetencji, które
dzisiaj na co dzień wspierają działalność firm funkcjonujących w KPT.
Centra – Druku 3D, Fashion Design,
CNC, ICT i Energetyczne Centrum
Nauki – to profesjonalne przestrzenie,
w których dopracowany został każdy
szczegół. ECN to jedyna tego typu
w regionie placówka, którą od mo‑
mentu otwarcia (listopad 2015 r.)
odwiedziło prawie 40 tys. osób.
Park wzbogacił się także o tereny
inwestycyjne, gdzie powstają zakłady
produkcyjne, a co za tym idzie, nowe
miejsca pracy i nowoczesne technologie. Strefy B i C przeznaczone zostaną
do sprzedaży już w pierwszym kwartale
2018 roku. Na chwilę obecną trwają
prace budowlane związane z uzbrojeniem oraz niezależnie prace geodezyjne. – Cały czas wpływają do nas listy
intencyjne od przedsiębiorców żywo
zainteresowanych zakupem gruntów
inwestycyjnych. Branże są różne – działalność usługowa, sprzedaż, działalność produkcyjna. Wśród nich są firmy,
które wychodzą z inkubatorów technologicznych i chcą się dalej rozwijać
w KPT – dodaje Szymon Mazurkiewicz.
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Nowa inwestycja
w mieście

Nazwa inwestora: Marbach Polska
Kraj pochodzenia: Niemcy
Liczba miejsc pracy: 67
Branża: produkcja (branża papiernicza)
Siedziba w mieście: hala produkcyjnomagazynowa z częścią socjalno-biurową
Zajęta powierzchnia w m2: 1580
Czas trwania pozyskania inwestycji
ze strony miasta: firma reinwestująca
w Kielcach

Zainwestowanie w Kieleckim Parku
Technologicznym znacznie pomogło
rozszerzyć działalność na cały kraj.
Wcześniej zakład w Kielcach był
przeznaczony do wykonywania zleceń
głównie dla jednego odbiorcy z Kielc.
Modernizacja zakładu, nowe miejsce
w KPT pomogło rozwinąć zakład.
Docelowa ilość zatrudnienia na rok 2020
była planowana na 60 osób, co zostało
osiągnięte na początku roku 2018. Obecny
stan zatrudnienia to 67 osób. Jednocześnie
planowane są nowe przyjęcia. Dogodna
lokalizacja i dobra infrastruktura zakładu
pozwoliły na rozszerzenie działalności,
pozyskanie nowych klientów oraz skróciły
czas dotarcia do odbiorców.

Pavol Kunstar,
Managing Director
Marbach Polska

63

INWESTYCJE

Dorobek dekady
działalności
Parku to ponad
80 tysięcy metrów
kwadratowych
gruntu, na których
znajduje się blisko
32 tys. m2
powierzchni
użytkowej,
w tym 2 inkubatory
technologiczne, 5 hal,
4 centra kompetencji
oraz blisko
20 hektarów terenów
pod inwestycje.
NAJWIĘKSZY SUKCES

Za największy sukces minionej dekady
Szymon Mazurkiewicz uważa fakt,
że przez ten czas udało się zyskać zau-
fanie firm. Dziś KPT „pęka w szwach”.
Kolejni przedsiębiorcy czekają na liście
rezerwowej. – Firmy doceniają nas, nie
tylko za jakość infrastruktury, którą dysonujemy, lecz także za efekty synergii, które
w Parku powstają, za możliwości współpracy z innymi podmiotami oraz za usługi,
które na co dzień oferujemy. Wywołaliśmy
w mieście swoistą modę na funkcjonowanie w KPT. To dziś prestiżowy adres –
podkreśla dyrektor.

Centrum Obsługi
Inwestora
Urząd Miasta Kielce
ul. Strycharska 6,
25-659 Kielce
tel. +48 41 36 76 571,
41 36 76 557
mail:
coi@um.kielce.pl
www.invest.kielce.pl
www.mapa.invest.
kielce.pl
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będzie gotowy w połowie 2021 r. prawa handlowego. Przyszłość wiąże się
Unikalny, wielofunkcyjny, a także ekolo- także z poszerzeniem oferty – rozwojem
giczny i wybudowany z zastosowaniem zespołu inkubatorów technologicznajnowocześniejszych
technologii nych o nowe budynki, przyszłe siedziby
z zakresu architektury, budownictwa i miejsce dla start-upów. Mocno akcenoraz zarządzania nieruchomością – to towany będzie również rozwój terenów
jego główne zalety. Oprócz nowo- inwestycyjnych. – Nasze firmy wchodzą
czesnych
powierzchni
biurowych, w kolejne fazy rozwoju. Chcą budować
znajdą się tam przestrzenie do nawią- własne zakłady produkcyjne. Musimy
zywania biznesowych relacji – konfe- im w tym pomóc – zauważa. Dodaje,
rencyjna, coworkingowa i mentorin- że instytucja będzie dążyć do profesjogowa, a także zaplecze laboratoryjne nalizacji w zakresie usług okołobiznei socjalne. Ostatnie piętro w całości sowych, która powinna odpowiadać
OD KPT PO TECHNOPOLIS
Koncepcja rozwoju KPT wpisuje się stworzy strefę sportowo-rekreacyjną. na bardziej zaawansowane potrzeby
w ideę Technopolis – nowoczesnej, W planach jest także budowa inkubatora przedsiębiorców. – Chcemy bardziej
wielofunkcyjnej dzielnicy biznesowej. logistycznego.
włączać się w procesy związane z interna– Na Park patrzymy jako na wielofunkcjonalizacją firm – pomagać im w wejściu
cyjny obszar działalności gospodar- PRZYSZŁOŚĆ…
na rynki zagraniczne – wymienia dyrektor.
czej, gdzie powstają funkcje nie tylko – W najbliższej przyszłości chcemy mocno
okołobiznesowe. Przedszkole, infrastru zaistnieć w świadomości studentów, POST SCRIPTUM
ktura sportowa, punkty usługowe, a na- po to, aby częściej decydowali się na Obecnie w KPT działa ponad 200 firm.
wet mieszkania – wszystko po to, by w tej zakładanie działalności gospodarczej. Budowa
infrastruktury
kosztowała
części Kielc także dobrze się żyło. Chcemy, Będziemy współpracować ze środowi- 86 mln zł, a jej rozbudowa to kolejne
aby nasi przedsiębiorcy mieli wszystkie skiem naukowym i dążyć do tego, aby 126 mln zł. Wartość wsparcia, jakie
niezbędne usługi na wyciągnięcie ręki – w podstawie programowej znalazła się otrzymali przedsiębiorcy w ciągu ostatnauka przedsiębiorczości. Komercjalizacja nich 10 lat w ramach projektów realizomówi dyrektor KPT.
wiedzy to jeden z kluczy do szybkiego wanych przez KPT, to blisko 16 mln zł.
W pierwszej kolejności powstanie rozwoju gospodarczego i poprawiania Liczbę nowych miejsc pracy w firmach
California Inc. – największy inkubator konkurencyjności rynkowej – mówi zlokalizowanych w Parku od początku
technologiczny w Europie Centralno- Szymon Mazurkiewicz.
jego istnienia szacuje się na ok. 1200.
Wschodniej. Inwestycja to wartość
Prawie 3,5 tys. osób skorzystało
86 mln zł. Dofinasowanie pochodzić Dyrektor uważa, że należy także zasta- do dziś z usług oferowanych przez Centra
będzie z funduszy europejskich. Nowy bu- nowić się nad zmianą struktury udzia- Kompetencji. •
dynek o powierzchni ok. 14 tys. m2 łowej KPT. Park mógłby stać się spółką
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CZĘSTOCHOWA
ODKRYJ JĄ NA NOWO!
Uporządkowanie identyfikacji wizualnej miasta
zbiegło się z przygotowaniami do zbliżających
się obchodów 800-lecia dziejów pisanych
Częstochowy.

Od tego roku funkcjonuje już nowe
logo wykorzystywane do promocji
turystycznej, kulturalnej i gospodarczej,
co wiąże się z odejściem od hasła Jasne,
że Częstochowa. Dalszy krok to propozycja zmiany herbu na ten tradycyjny,
który powstał w XIV wieku. Wielki jubileusz dziejów pisanych miasta przypadnie w roku 2020. Pierwsza wzmianka
o Częstochowie pochodzi z 1220 r.,
z dokumentu biskupa krakowskiego Iwo
Odrowąża.

W toku prac
koncepcyjnych
związanych
z przygotowaniem
nowego logo miasta
okazało się, że sama
nazwa Częstochowa
generuje bardzo
wiele ciekawych
znaczeń i kontekstów
świetnie nadających
się do wykorzystania
w promocji marki
miejskiej.

W logo nie ma bezpośrednich odniesień
do herbu miejskiego, który wkrótce
będzie poddany korekcie heraldycznej
i wy
korzystany przy tworzeniu innych
znaków graficznych identyfikujących
Urząd Miasta i jednostki mu podległe.
Logo wykorzystuje barwy z flagi miejskiej (biały, żółty i niebieski), które
widoczne są w kolorowych realizacjach jako końcówka litery Ę. Sam znak
diakrytyczny, tzw. ogonek, przypomina
wskaźnik skierowany do góry, symboli
zując w pozytywny sposób wzrost i roz
wój. Z kolei ucięty od góry zwrot chowa
to punkt wyjścia do gry skojarzeniowej
oraz całej kampanii promocyjnej miasta.

Doświadczenia w stosowaniu dotychczasowego znaku graficznego, jak
również sloganu reklamowego Jasne,
że Częstochowa, jednoznacznie wskazują
na konieczność sięgania po nietypowe
i wyróżniające się na tle innych rozwiązania. Stąd pomysł, by projekt logo oraz
całą kampanię promującą miasto oprzeć
na grze semantycznej i rozdzieleniu
zwrotu na słowa często i chowa. Prosty
graficzny zabieg polegający na ukryciu/
przycięciu drugiego wyrazu buduje
sensy, w myśl których Częstochowa
zachęca do tego, by zarówno sami
mieszkańcy, jak i turyści czy pielgrzymi
na własną rękę odkrywali to, co w samej
kampanii schowane. Miejskie atrakcje
najlepiej zobaczyć na własne oczy,
dlatego część wizerunkowej kampanii
opiera się na usunięciu różnych obiektów
z tradycyjnych zdjęć promocyjnych.
Druga część kampanii skupia się
na dosłownym potraktowaniu zwrotu
często chowa, gdzie podmiot i dopełnienie pozostają w domyśle (Miasto często
chowa swoje skarby), i przetłumaczeniu
go na języki obce. Częstochowa jako miasto otwarte zaprasza zagranicznych gości
do zabawy z literalnie odczytaną nazwą
(w jęz. angielskim – often hides). Egzotyka
niektórych przekładów to forma zachęty
do poznania częstochowskich zabytków,

rzeźb i ciekawych miejsc przez turystów
z najdalszych stron świata. Kampania wizerunkowa ma wzmocnić rozumienie samego
logo jako znaku, który zastąpi jakiekolwiek
hasła czy slogany. Podsumowując, pomysł
na skupienie przekazu narzuciła gra słowna
wynikająca bezpośrednio z nazwy.
Wraz ze zmianą identyfikacji wizual
nej miasta, pojawiło się także
nowe logo Invest in Częstochowa.
Miasto, podczas promocji swojego potencjału inwestycyjnego, już w 2014 roku
posługiwało się, co prawda, logotypem
Invest in Czestochowa, jednak w chwili
obecnej ono również zostało zmienione,
by zachować konwencję.
Marka Invest in Częstochowa powstała,
ponieważ – wraz ze staraniami o lokalizację
– na obszarze miasta dwóch Specjalnych
Stref Ekonomicznych: Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Spec
jalnej
Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec
w trzech lokalizacjach – zmienił się diametralnie kierunek rozwoju miasta. Od czerwca
2014 r. obie strefy zaczęły funkcjonować
i odbyły się pierwsze przetargi. Częstochowa z miasta o charakterze turystycznym
znów stała się miastem nastawionym
na rozwój biznesu i przemysłu, którego
tradycje w tym miejscu sięgają przecież XIX w.

Nowa inwestycja
w mieście
Centrum Obsługi
Inwestora, Wydział
Funduszy Europejskich
i Rozwoju Urząd
Miasta Częstochowy
ul. Waszyngtona 5
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 3707 212
Centrum Obsługi
Inwestora
tel. +48 34 3707 213
coi@czestochowa.
um.gov.pl
fer@czestochowa.
um.gov.pl
www.czestochowa.pl
Anna Mielczarek

CZĘSTOCHOWA ZMIENIA HERB
Na tradycyjnym herbie Częstochowy
znajdują się powszechne wtedy
mury miejskie z wieżami i bramą oraz
symbole Władysława Opolczyka, będącego wówczas księciem zwierzchnim
Częstochowy. Używał on znaku piastowskiego orła – jako książę opolski oraz lwa
– jako pan Rusi Halickiej.

z przekazem św. Hieronima i legendą
o kruku-grzeszniku, który przynosił
św. Pawłowi chleb w dziobie. Projekt
nie tylko nie spełniał podstawowych
wymogów heraldycznych dotyczących
liczby barw czy atrybutów stricte miejskich wykorzystywanych w dawnych
pieczęciach, ale w heraldyce jest związany z symboliką zła i grzechu. Został
jednak przyjęty przez Radę. W 1992 r.
nie pracowała Komisja Heraldyczna
(dopiero w 1999 r.), tym samym nie udało
się zapobiec dewastacji zabytku i dzieła
sztuki, za jaki należy rozumieć herb
z XIV wieku ze złotym orłem dynastii
piastowskiej.

Jednak, w chwili obecnej, zamiast orła
widnieje na herbie kruk, uznawany
za symbol pauliński. Jego historia jest
jednak nieco inna. Po raz pierwszy
oficjalnie zatwierdzono kruka w herbie
miasta w 1942 r. i zrobiły to władze
Generalnej Guberni. Jednym z powodów
prawdopodobnie był fakt, że orzeł był Prezydent
Częstochowy
Krzysztof
przez władze okupacyjne zakazany.
Matyjaszczyk zaproponował zmianę
herbu miasta z zatwierdzonego przez
Po wojnie przez wiele lat używano znów władze Generalnej Guberni kruka,
symboliki orła i lwa. Jednak w 1992 r., na wcześniejszy symbol orła. Zmiana
część częstochowskich radnych zgłosiła herbu rozpoczęła się od zaprojektowania
konieczność zmiany herbu, sugerując wzoru zgodnego z wymogami heralpowrót kruka jako figury nawiązującej dycznymi, następnie czeka go opinia
(nieprecyzyjnie) do obecności Paulinów ze strony Komisji Heraldycznej procena Jasnej Górze – faktycznie, kruk pojawił dującej na zlecenie Ministerstwa Spraw
się w godle paulińskim, w XVII-XVIII Wewnętrznych i Administracji, i decyzja
wieku w Portugalii. Tam związany był częstochowskiej Rady Miasta. •

Nazwa inwestora: Guardian Glass
Kraj pochodzenia: USA
Liczba miejsc pracy: 150 nowych
+ 350 dotychczasowych
Branża: hutnictwo szkła
Siedziba w mieście: częstochowskie
tereny pohutnicze. Rozbudowa huty
odbędzie się w bezpośrednim sąsiedztwie
obecnej siedziby.
Dotychczasowa powierzchnia
zabudowy w m2: 60 000
Czas trwania pozyskania inwestycji
ze strony miasta: ok. 2 lata

Nowy zakład będzie największą
inwestycją kapitałową prowadzoną
od podstaw w historii Guardian Glass
i umocni naszą pozycję jako wiodącego
producenta wysoce wydajnych,
bezpiecznych i energooszczędnych
produktów szklanych dla budynków
mieszkalnych i komercyjnych w Europie.
Guardian jest pod ogromnym wrażeniem
wzrostu gospodarczego w Polsce
i jest przekonany, że Częstochowa
to idealna lokalizacja, która umożliwi
nam lepsze zaspokojenie potrzeb klientów.
W związku z budową nowego zakładu
otrzymaliśmy ogromne wsparcie
od władz miasta Częstochowy,
Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz polskiego rządu.

Kevin Baird,
Prezes i Dyrektor Generalny
Guardian Glass
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Zielone Expo 2024
rozkwitnie w Łodzi
Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, miała pałace wspaniałe i ogrody piękne, żeby był wielki ruch,
wielki handel, wielki pieniądz…
Nawiązując do sławnego cytatu z „Ziemi obiecanej” Władysława Reymonta, można
by powiedzieć, że blisko jesteśmy tej wizji. Prawie 100 pałaców i willi fabrykanckich,
w większości już zrewitalizowanych, zdobi centrum miasta, a ogrody piękne i wielki
ruch mogą być za sprawą Expo Horticultural w 2024 roku, które ma odbyć się w Łodzi.

W związku z organizacją Expo 2024 w
centrum Łodzi powstanie Centralny
Park Miejski, na który złożą się
rozbudowane parki: 3 Maja, BodenPowella oraz teren przylegający do
Centrum Kliniczno-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego.
Fot.:www.lodz.pl.
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Nowa inwestycja
w mieście

STARANIA O ŚWIATOWE EXPO

PAMIĘTAJCIE O OGRODACH…

21 marca br. dotarła dobra wiadomość
z Australii, że Zgromadzenie Ogólne
International Association of Horticultural
Producers (AIPH) przyznało Łodzi
prawa do organizacji Expo Horticultural
w 2024 roku. Wystawa przebiegać będzie
pod hasłem „Nature of the City – Natura
Miasta”, które wyraża chęć realizacji idei
miejsca przyjaznego, dobrego do życia
i pracy w przyjemnym otoczeniu oraz
do odpoczynku, rozrywki i rekreacji.
Ekspozycja będzie dotyczyła nie tylko
rewitalizacji, ale także kształtowania
miejskiego krajobrazu oraz wykorzystania potencjału zieleni w miastach.

Pięciu delegatów z International
Association of Horticultural Producers
(AIPH) odwiedziło Łódź, by zapoznać się
z kandydaturą miasta na organizatora
Horticultural Expo 2024.

Łódź ubiegała się w ub. roku o organizację EXPO 2022, dotyczącego rewitalizacji miast, ale o włos przegrała rywalizację z Buenos Aires. Prezydent Hanna
Zdanowska obiecała łodzianom światową wystawę i władze miasta postanowiły powalczyć dalej. A przecież tzw.
zielone Expo zawiera wiele elementów
wspólnych, a Polska i Łódź odnajdują
swoją tożsamość w rewitalizacji, która
niezależnie od miejsca na świecie,
postrzegana jest jako uniwersalne
narzędzie do podnoszenia jakości życia.
EXPO 2024 będzie nie tylko pokazywać
dorobek szeroko rozumianych działań
rewitalizacyjnych, w tym „zielonej Łodzi”,
ale także będzie ich nieodłączną częścią.
Zielone Expo wpisuje się w koncepcję
szeroko pojętej rewitalizacji, bo chodzi
przecież również o ekologię, niskoemisyjny transport, rozwiązania inteligentnego miasta (smart city) czy zastosowanie nowoczesnych technologii
w codziennym życiu mieszkańców
Łodzi i regionu, który także musi się
przygotować na przyjęcie ogromnej
liczby turystów i gości z całego świata.
Ze wstępnych szacunków wynika,
że na Horticultural Expo 2024 może przyjechać ponad 4 miliony odwiedzających.

W ramach pobytu przedstawiciele AIPH
obejrzeli już teren przyszłej wystawy
oraz węzeł transportowy w Nowym
Centrum Łodzi. Po otrzymaniu pozytywnej oceny AIPH w marcu wskazało
na Łódź, a ostateczna decyzja o lokalizacji zapadnie na czerwcowym posiedzeniu
Międzynarodowego Biura Wystaw
w Paryżu (BIE), gdzie wybór zostanie
ostatecznie zatwierdzony. Poparcie
dla kandydatury Łodzi do organizacji
Horticultural Expo 2024 wyraził marszałek województwa łódzkiego Witold
Stępień oraz łódzkie uczelnie wyższe.
Rektorzy
Uniwersytetu
Łódzkiego,
Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi zapewnili, że aktywnie włączą się w promocję miasta
i organizacji Expo 2024 oraz udostępnią
swoje zasoby merytoryczne, by wzbogacić planowaną wystawę. Aplikację
Miasto przygotowuje we współpracy
z Agencją Rozwoju Zieleni i Związkiem
Szkółkarzy Polskich.
Łódź odwiedził również Niek Roozen,
sławny architekt krajobrazu, który zaprojektował m.in. „Ogrody Amsterdamu”,
szanghajski Central Park na EXPO i ogród
holenderski w Łazienkach Królewskich.
Studenci mieli okazję wysłuchać
wykładu Nieka Roozena, który podkreślił, że zieleń w mieście nie tylko upiększa
i dodaje estetyki, ale musi być rozpatrywana także w kategoriach ekonomicznych, podnoszenia komfortu życia i organizowania przestrzeni dla społeczności
lokalnej. W związku ze staraniami o Expo
Horticultural władze Łodzi myślą o tym,
by zaprojektować w Nowym Centrum
Łodzi ogród, który będzie służył różnym
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Nazwa inwestora: Whirpool Corporation
Kraj pochodzenia: USA
Liczba miejsc pracy: 284
Branża: Financial Shared Services
for EMEA region
Siedziba w mieście: budynek Nowa
Fabryczna
Zajęta powierzchnia w m2: powyżej 5000

Whirlpool postanowił zainwestować
w Polsce, a konkretnie w Łodzi, z wielu
różnych powodów. Przede wszystkim Polska
znajduje się w centrum strategii EMEA,
zarówno pod względem pozycji rynkowej,
jak i zasięgu rynku przemysłowego. Po drugie,
Polska gospodarka i PKB rośnie szybciej
niż w większości innych krajów europejskich,
a Polski rząd i prawo jest bardzo przychylne
zagranicznym inwestorom. Polska jest
także absolutnym numerem 1 w Europie
i jednym z pięciu największych krajów na
świecie pod względem wielkości sektora
usług wspólnych, oferując w ten sposób
wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną
siłę roboczą oraz rozwiniętą infrastrukturę.
Wreszcie, Łódź przeżyła ogromny wzrost
w sektorze SSC w ciągu ostatnich kilku lat,
pozycjonując się w czołówce w Polsce,
a ponieważ jeden z działów księgowości
mieścił się już w Łodzi, w siedzibie fabryki
Indesit, oczywistym było wykorzystać
zaplecze miasta, w którym pracuje już gotowy
zespół, aby stworzyć w nim scentralizowane
centrum usług wspólnych.

Andrea Marciandi,
Director, Whirpool EMEA Service Center
Oddział w Łodzi

69

INWESTYCJE

miejskim relacjom i tworzył niezwykłą
„temperaturę miasta”. Jak podkreśla Niek
Roozen, zieleń osadzona w nowym urbanistycznym centrum nabiera bowiem
nowych funkcji.
ZIARNO ZOSTAŁO RZUCONE
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

Przed Łodzią obecnie 5 lat żmudnej
pracy, bo trzeba wykonać szereg inwestycji w zieleń miejską i równolegle
z procesem rewitalizacji obszarowej
uczynić z Łodzi miasto o wysokiej
jakości życia, a efekty światowej wystawy Expo 2024 pozostaną łodzianom
na długie lata.

CO WARTO WIEDZIEĆ:

•

EXPO Horticultural 2024 to kontynuacja misji EXPO
2022 – nie jest możliwa rewitalizacja bez zieleni
i dlatego główny teren wystawy obejmuje aż 75 ha,
w tym dwa parki. Dzięki EXPO będzie możliwa ich rozbudowa,
a tym samym staną się trwałymi zielonymi płucami strefy
śródmiejskiej.

•

EXPO smart i zrównoważone – Wystawa doskonale wpisuje
się w trendy smart city, wysokiej jakości życia w miastach,
z uwzględnieniem zrównoważonego transportu, zielonych
miast, kultury spędzania wolnego czasu i miast przyjaznych
mieszkańcom.

•

EXPO to nawet 100 mln euro inwestycji na terenie wystawy
i w jej okolicy. Można się spodziewać, że w ciągu 5 miesięcy trwania ekspozycji do Łodzi przyjedzie około 4 mln
odwiedzających.

W związku z organizacją Expo 2024
w centrum Łodzi powstanie Centralny
Park Miejski, na który złożą się rozbudowane parki: 3 Maja, Boden-Powella
oraz teren przylegający do Centrum
Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego. Na innych łódzkich zieleńcach utworzone zostaną pawilony
i ogrody tematyczne, które przez wiele
lat służyć będą mieszkańcom Łodzi.
Wśród powodów, dla których wystawa
jest
atrakcyjnym
przedsięwzięciem
można zaliczyć popularyzowanie proekologicznego podejścia do rozwoju miast,
a także promocję gospodarczą. EXPO
umożliwi również przedstawienie idei
ogrodnictwa miejskiego, jako skutecznego mechanizmu kształtowania polityki
zrównoważonego rozwoju oraz na wykorzystanie dorobku naukowo-badawczego
w zakresie kształtowania przestrzeni miejskiej. Miasto czeka jeszcze na wspólne
ustalenia, co do wsparcia organizacji światowej imprezy ze strony rządu RP, które
jest niezbędnym warunkiem akceptacji
ze strony Biura Wystaw Międzynarodowych w Paryżu, gdzie kandydatura
Łodzi ma być zatwierdzona w czerwcu br. •

Ze wstępnych
szacunków wynika,
że na Horticultural
Expo 2024 może
przyjechać
ponad 4 miliony
odwiedzających.

Fot.:www.lodz.pl.
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Moc specjalizacji –
silne IT napędza sektor
BPO/SSC w Bydgoszczy
Na polskiej mapie sektora nowoczesnych usług dla biznesu
Bydgoszcz jest jedną z głównych lokalizacji, konsekwentnie
budując swój wizerunek miasta otwartego na outsourcing
oraz znaczącego ośrodka IT.

OFERTA MIASTA NA MIARĘ OCZEKIWAŃ
INWESTORÓW SEKTORA BPO /SSC

Dynamicznie wzrastające zatrudnienie
w sektorze BPO/SSC przekroczyło
10 tys. osób, coraz wyraźniej wskazując nat silną specjalizację Bydgoszczy
w branży IT, której udział w rynku
stanowi już ok. 80%. Miasto przyciągnęło do siebie m.in. takie światowe
marki, jak Nokia, Atos, Mobica czy SDL,
które wciąż rozwijają swoje bydgoskie
oddziały. Tak obrany kierunek specjalizacji znajduje swoje odzwierciedlenie nie
tylko w kolejnych inwestycjach czy spektakularnym zwiększaniu zatrudnienia
w sektorze, lecz także w globalnych
sukcesach działających tu firm. Jednym
z przykładów jest bydgoski oddział firmy
Nokia, gdzie stworzono system ostrzegania BMC (Broadcast Message Center),
wykorzystany
przez
amerykańskie
władze do wysłania pierwszego „smsowego” listu gończego. Z kolei, specjalistyczne militarne rozwiązania IT, opracowane przez bydgoską firmę TELDAT,
znalazły swoje zastosowanie w obsłudze
systemu obrony powietrznej nowej
generacji rakiet Patriot. Działający zaś
w Bydgoszczy oddział Atosa świadczy
usługi informatyczne w tak prestiżowych
globalnych projektach, jak obsługa IT
igrzysk olimpijskich.

Silna specjalizacja IT, poparta sukcesami na międzynarodową skalę, niewątpliwie stanowi element unikatowości
oferty
inwestycyjnej
Bydgoszczy.
Równocześnie jednak miasto rozwija
swój potencjał w obszarze usług finansowo-księgowych czy zdalnej obsługi
klienta. Wzrost znaczenia Bydgoszczy
w sektorze nowoczesnych usług
dla biznesu w Polsce to efekt m.in.
działań podejmowanych przez miasto
i powołaną przez jego władze Bydgoską
Agencję Rozwoju Regionalnego (BARR),
odpowiedzialną za promocję gospodarczą Bydgoszczy i zapewnienie szeroko
rozumianego wsparcia procesów inwestycyjnych w mieście. W ramach realizowanej kampanii „Bydgoszcz otwarta
na outsourcing”, BARR nieustannie
podejmuje wysiłki na rzecz promowania
sektora BPO/SSC i zachęcania kolejnych
inwestorów do wyboru Bydgoszczy
na realizację planowanych projektów.

W ramach
realizowanej kampanii
Bydgoszcz otwarta
na outsourcing,
BARR nieustannie
podejmuje wysiłki
na rzecz promowania
sektora BPO/SSC
i zachęcania kolejnych
inwestorów do
wyboru Bydgoszczy
na realizację
planowanych
projektów.

BYDGOSZCZ ZDOBYWA LONDYN

Miejscem stwarzającym ku temu
doskonałą okazję było odbywające się
pod koniec marca w Londynie forum
inwestycyjne „Sourcing in Emerging
Europe”, gdzie Bydgoszcz była jednym
z głównych partnerów. Przedsięwzięcie
zostało zaprojektowane z myślą o inwestorach rozważających różne modele
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ul. Uni Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
Tel. +48 52 585 88 23
barr@barr.pl
www.barr.pl
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optymalizacji swoich działalności, w tym
model outsourcingu części procesów
do lokalizacji w centralnej i wschodniej
Europie. Forum zgromadziło kilkudziesięciu decydentów z Wielkiej Brytanii
i wiodących ekspertów z branży
doradztwa w lokalizacji i integracji
procesów, którzy dzielili się swoimi
opiniami i doświadczeniami, dotyczącymi
możliwości
outsourcingu
w regionie. Wydarzenie było także
okazją do indywidualnych spotkań
z potencjalnymi inwestorami, stwarzając
szansę do zaprezentowania im walorów
i potencjału Bydgoszczy w kontekście
budowy oddziałów czy świadczenia
z tej lokalizacji zaawansowanych usług.
Takie bezpośrednie kontakty pozwalają
wsłuchać się w oczekiwania inwestorów
i lepiej rozpoznać ich potrzeby, a przez
to wyjść im naprzeciw z możliwie najlepiej dopasowaną ofertą ze strony miasta
czy regionu.

nie tylko na przyciąganie nowych
projektów inwestycyjnych, lecz także
na wspieranie już obecnych inwestorów
w rozwijaniu zakresu usług dostarczanych na globalne rynki z centrów ulokowanych na terenie miasta. Bydgoszcz
zachęca na przykład operujące w mieście
firmy produkcyjne do lokalizowania
tu także swoich centrów usług wspólnych (CUW). Tworzenie w Bydgoszczy
międzynarodowego centrum usług
finansowych dla całej grupy kapitałowej
rozpoczyna firma Frosta, która od wielu
lat z powodzeniem prowadzi w mieście
swoją działalność wytwórczą, posiadając obecnie jedną z najnowocześniejszych na świecie linii produkcyjnych
dla produktów spożywczych.

Promocja
bydgoskiego
sektora BPO/SSC
ukierunkowana
jest nie tylko
na przyciąganie
nowych projektów
inwestycyjnych,
lecz także
na wspieranie już
obecnych inwestorów
w rozwijaniu zakresu
usług dostarczanych
na globalne rynki
z centrów
ulokowanych
na terenie miasta.

EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCÓW

Chcąc aktywnie wspierać tego rodzaju
procesy w dłuższej perspektywie,
BARR we współpracy z 4Synchronicity,
ekspertem w dziedzinie wdrażania
POTENCJAŁ REINWESTYCJI
i optymalizacji CUW, zorganizowała
Promocja bydgoskiego sektora BPO/ w kwietniu specjalne warsztaty bizneSSC, ukierunkowana jest jednak sowe poświęcone koncepcji centrali-
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Nowa inwestycja
w mieście

Nazwa inwestora: Cognifide
Kraj pochodzenia: Wielka Brytania
Liczba miejsc pracy: 30 do końca 2018 r.
Branża: IT – software house
Siedziba w mieście: budynek Danhouse,
ul. Towarowa 36
Zajęta powierzchnia w m2: 340

Inwestycja otwiera nowe możliwości
rozwoju: przede wszystkim, jeśli chodzi
o zatrudnienie specjalistów IT. Do końca
2018 roku planujemy zwiększyć liczebność
bydgoskiego biura do 30 osób. Zespół

zacji i standaryzacji obszarów wsparcia
(back office) w grupie kapitałowej,
tworzeniu
optymalnego
modelu
biznesowego CUW oraz efektywnemu
zarządzaniu migracją procesów biznesowych. Dobrane grono ekspertów,
a także formuła otwartej debaty tego
wydarzenia, umożliwiły uczestnikom
skuteczne zidentyfikowanie zarówno
kluczowych czynników sukcesu, jak
i elementów ryzyka pojawiających się
podczas realizacji tego typu projektów.

dla najlepszego miasta w Polsce w kategorii „Emerging City of the Year” (miasto
wschodzące), pozostając w czołówce
nowych lokalizacji dla centrów usług
wspólnych również w ostatniej edycji
tego rankingu. Ponadto, jako miasto
najbardziej przyjazne inwestorom, Bydgoszcz została nagrodzona także w innych międzynarodowych plebiscytach,
jak CIJ Awards czy Eurobuild Awards.

Warto podkreślić, że obok dynamicznego rozwoju sektora nowoczesnych
PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIA DLA MIASTA
usług dla biznesu oraz ukształtowanej
OTWARTEGO NA OUTSOURCING
specjalizacji w branży IT, Bydgoszcz
Potwierdzeniem właściwie realizowanej oferuje inwestorom dostęp do nowostrategii promocji gospodarczej miasta czesnej infrastruktury uwzględniającej
oraz partnerskiego stosunku Bydgoszczy ich oczekiwania, a jako największy
do obecnych i nowych inwestorów w regionie ośrodek akademicki, zachęca
są wyróżnienia uzyskane w ramach także wysokim potencjałem kapitału
pres
tiżowego plebiscytu CEE Shared ludzkiego. Tak ukształtowany kierunek
Services and Outsourcing Awards, rozwoju miasta pozwala tworzyć
organizowanego
przez
wydawnic-
warunki sprzyjające dalszemu rozwojowi
two BiznesPolska i Europejskie Sto
- lokalnego sektora BPO/SSC i wychowarzyszenie Usług Wspólnych (European dzić z atrakcyjną propozycją zarówno
Shared Services Association). Dwa lata do nowych, jak i już obecnych w mieście
temu Bydgoszcz otrzymała nagrodę inwestorów. •
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będzie brał udział w tworzeniu kolejnych
projektów klasy enterprise dla naszych
klientów. W ostatnim czasie światło dzienne
ujrzała chociażby polska strona lidera
branży motoryzacyjnej – marki Ford, który
przy naszym udziale tworzy właśnie swoje
aplikacje webowe w 25 krajach w Europie.
Obok pracy w projektach, pracownicy
Cognifide wspierają także technologiczną
społeczność, dzieląc się swoją wiedzą
na warsztatach i konferencjach oraz
tworząc szereg narzędzi na licencji open
source, które pomagają w codziennej pracy
programistów i specjalistów IT.

Marcin Stańczyk,
Managing Director
Cognifide
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Poznań dobrze wykorzystuje
targi MIPIM
Targi MIPIM 2018 to największe międzynarodowe wydarzenie na rynku
nieruchomości. Jednocześnie jest to jedno z najważniejszych miejsc,
gdzie Miasto Poznań promuje swoją ofertę inwestycyjną.

wych Targów Poznańskich, stanowią dodatkowe atuty tego terenu.

NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZYM
POTENCJAŁEM

Biuro Obsługi
Inwestorów
Miasto Poznań
ul. Za Bramką 1
61-842 Poznań
tel. +48 61 878 54 28

inwestor@um.poznan.pl

www.poznan.pl

Odwiedzane przez gości z ponad 100
krajów targi MIPIM są priorytetowe
w zakresie pozyskiwania kontaktów
z potencjalnymi inwestorami. Dzięki
udziałowi Miasta w międzynarodowych
targach kilka lat temu nabywcę znalazła
nieruchomość dawnego szpitala przy
ul. Szkolnej.

W tym roku najciekawszą propozycją
Poznania dla inwestorów był teren
Wolnych Torów i to właśnie on skupiał
największą uwagę odwiedzających.
Na te
renach pokolejowych w centrum
miasta powstanie zupełnie nowa dzielnica, stanowiąca zielony łącznik pomiędzy Wildą a Łazarzem. Nowa koncepcja
urbanistyczna zakłada przewagę funkcji
usługowej w północnej części Wolnych
Torów, zaś w południowej – funkcji
mieszkaniowej. Bliskość centrum, dworca Poznań Główny, Międzynarodo-

Oprócz Wolnych Torów, w promowanej
ofercie Miasta znajdowały się działki pod
zabudowę usługową, hotelową, mieszkaniową wielorodzinną, mieszkaniową
jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową,
rekreacyjną i przemysłowo-logistyczną.
Łącznie to aż 42 oferty inwestycyjne.
Na stoisku Poznania, przygotowanym
we współpracy z Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji, promowane
były również oferty Metropolii Poznań,
czyli nieruchomości zlokalizowane w granicach aglomeracji poznańskiej.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podczas MIPIM 2018 w panelu dyskusyjnym nt. wyzwań,
przed którymi stoi Europa Środkowo-Wschodnia, m.in. z Merem Kijowia, Witalijem Kliczko.
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– Poznań przyciąga inwestorów z różnych
branż. W ostatnim czasie widoczne jest
ożywienie branży biurowej i hotelowej
w Poznaniu. W tej chwili w trakcie realizacji mamy ponad 100 m2 nowoczesnej
powierzchni biurowej. Na rynku wciąż
jest jeszcze dużo przestrzeni na kolejne
projekty – mówi Katja Lożina, dyrektor
Biura Obsługi Inwestorów, które zorganizowało udział Miasta w targach.
ATUTY POZNANIA DLA INWESTORÓW

Udział w MIPIM to jednak o wiele więcej
niż prezentacja oferty nieruchomości.
Targi w Cannes to miejsce, gdzie spotykają się inwestorzy i deweloperzy z całego
świata. Naszym zadaniem jest przekonać
ich, że Poznań ma najlepsze warunki
do prowadzenia biznesu. Prezentujemy
ofertę nieruchomości, ale także rozmawiamy o tym, co wyróżnia nas na mapie
Europy, czyli o stabilnej sytuacji gospodarczej Miasta, wykwalifikowanej kadrze
pracowników, czy świetnej lokalizacji
– dodaje Katja Lożina, Dyrektor Biura
Obsługi Inwestorów Miasta Poznania.
Poznań to miasto akademickie. Na 25
uczelniach kształci się tutaj ponad 112
tys. studentów. Corocznie prawie 30 tys.
absolwentów trafia na lokalny rynek
pracy. Są to osoby świetnie władające językami obcymi. Siłą Poznania są
również specjaliści IT. To właśnie w tym
mieście, według badania Fundacji Pro
Progressio prowadzonego przy okazji
konkursu Outsourcing Stars, wzrost
liczby absolwentów kierunków IT jest
największy. W Poznaniu swoje centra
usług nowoczesnych mają już takie
znane marki, jak Franklin Templeton,
GSK, McKinsey, czy Rockwool. Centrum
R&D otworzyły w Poznaniu TomTom
czy Nordcloud.

gorii obiektów w 2016 r. W żadnym roku
na przestrzeni ostatniej dekady nie przystąpiono w Poznaniu do budowy tak
wielu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a także jednorodzinnych.
NAWIĄZYWANIE RELACJI BIZNESOWYCH

Nowa inwestycja
w mieście

Targi MIPIM, koncentrujące w jednym
miejscu wszystkie najważniejsze osoby
świata inwestycji i nieruchomości, stwa-

Targi w Cannes
to miejsce, gdzie
spotykają się
inwestorzy
i deweloperzy
z całego świata.
rzają bardzo dobre warunki do rozmów
z zagranicznymi partnerami. Podczas
targów Prezydent Jacek Jaśkowiak
uczestniczył w panelu dyskusyjnym
nt. wyzwań stojących przed regionem
Europy Środkowo-Wschodniej. W dyskusji wziął udział również mer Kijowa
Witalij Kliczko. Poruszony został również
temat współpracy pomiędzy Poznaniem
i Kijowem, przyciągania zagranicznych
inwestorów, ale również
tworzenia
w miastach warunków atrakcyjnych
dla pracowników.

Prezydent Jacek Jaśkowiak spotkał się
również z przedstawicielami firm z branży nieruchomości obecnymi w Poznaniu, m.in. Skanska, Vastint, IMMOBEL
czy Echo Investment. Obecność
na targach MIPIM oraz gotowość
do rozmów na neutralnym gruncie są
pozytywnie odbierane przez inwestorów.
W
Cannes
przedstawiciele
Po dwóch latach mniejszego nasycenia Miasta mieli okazję rozmawiać również
powierzchni biurowej i mieszkaniowej, z firmami, które dopiero rozważają
sektor nieruchomości dynamicznie przy- wejście na rynek poznański.
spieszył. W trakcie realizacji jest ponad
100 tys. m2 nowoczesnej powierzchni Ważnym wydarzeniem podczas MIPIM
biurowej. Projekty, takie jak Nowy Rynek jest coroczne wręczenie nagród fDI
(Skanska) czy Poznań Business Garden European
Cities
and
Regions
(Vastint), powstają na polach inwesty- of the Future 2018/19. W rankingu
cyjnych mocno promowanych przez przygotowanym przez dziennikarzy
Miasto Poznań na eventach takich jak The Financial Times, Poznań znalazł się
targi MIPIM. W Poznaniu buduje się na trzecim miejscu za Zurychem w karównież coraz więcej mieszkań. W 2017 tegorii „Przyjazne dla biznesu”, wśród
r. w Poznaniu rozpoczęto budowę 107 miast powyżej 350 tys. mieszkańców.•
budynków mieszkalnych wielorodzinnych. To około 100% wzrost w stosunku
do inwestycji rozpoczętych w tej kate-
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Nazwa inwestora: Computacerner UK Ltd.
Kraj pochodzenia: Wielka Brytania
Liczba miejsc pracy: 200
Branża: IT – service desk, IT Infrastructure
Management
Siedziba w mieście: ul. Głogowska 31/33
Zajęta powierzchnia w m2: 1600

Świadczymy usługi naszym klientom
w różnych językach od wielu lat. Otwieramy
nowe centrum w Poznaniu, ponieważ
to idealna lokalizacja, umożliwiająca
obsługę zarówno istniejących, jak
i przyszłych klientów. Ta inwestycja
to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie
na nasze usługi oraz otwarcie się
na współpracę z nowymi
międzynarodowymi podmiotami,
aktywnymi na rynkach europejskich. Nowe
poznańskie biuro pozwoli nam świadczyć
usługi na najwyższym poziomie, to również
okazja dla naszej firmy do pozyskania
nowych talentów.

Paul Anderson,
Divisional Head,
Group Manager Services
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GDYNIA – LUDZIE I MIEJSCA –
CHARAKTER
MIASTA MA ZNACZENIE
To jedyne miasto w świecie, które znam, którego centrum wychodzi
bezpośrednio w morze. Tylko tu widzę tę otwartość, ten ukłon w stronę morza
– dr Jeremie Hoffmann, Tel Aviv University.

Fot. Wojciech Jakubowski

78

Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2018

INWESTYCJE

Gdynia ma szczęście do ludzi, do ich
wizjonerskiego, odważnego, ale i przemyślanego podejścia do realizacji
przedsięwzięć. Tak było też ponad 90
lat temu po podjęciu decyzji o budowie
miasta i portu. Gdynia wznoszona była
od podstaw przez najlepszych planistów, architektów, urbanistów i inżynierów. Wydaje się, że żywa dzisiaj przy
planowaniu inwestycji idea placemakingu, doskonale znana była budowniczym Gdyni. Tutaj najwybitniejsze
umysły Rzeczypospolitej, w ekspresowym tempie urzeczywistniły odważne
wizje i nowatorskie rozwiązania, które
do dziś są inspiracją i dobrym wzorcem.
Nie tylko harmonijny układ miasta, ale
to co obecnie tak pożądane, jego niepowtarzalny charakter, przez niektórych
określany jako genius loci, wpływają
znacząco na to, że Gdynia jest postrzegana jako najlepsze miejsce do życia
w Polsce. Potwierdzają to nie tylko opinie
mieszkańców, ale też czołowe miejsca
w rankingach i diagnozach społecznych.
Tutaj po prostu dobrze się mieszka,
pracuje i wypoczywa.
Filozofia placemakingu, wieloaspektowe
podejście do kształtowania przestrzeni
już na etapie koncepcji, to uznany standard, który dotyczy obecnie również
miejsc pracy. Biuro to znacznie więcej
niż stanowisko, przy którym realizuje się
zawodowe obowiązki. Wysoko oceniane
są tzw. czynniki miękkie jak atrakcyjność
jego otoczenia, dostęp do stref wypoczynku i oferta spędzania czasu wolnego.
Na to wszystko, i co ważne, w najwyższej
jakości, można liczyć w Gdyni.

w sektorze usług oraz podejmowania
kluczowych decyzji inwestorskich przez
międzynarodowe spółki i koncerny.
Łączna wielkość powierzchni biurowej
na terenie miasta wynosi aktualnie
około 200 000 m2. Rynek nowoczesnych obiektów biurowych skupiony
jest głównie w dzielnicy Redłowo oraz
w centrum przy ul. Śląskiej. Xenon
Business Park, Enter, Twin Office czy
budynek Asseco Poland, zlokalizowane
wzdłuż ulicy Śląskiej, oprócz powierzchni
dla najemców korporacyjnych oferują
równie nowoczesne, ale mniejsze
powierzchnie atrakcyjne dla firm, które
nie szukają przestrzeni w gigantycznych
obiektach.
W Redłowie największym centrum
biurowym jest Łużycka Office Park,
kompleks budynków klasy A, o łącznej
powierzchni użytkowej ponad 22 000 m2,
wybudowany przez firmę Allcon. Tuż
obok, firma Eurostyl zakończyła w ubiegłym roku budowę biurowca Tensor Z,
będącego częścią centrum Tensor XYZ
o powierzchni około 20 000 m2, wyróżniającego się funkcjonalnością oraz
szeregiem rozwiązań proekologicznych.

Kompleks posiada m.in. wewnętrzną
przestrzeń umożliwiającą wypoczynek
zarówno pracownikom biur, jak i osobom
korzystającym z usług oferowanych przez
park biurowy. Niewątpliwą zaletą redłowskich centrów jest nie tylko komfort
pracy w doskonale zaprojektowanych
wnętrzach, ale także bardzo dogodny
Gdynia dysponuje nowoczesną, syste- dostęp do transportu publicznego.
matycznie rozwijającą się infrastrukturą, W pobliżu znajdują się przystanki autokonieczną do prowadzenia biznesu busowe, stacja Szybkiej Kolei Miejskiej
oraz oddany do użytku w grudniu ubiegłego roku nowy przystanek Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej. Pracownicy coraz
częściej korzystają też z rozbudowywanych przez miasto ścieżek rowerowych
oraz udogodnień dla cyklistów oferowanych przez administratorów budynków.
W kilka minut po pracy można dotrzeć
stąd nad morze lub skorzystać z oferty
położonego nieopodal Gdyńskiego
Centrum Sportu.

Do projektów, które
zostaną zrealizowane
w centrum miasta należą
sześciokondygnacyjny
biurowiec AB Inwestor
Sqaure o powierzchni
4000 m2, z terminem
oddania na rok 2020 oraz
Officer o powierzchni
3200 m2.

W najbliższym czasie zostanie oddany
do użytku kolejny biurowiec kompleksu
Sportowa Centrum, zlokalizowany przy
ulicy Sportowej, będącej przedłużeniem ul. Łużyckiej. Powiększy to łączną

Outsourcing&More Polska | maj– czerwiec 2018

Nowa inwestycja
w mieście

Nazwa inwestora: Nordea Bank AB
Kraj pochodzenia: Skandynawia
Liczba miejsc pracy: 1000
Branża: IT / bankowość
Siedziba w mieście: Centrum Biurowe
Tensor, Łużycka Office Park, Łużycka Plus
Zajęta powierzchnia w m2: 16 000

Marka Nordea od wielu lat kojarzona jest
z Gdynią. Jesteśmy integralną częścią Grupy
Nordea i wspieramy operacyjnie oddziały
banku w Skandynawii. Zdecydowaliśmy się
na rozwój w Polsce z uwagi
na dostęp do bazy specjalistów w branży
bankowej i informatycznej. W Trójmieście
postawiliśmy na obszar IT, do którego w tej
chwili intensywnie rekrutujemy. Potencjał,
jeśli chodzi o branżę IT, jest
tu ogromny. Są tu świetni ludzie
i fantastyczna infrastruktura. Grzechem
byłoby się tu nie rozwijać. Nowa przestrzeń
Nordei w Gdyni jest czymś więcej niż biurem
– jest również przykładem najnowszych
trendów we wzornictwie. Zadbaliśmy
o komfort naszych pracowników, oferując
atrakcyjne i elastyczne środowisko pracy
z ogólnodostępnym wifi.

Mikołaj Ługowski,
Dyrektor Zarządzający Nordea Bank AB
Oddział w Polsce

79

INWESTYCJE

Gdynia jest
pierwszym miastem
w Polsce i w tej
części Europy, które
otrzymało certyfikat
dedykowany miastom
inteligentnym ISO
37120 i zostało
zarejestrowane
na międzynarodowej
platformie
www.dataforcities.org.

powierzchnię obiektu do 11 000 m2. Poza
sześcioma kondygnacjami biur i dwupoziomowym parkingiem podziemnym,
przewidziano tu ciekawe udogodnienia
dla rowerzystów, w tym punkt naprawy
rowerów, a także szatnię i prysznice.
– Dzięki tej inwestycji nieruchomość zyska
zupełnie nowe oblicze. Powstający aktualnie budynek C został zaprojektowany
w stylu modernistycznym, a jego nowoczesna bryła o lekkiej i jasnej elewacji
swym kształtem przywodzi na myśl statek.
To nawiązanie do stylu architektonicznego charakterystycznego dla Gdyni,
w szczególności do typu zabudowy
centrum miasta – dodaje Marek Kluba,
prezes spółki Sportowa Centrum.
NOWE REALIZACJE – KOMFORT
I PRESTIŻ Z WIDOKIEM NA MORZE

Gdynię, jako część trójmiejskiej aglomeracji, charakteryzuje
najniższy
współczynnik
pustostanów
biurowych w Polsce, tj. 8,2% co świadczy
o dużym popycie oraz potrzebie
realizacji nowych inwestycji. Kolejne
projekty biurowe realizowane będą m.in.
na obszarze nowej dzielnicy Sea City.
Inwestycje zaplanowane w rejonie Mola
Rybackiego oraz na gruntach zwalnianych przez stocznie zrewolucjonizują
oblicze Śródmieścia Gdyni. Skala przedsięwzięcia jest porównywalna do przemian związanych z budową miasta i portu
w latach dwudziestych ubiegłego wieku.
Gdyński waterfront, w sumie 33 hektary
atrakcyjnego terenu inwestycyjnego,
położonego na styku lądu i morza, tuż
przy żyjącym centrum ćwierćmilionowego miasta – to unikat na skalę europejską. Urbaniści szacują, że w ciągu
kilkunastu lat w Nadmorskiej Strefie
Prestiżu może zamieszkać nawet
15 tysięcy osób, a kolejne 11,5 tysiąca
znajdzie tu zatrudnienie.
Tu powstaje Marina Office Polskiego
Holdingu Nieruchomości SA, nowoczesny kompleks biurowy składający się
z trzech niezależnych pięciokondygnacyjnych budynków, otoczonych przez
wewnętrzne zielone patio, o powierzchni
najmu ok. 27 000 m2. Inwestycja
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będzie zlokalizowana w sąsiedztwie
Zatoki Gdańskiej z widokiem na Skwer
Kościuszki w Gdyni. W pobliżu Mariny
Office, PNH buduje również kompleks
luksusowych
apartamentów
Yacht
Park. Magdalena Kacprzak, Dyrektor
Biura Marketingu, Strategii, Relacji
Inwestorskich i PR PHN SA wskazuje
termin oddania zespołu biurowego
na przełom 2020 i 2021 r. i dodaje:

rozważają otwieranie nowych centrów
na terenie Trójmiasta. Sprzyja temu
dostępność wykształconej kadry, obecność nowoczesnych usług, dogodne położenie geograficzne nad samym morzem
oraz rozbudowana infrastruktura. Nie
bez znaczenia jest także jakość obsługi
inwestycyjnej oraz coraz skuteczniejsze
starania władz miasta i regionu – podsumowuje Roger Andersson, Dyrektor
Zarządzający Vastint Poland.

– Gdynia jest doskonałym miejscem
realizacji projektów ze względu na atrakcyjną lokalizację – nowe inwestycje PHN
powstaną bardzo blisko ścisłego centrum
Gdyni w dzielnicy zwanej Morskim
Śródmieściem Gdyni, która ma szansę
zostać sercem miasta, a zarazem jego
W modnej dla biznesowych elit dzielnajlepszą wizytówką.
nicy Gdyni-Orłowie firma AB Inwestor
Na terenach gdyńskiego Waterfrontu rozpoczyna właśnie nową inwestycję
Vastint Poland zakończył trzy lata Orłowo Unique – budynek biurowy
temu pierwszy etap projektu Gdynia z unikatową elewacją, której struktura
Waterfront I, oddając Hotel Courtyyard przypominać będzie lnianą tkaninę.
by Marriott i biurowiec, w którym mieści Dzięki takiemu rozwiązaniu elewacja
się siedziba PKO Banku Hipotecznego. stanowić ma w pewnym sensie formę
W ramach Gdynia Waterfront II powstaną kinowego ekranu z możliwością
dowolnych
obrazów.
kolejne biurowce, budynki mieszkalne wyświetlania
oraz
hotele o łącznej powierzchni To idealna siedziba dla firm, które chcą
75 000 m2. Nowoprojektowana zabu- być widoczne i wyróżnić się nie tylko
dowa harmonizuje z modernistyczną prestiżową lokalizacją. Do dyspozycji
architekturą Gdyni. Publiczny, a zarazem oddane zostaną powierzchnie od 60
kameralny charakter wnętrz urbanistycz- do 200 m2, łącznie 600 m2 w odległości
nych cechuje ludzka skala, sprzyjająca krótkiego spaceru do mola w Orłowie.
kreowaniu dobrej atmosfery i „życia
Do projektów, które
między budynkami”.
zostaną zrealizowane
– Angażujemy się przede wszystkim w du- w centrum miasta
żych miastach regionalnych, w których należą sześciokondypopyt na rynku nieruchomości komer- gnacyjny biurowiec
cyjnych wykazuje tendencję wzrostową. AB Inwestor Square
Trójmiasto obok Wrocławia, Poznania o powierzchni 4000 m2,
i Szczecina, to rynki lokalne, na których z terminem oddania
firma Vastint zdecydowała się zainwe- na rok 2020 oraz
stować i realizuje projekty. Kluczowy wpływ Officer o powierzchni
na nasze zainteresowanie Gdynią miał 3200 m2, gdzie do
ca 2019 roku
potencjał inwestycyjny miasta, co osta- koń
tecznie zaowocowało zakupem działek ma powstać sześć
budowlanych na terenie Śródmieścia. kondygnacji biuroObecnie Trójmiasto to czwarty co do wych i usługowych
wielkości rynek biurowy w Polsce, dostar- (przewidzianych na
czający na rynek około 700 tys. m2 nowo- parterze) oraz dwie
czesnej powierzchni biurowej, z czego garażowe. Właściciel
ok. 25-30% jest ulokowana w Gdyni. firmy Andrzej Boczek
Miasto jest jednym z dynamicznie rozwija- tak ocenia wybór
jących się ośrodków biznesowych w Polsce. lokalizacji:
Wzrost podaży na rynku budynków biurowych jest wskaźnikiem rosnącej popularności wśród przedsiębiorców, zwłaszcza
firm z sektora BPO, SSC, IT oraz R&D, które
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Gdynię, jako część
trójmiejskiej aglomeracji,
charakteryzuje najniższy
współczynnik
pustostanów biurowych
w Polsce, tj. 8,2%,
co świadczy o dużym
popycie oraz potrzebie
realizacji nowych
inwestycji.
– Czujemy w Gdyni dobrą atmosferę dla
biznesu. Ludzie są optymistycznie nastawieni do siebie nawzajem i, w naszym
odczuciu, darzą się większym zaufaniem,
niż ma to miejsce w innych miastach.
Dodatkowym atutem jest zlokalizowanie
śródmieścia Gdyni w bezpośrednim
sąsiedztwie morza.
Warto podkreślić, że plany rozwojowe
miasta konsekwentnie uwzględniają
światowy trend w dążeniu do równowagi, również w jego przestrzeni.

W najbliższych latach Gdynia zyska
Park Centralny, niezwykłe miejsce, które
pozwoli złapać chwilę wytchnienia,
wypocząć w ulubiony sposób, pobiegać
lub pojeździć na rolkach. Dyskretna
architektura, pozwoli wysunąć tu
na pierwszy plan jak największą ilość
zieleni i przestrzeni wodnej. To ma być
park, który zapewni odpoczynek i rekreację, ale też wesprze miasto w dbałości
o jeszcze czystsze powietrze.

jakości oferta edukacyjna, kulturalna
i sportowa, morze i las na wyciągnięcie
ręki oraz prestiżowe wydarzenia, takie
jak Festiwal Open’er, Festiwal Polskich
Filmów Fabularnych, pokazy Red Bull
PRACA I WYPOCZYNEK - ŻYCIE Z PASJĄ - Air Race, Gdynia Saling Days, Ladies’ Jazz
KIERUNEK GDYNIA
Festiwal czy największe w Polsce triathloWysoki poziom aktywności budow- nowe zawody Ironmen 70.3.
lanej zarówno w obszarze biurowców
klasy A, B+, ale również zauważalny dla Gdynia jest też pierwszym miastem
mniejszych powierzchniowo inwestycji, w Polsce i w tej części Europy, które
pozwala z optymizmem patrzeć w przy- otrzymało
certyfikat
dedykowany
szłość. Gdynia ma wiele atutów, które miastom inteligentnym ISO 37120
przekonują, bo coraz bardziej liczą się i zostało zarejestrowane na międzynaroone w wyścigu o pozyskanie utalento- dowej platformie www.dataforcities.org,
wanej kadry, nowych firm i inwestycji. gdzie sprawdzić można pozycję miasta
Nie tylko wysokie wynagrodzenie czy w porównaniu do globalnych liderów,
oryginalność biura stanowią elementy takich jak Londyn, Amsterdam czy Dubai.
negocjacji. Na znaczeniu zyskuje Potwierdza on atrakcyjność i konkurenmiejsce, jego przyjazność, możliwość cyjność miasta na poziomie ogólnoświaatrakcyjnego spędzenia czasu po pracy, towym, np. pod względem gospodara także w dni wolne. Pod tym względem czym czy społecznym. Gdynia wypada
Gdynia zapewnia komfort, a jakość życia w tym zestawieniu naprawdę dobrze,
to unikat, który wyróżnia miasto. Wpły- a w niektórych obszarach wręcz
wa na nią wiele czynników, m.in. wysoki znakomicie.•
poziom bezpieczeństwa, ekologiczny
transport, czyste powietrze, unikatowa
modernistyczna zabudowa, wysokiej

Urząd Miasta Gdyni
Referat Rozwoju
i Obsługi Inwestora
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
tel. +48 58 668 20 18
politykagospodarcza
@gdynia.pl
www.gdynia.pl

Fot. Wojciech Jakubowski
Outsourcing&More Polska | maj– czerwiec 2018
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Kilka słów
o Rzeszowskim Inteligentnym
Systemie Transportowym
„Budowa Systemu Integrującego Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i okolic” – to jeden z największych projektów,

zrealizowanych w stolicy Podkarpacia na przestrzeni kilkunastu minionych lat. Projekt był implementowany
w latach 2007–2015, a jego całkowita wartość wyniosła 415,1 mln złotych, w tym 311,1 mln złotych dofinansowania
ze środków unijnych. Obejmował przebudowę i rozbudowę lokalnego układu komunikacyjnego Miasta Rzeszowa,
zakup taboru nowoczesnych i przyjaznych środowisku naturalnemu autobusów, jak również opracowanie
i uruchomienie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego.

W celu usprawnienia funkcjonowania
komunikacji publicznej na terenie Miasta
Rzeszowa, przebudowany został lokalny
układ komunikacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach projektu
gruntownie
rozbudowano
główne
arterie miasta: Al. Rejtana, ul. Dąb
rowskiego, ul. Lubelską, ul. Podkar
packą. Rozbudowano ważny węzeł
drogowy od Al. Wyzwolenia do ul. War-
szawskiej, rozbudowano i przebudowano skrzyżowania na drogach powiatowych w Rzeszowie oraz w ciągu drogi
krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz
autobusowych, wprowadzono dedykowane pasy autobusowe w centrum

miasta oraz poprawiono funkcjonalność
przystanków komunikacji miejskiej.
W ramach zadania zakupiono 80 nowoczesnych, ekologicznych autobusów
marki Mercedes oraz Autosan, spełniających normę emisji spalin EEV (Enhanced
Environmental friendly Vehicle – Pojazd
Przyjazny dla Środowiska Naturalnego).
RZESZOWSKI INTELIGENTNY SYSTEM
TRANSPORTOWY

Realizacja zadania objęła wdrożenie
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Ruchem i Transportem Publicznym jako
jednego spójnego systemu, integrującego w mieście działanie następujących
podsystemów:

INWESTYCJE

• Systemu Obszarowego Sterowania
Ruchem Drogowym, czyli elementu,
mającego kluczowy wpływ na usprawnienie
w
przemieszczaniu
się
po Rzeszowie. Składa się on z następujących elementów: „Systemu sterowania
sygnalizacją świetlną”, pozwalającego
na utrzymywanie płynności ruchu
i skrócenie do minimum czasu oczekiwania na skrzyżowaniach, „Systemu
priorytetowania pojazdów komunikacji
zbiorowej”, przydzielającego w pierwszej kolejności prawo przejazdu środkom
komunikacji publicznej, „Systemu informacji dla kierowców”, wykorzystującego
znaki zmiennej treści, który pozwala
na szybkie informowanie o utrudnieniach, zmianach w organizacji ruchu
czy zalecanych objazdach. System zarządzania strategicznego jest narzędziem
wyższego poziomu, służącym do zarządzania ruchem, naprowadzania ruchu,
informowania o ruchu, związanym
ze środowiskiem kontroli ruchu i wykrywania incydentów wewnątrz systemu.
• Systemu Zarządzania Transportem
Publicznym, który umożliwia identyfikację lokalizacji pojazdów, zliczanie
liczby pasażerów oraz kontrolę standardów jakościowych obsługi pasażerów
przez operatorów, co z kolei pozwala
reagować na bieżące potrzeby komunikacji publicznej w Rzeszowie, m.in.
w zakresie rozkładu jazdy, przebudowy
układu drogowego, weryfikacji algorytmów sterowania, itp.
• Systemu Informacji Pasażerskiej
(E-INFO) – czyli systemu, którego celem
jest sprawne dotarcie z informacją
do pasażerów transportu publicznego.
Tablice informacyjne zamontowane
na przystankach autobusowych wyświetlają m. in. czas pozostający do przyjazdu
autobusu danej linii.
• Systemu Elektronicznego Poboru
Opłat (E-BILET), czyli systemu biletu
elektronicznego komunikacji miejskiej,
karty elektronicznej.
• Systemu Dynamicznego Ważenia
Pojazdów – mającego za zadanie wykry-

Dodatkowym ułatwieniem
jest wprowadzenie
elektronicznej formy zapłaty
za przejazd autobusami
komunikacji miejskiej –
tzw. Rzeszowska Karta
Miejska. Za pośrednictwem
29 biletomatów
stacjonarnych i 80
mobilnych oraz kasowników
lub serwisu internetowego,
podróżni mogą zarządzać
swoim e-biletem o każdej
porze dnia.
Tabor ekologicznych autobusów.

wanie w potoku pojazdów, pojazdów
przeciążonych lub przeładowanych
oraz rejestrację informacji o wykrytych
wykroczeniach. System monitorowania
pojazdów składa się z punktów pomiarowych monitorujących ruch (zestawu
czujników – płyt ważących) oraz z sys
temu centralnego umożliwiającego
dostęp do zbieranych w czasie rzeczywistym. Stacja pomiarowa to czujniki
zainstalowane w nawierzchni drogi
(na każdym pasie ruchu), pętle indukcyjne, kamery do identyfikacji pojazdów
ANPR, sterowniki oraz znaki o zmiennej
treści.

Inteligentnego Systemu Transportowego. Chodzi tu przede wszystkim o rozbudowę systemu dynamicznej informacji
dla kierowców i odcinkowego pomiaru
czasu przejazdu, rozbudowę systemu

Wdrożenie Rzeszowskiego
Inteligentnego Systemu
Transportowego przyczyniło się
do podniesienia atrakcyjności
rzeszowskiej komunikacji
zbiorowej, jako zrównoważonej
alternatywy dla transportu
samochodowego.

• Platformy Teleinformatycznej – utworzonej w celu integracji systemów SOSRD,
SZTP, SDWP, E-info i E-bilet, wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu priorytetu dla autobusów komuniZarządzania Ruchem i Transportem kacji miejskiej, rozbudowę istniejąPublicznym.
cego systemu monitoringu wizyjnego,
budowę stacji pomiarowych parameNależy wspomnieć, iż wprowadzano trów ruchu drogowego. Planowane jest
również wiele usprawnień i udogodnień również uruchomienie inteligentnego
w poruszaniu się komunikacją miejską. systemu rejestrującego przejazdy przez
Podróżni mają do dyspozycji tablice skrzyżowanie na czerwonym świetle
informacyjne na przystankach i w auto- (z rejestracją i analizą danych), jak
busach miejskich, a także dedykowaną również stacji pomiarowych natężenia
aplikację, dzięki której mogą planować ruchu drogowego oraz pomiaru zanieswoją podróż i kontrolować jej przebieg. czyszczenia parametrów środowiska.
Dodatkowym ułatwieniem jest wprowadzenie elektronicznej formy zapłaty za Wdrożenie Rzeszowskiego Inteligentne-
przejazd autobusami komunikacji miej- go Systemu Transportowego przyczyskiej – tzw. Rzeszowska Karta Miejska. niło się do podniesienia atrakcyjności
Za pośrednictwem 29 biletomatów rzeszowskiej komunikacji zbiorowej, jako
stacjonarnych i 80 mobilnych oraz zrównoważonej alternatywy dla transkasowników lub serwisu internetowego, portu samochodowego. W rezultacie
podróżni mogą zarządzać swoim e-bi- zastosowanych rozwiązań, skróceniu
letem o każdej porze dnia.
uległ średni czas przejazdu pojazdów
po sieci drogowej, zwiększyła się prędWładze Miasta planują w niedalekiej kość przejazdu pojazdów w korytarzach
przyszłości wdrażać kolejne uspraw- ruchu, jak również punktualność taboru
nienia i modyfikacje Rzeszowskiego autobusowego.•

Outsourcing&More Polska | maj– czerwiec 2018

Biuro Obsługi
Inwestora Urzędu
Miasta Rzeszowa
ul. 3-Maja 7
35-030 Rzeszów
tel. 17 875 47 43
tel. 17 875 47 65
e-mail:
boi@erzeszow.pl
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SZCZECIN OTWARTY
NA INNOWACJE
Na blockchainowej mapie Polski zadebiutował również Szczecin! 27 marca br. w szczecińskim
Technoparku Pomerania odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Szczecin Blockchain Meetup.
Organizatorami tego wydarzenia, przy wsparciu miasta Szczecin, są propagatorzy technologii
blockchain na Pomorzu Zachodnim i entuzjaści innowacji – Paweł Sławacki oraz Tomasz Fidecki.

narzędzia
wykorzystać
blockchain
do generowania własnej tożsamości
cyfrowej celem ułatwienia udostępniania
Jak sami mówią: Już mało kto ma wątpli- danych w bezpieczny sposób.
wości, że blockchain i DLT (Distributed
Ledger Technology czyli technologia W podobnym tonie o samej technologii
rozproszonego rejestru) to technologie wypowiadał się Jakub Zarembiński –
przyszłości. Obu obszarom przyglą- CTO i współzałożyciel polskiej Tokeniki,
damy się uważnie od dłuższego czasu kumulujący swą wiedzę na temat blocki coraz bardziej upewniamy się, że mogą chain od kilku lat, opowiedział, w jaki
one realnie i na wielką skalę zmienić sposób rozwija się ta technologia i jak,
całą światową ekonomię, jednocze- w oparciu o ekosystem EOS , może ona
śnie wspierając rozwój wielu obszarów wyglądać w przyszłości. Jako ostatni
gospodarki. Tworząc pierwsze spotkanie wystąpił reprezentant Centralnego
z cyklu Szczecin Blockchain Meetup przy- Ośrodka Informatyki przy Ministerstwie
świeca nam idea wymiany wiedzy wśród Cyfryzacji, Piotr Płecha. Dzięki jego
lokalnych firm i stworzenie społeczności, prezentacji uczestnicy konferencji mogli
z którą wspólnie zbudujemy technolo- dowiedzieć się, jakie pomysły na zastogiczną wartość naszego regionu.
sowanie nowoczesnych technologii ma
środowisko ministerialne i jak nasze
Podczas wydarzenia wystąpiło czworo państwo planuje wykorzystać ten obszar
prelegentów, którzy zaprezentowali nie w przyszłości, mając na uwadze potentylko czym jest technologia blockchain, cjalne możliwości blockchain w odnieale i wskazali potencjalne obszary jej sieniu do codziennych sfer życia wszystzastosowania. Na początek wykorzy- kich obywateli.
stanie smart contracts zaprezentował
od strony praktycznej Tomasz Fidecki, Po wystąpieniach prelegentów odbył
CEO szczecińskiej firmy APLY, który się panel dyskusyjny, w którym czynnie
przedstawił rozwiązanie wirtualnego wzięli udział nie tylko występujący, ale
notariatu. Zamysłem organizatorów i wielu pasjonatów tematu zgromadzobył także transfer wiedzy pomiędzy nych wśród publiczności, co pozwoliło
Szczecinem a nieodległym Berlinem, rozwinąć dodatkowo wiele z poruszostąd też bardzo ciekawą prezentację nych podczas prezentacji zagadnień.
przedstawił Joachim Lohkamp – CEO
i założyciel spółki JOLOCOM oraz członek DLACZEGO TA TECHNOLOGIA WZBUDZA
zarządu niemieckiego Stowarzyszenia TYLE EMOCJI?
Blockchain. Jako entuzjasta przedsię- Blockchain nie jest czymś nowym, nie
biorczości i technologii wskazał on, jak pojawił się nagle. Reprezentuje dorobek
za pomocą stworzonego przez siebie dotychczasowych rozwiązań techno-
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logicznych, na który składają się lata
doświadczeń w obszarze kryptografii,
bezpieczeństwa, przechowywania i prze-
twarzania danych oraz ogólnego
rozwoju technologii. Blockchain na pew-
no jest trudny do zignorowania, gdyż
mówią o nim wszyscy. Za słowami idą
jednak również czyny – wiele korporacji,
instytucji finansowych, a nawet rządów
zaczyna inwestować w tą technologię. Posiada ona następujące
kluczowe cechy, które ukazują
jej potencjał i pozwalają
z optymizmem patrzeć
na jej praktyczne
zastosowanie:
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Decentralizacja danych. Blockchain
został zaprojektowany jako rozproszona księga informacji, więc wszelkie
zmiany wprowadzone do bazy danych
są wysyłane do wszystkich jej użytkowników jednocześnie. Dzięki decentralizacji ataki hackerskie wymagałyby
przejęcia kontroli nad większością
węzłów (komputerów podłączonych
do sieci), co wydaje się być ekonomicznie
nieopłacalne.
Transparentność.
Blockchain
jest
podstawą zaufania. Tak zwaną trzecią
zaufaną stronę zastąpiono matematyką,
dzięki czemu użytkownicy mogą przenosić wartość bezpośrednio pomiędzy
sobą. Dodatkowo każdy węzeł w blockchain ma dostęp do historii transakcji
w sieci.
Bezpieczeństwo. Wykorzystanie asymetrycznej kryptografii, w istocie której
istnieje jedna reguła dla kluczy prywatnych i publicznych. Można wygenerować
klucz publiczny z klucza prywatnego,
ale nigdy na odwrót. Daje to pełną
kontrolę nad danymi właścicielom
kluczy prywatnych.

WYKORZYSTAĆ SZANSĘ

Możliwości wykorzystania technologii
blockchain w sektorze biznesowym
jest oczywiście dużo. Już dziś mówi się
o potencjalnym sporym zapotrzebowaniu na specjalistów z tego obszaru –
zauważmy, że potrzebni będą zarówno
na etapie budowania infrastruktury,
utrzymania jej, aż po budowę zdecentralizowanych aplikacji. Warto już dziś
budować
zaplecze
technologiczne
i rozwijać unikalne w skali globalnej
kompetencje. To z kolei pozwoli na rozwój firm świadczących usługi wytwarzania oprogramowania i zapewni im
przewagę
konkurencyjną.
Liderem
na blockchainowej mapie, z uwagi
na mnogość innowacyjnych firm rozwijających swoje pomysły, pozostaje
obecnie Berlin. Szczecin chce wykorzystać bliskość zachodnich sąsiadów jako
realną szansę na nawiązanie strate-
gicznej i długofalowej współpracy.•

Blockchain został
zaprojektowany jako
rozproszona księga
informacji, więc wszelkie
zmiany wprowadzone
do bazy danych są
wysyłane do wszystkich
jej użytkowników
jednocześnie.

Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. (+48 91) 435 11 64
fax (+48 91) 435 11 65
www.invest.szczecin.eu
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AKTUALNOŚCI HR
Maciej Filipkowski
i Krzysztof Dębowski
w Radzie Nadzorczej
startupu Nais z dziedziny
HR Tech
Maciej Filipkowski, znany jako Mac,
na walnym zgromadzeniu wspólników
Nais, innowacyjnej platformy
do nagradzania, motywowania i angażowania
pracowników, dołączył do Rady Nadzorczej
tej firmy.

prywatnych oraz spółkach giełdowych,
tj.: Grupa Pracuj, Morele.net czy HubStyle
S.A. Poza biznesem Mac był m.in. prezesem
Stowarzyszenia Absolwentów INSEAD
w Polsce, przewodniczącym Stowarzyszenia
Young Presidents’ Organisation Poland,
wiceprezydentem zarządu Polskiej
Konfederacji Pracodawców Prywatnych
Lewiatan oraz członkiem zarządu
Fundacji FCSR.
Krzysztof Dębowski od kilkunastu lat
związany z branżą marketingu i nowych
technologii. Współtwórca, inwestor
oraz członek zarządu spółek wspierających
technologicznie obszar komunikacji
marketingowej i sprzedaży, takich jak SARE,
Inis, Senuto, Beemail, Mr. Target, Linteri
czy Uxeria.
Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania
i Mediów Społecznych oraz studiów
podyplomowych zarządzania
i marketingu w SGH w Warszawie.
Studiował także na Northeastern Illinois
University w Chicago. Wykładowca
studiów podyplomowych marketingu
interaktywnego SGH w Warszawie.

Jest ekspertem w dziedzinie biznesu
i wdrażania innowacyjnych rozwiązań
w branży IT, elektroniki konsumenckiej
i rozrywki. I przykładem, że po ukończeniu
studiów MBA, pracy na wysokich
stanowiskach w korporacjach (Dell czy
Samsung Electronics), można żyć według
własnego scenariusza. Dziś Mac jest mentorem
liderów przedsiębiorczości i biznesu.
Wykorzystując wiedzę, międzynarodowe
doświadczenie menedżerskie oraz intuicję
wizjonera, współpracuje z obiecującymi
firmami i start-upami.
Mac jest jednym z najbardziej aktywnych
aniołów biznesu w Polsce. W portfolio
ma 25 aktywnych inwestycji z branży
marketingu cyfrowego, rynków cyfrowych
(Fintech, Insiurtech, Martech,), modeli
SaaS czy marketplace, e-commerce, służby
zdrowia i dystrybucji.
Jest członkiem Rad Nadzorczych w firmach
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Nowy dyrektor ma ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze
finansów i zarządzania projektami oraz ponad 12-letnie
doświadczenie zawodowe w samym Capgemini. Do firmy dołączył
w lutym 2006 roku, zaczynając swoją karierę od transformacji
i przenoszenia procesów finansowych u globalnego klienta
z sektora ubezpieczeń. Odpowiadał również za zarządzanie
zespołem dostarczającym usługi finansowe z 8 centrów Capgemini
zlokalizowanych w Polsce, Gwatemali, Brazylii, Chinach i Indiach.
Przed objęciem nowej roli, Wojciech Cichoń zajmował stanowisko
starszego dyrektora w dziale Business Transformation Services,
prowadząc doradztwo dla strategicznych klientów Capgemini
w zakresie transformacji biznesowej.

Paweł Towiański dołączył do firmy
doradczej Savills

Wojciech Cichoń nowym
Dyrektorem Zarządzającym
w Capgemini Business
Services Europe
Wojciech Cichoń objął stanowisko dyrektora
zarządzającego w Capgemini Business
Services. Jako Center Director Europe będzie
on zarządzać europejską siecią centrów
usług, która zatrudnia ponad 4,5 tys. osób
w swoich oddziałach w Polsce i Rosji. Zastąpił
on na tym stanowisku Justynę Piwowarczyk.

Do firmy doradczej Savills dołączył Paweł Towiański obejmując
stanowisko konsultanta w dziale powierzchni magazynowych
i przemysłowych. Nowy specjalista odpowiedzialny będzie
za współpracę z klientami zainteresowanymi nieruchomościami
logistycznymi i produkcyjnymi w regionie Wrocławia i okolic.
Paweł Towiański posiada blisko 15 lat doświadczenia zawodowego
w branży dóbr szybkozbywalnych (FMCG). Przed dołączeniem
do Savills pracował w Nestle Waters Polska, międzynarodowym
koncernie produkującym wodę mineralną. Wcześniej pełnił
funkcje kierownicze w działach sprzedaży w firmie FoodCare,
jednego z liderów branży FMCG oraz w Posti S.A., spółce, która
jest właścicielem jednej z najstarszych marek herbat w Polsce.
Nowy pracownik firmy Savills jest absolwentem Wyższej Szkoły
Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.
Dział powierzchni magazynowych i przemysłowych w Savills
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świadczy kompleksowe usługi dla sektora nieruchomości
logistycznych obejmujące m.in. reprezentację najemcy w wynajmie
powierzchni, projekty szyte na miarę (BTS), a także sprzedaż i kupno
gruntów inwestycyjnych oraz doradztwo logistyczne.

blisko współpracował z Brettem Whitem, dyrektorem generalnym
Cushman & Wakefield, w chicagowskim biurze firmy.
Nathaniel Robinson ma ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie
planowania strategicznego i inwestycji. Przed dołączeniem
do Cushman & Wakefield w 2016 roku pełnił funkcję Partnera
Inwestycyjnego w Virgo Capital, a wcześniej pracował w Global
Technology Group należącej do Morgan Stanley, doradzając
czołowym firmom internetowym i tworzącym oprogramowanie
w zakresie przejęć, zbywania aktywów i joint ventures. Nathaniel
Robinson jest także współzałożycielem i byłym prezesem firmy
PhillyCarShare, którą następnie przejął koncern Enterprise Holdings.

Ben Liao na czele Colliers Proptech
Accelerator
Colliers International, globalny lider usług na rynku nieruchomości
komercyjnych, i Techstars, światowa sieć wspierająca przedsiębiorców,
ogłosiły, że Ben Liao dołączył do nich w charakterze dyrektora
zarządzającego Colliers Proptech Accelerator, Powered by Techstars.
Na nowym stanowisku Liao będzie ściśle współpracować
z kierownictwem Colliers i Techstars nad inicjatywą Colliers
Proptech Accelerator – pierwszym tego rodzaju programem, który
na całym świecie szuka startupów opracowujących przełomowe
technologie na potrzeby rynku nieruchomości. Liao skoncentruje się
na doborze spółek spośród ogromnej puli kandydatów i wraz
z Colliers określi strategiczny kierunek i wiodący profil inwestycyjny
programu, a także stworzy i będzie wspierał prężną sieć mentorów,
sponsorów, inwestorów i partnerów korporacyjnych.
Liao przechodzi do Techstars z Ritual, spółki technologicznej opartej
na kapitale venture, w której był członkiem zespołu zarządzającego
wyższego szczebla i zajmował się tworzeniem strategii rozwoju
w całych Stanach Zjednoczonych i na świecie, a także kierowaniem
partnerstwami krajowymi skupiającymi się na nowych debiutach
na rynku. Wcześniej Liao zajmował stanowiska menedżerskie
i kierownicze w różnych organizacjach – od startupów po duże
przedsiębiorstwa, kładąc główny nacisk na strategię, inwestycje,
rozwój działalności i partnerstwa strategiczne.

Nathaniel Robinson awansował
na stanowisko globalnego Dyrektora
ds. Inwestycji i Wiceprezesa ds. Planowania
strategicznego w Cushman & Wakefield
Nathaniel Robinson będzie odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu
strategii biznesowej oraz alokacji kapitału inwestycyjnego.
Awansował na stanowisko globalnego dyrektora ds. inwestycji
i wiceprezesa ds. planowania strategicznego w międzynarodowej
firmie doradczej Cushman & Wakefield. Wcześniej zdobył bogate
doświadczenie w zakresie inwestycji strategicznych firmy oraz fuzji
i przejęć.
W nowej roli Nathaniel Robinson będzie odpowiadał za kształtowanie
szerszej strategii biznesowej firmy oraz alokowanie kapitału. Będzie
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Savills wzmacnia struktury regionalne w ramach
działu powierzchni biurowych
Firma doradcza Savills wzmacnia
struktury regionalne w ramach działu
powierzchni biurowych. Dyrektorem
regionu Polski południowej został Rafał
Oprocha. Do podlegającego mu zespołu
odpowiedzialnego za rynek biurowy
w Krakowie dołączyła również Agnieszka
Kuehn, obejmując stanowisko starszego
konsultanta.
Rafał posiada blisko 17-letnie doświadczenie
na rynku nieruchomości komercyjnych,
które zdobywał m.in. w Colliers
International i CBRE. Ostatnie 10 lat spędził
w JLL, gdzie pełnił funkcję dyrektora
krakowskiego oddziału firmy. Specjalizuje
się w doradzaniu przy projektach biurowych,
zarówno stronie wynajmującej, tworząc
i wdrażając strategię komercjalizacji, jak
i najemcom, przede wszystkim z sektorów
BPO (outsourcing usług), SSC (centra usług
wspólnych) i R&D (ośrodki badań
i rozwoju). W trakcie swojej dotychczasowej
kariery doradzał w transakcjach
na łączną powierzchnię blisko 300 000 mkw.
W nowej roli Rafał Oprocha będzie
nadzorował istniejące biura Savills
w Krakowie i Wrocławiu w zakresie

świadczenia kompleksowych usług
doradczych dla najemców i właścicieli
nieruchomości biurowych, a także
analizował rynek w Katowicach pod
kątem ewentualnego otwarcia oddziału
Savills w tym mieście.
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Nietrafiona rekrutacja –
czego może wymagać
klient od agencji?
Realne straty finansowe, opóźnienia w projektach, spadek wydajności i niskie
morale w zespole – to tylko część konsekwencji, z jakimi musi zmierzyć się firma
po nieudanej rekrutacji. Na jakie rozwiązania ze strony agencji może liczyć
pracodawca? Jak właściwie określić zasady współpracy?

Organizacja, zlecając rekrutację firmie
zewnętrznej, decyduje się na profesjonalną usługę przeprowadzoną przez
wyspecjalizowanych
konsultantów.
Taka współpraca oszczędza czas
i gwarantuje lepsze i szybsze rezultaty,
a pomyślnie zakończony proces poz-
wala pisać kolejne rozdziały w rozwoju
firmy wraz ze zrekrutowanymi przez
agencję pracownikami. Zdarza się jednak, z różnych przyczyn i w różnych okolicznościach, że pracownik lub pracodaw
ca
nie są zadowoleni z rezultatów projektu.
ALGORYTM UTRACONYCH KOSZTÓW

cimy na znalezienie kolejnego kandydata, pomnożony przez 20 dni roboczych, w najlepszym razie, to wiele
kolejnych roboczogodzin. Finanse to tylko jedna strona medalu. Wyróżniamy
również straty, których na pieniądze
przeliczyć się nie da. Osłabione morale
w zespole, nadwyrężony wizerunek firmy
oraz gorsze statystyki rotacji niepożądanej, które ściągają równie niepożądane
spojrzenia z centrali. W każdej firmie
wygląda to inaczej, ale przedstawmy
uśredniony przykład osoby na stanowisku specjalistycznym, która zarabia
5000 zł brutto miesięcznie i odchodzi
tuż przed upływem 3-miesięcznego
okresu próbnego. Koszt finansowy
takiej nieudanej rekrutacji to minimum
40 000 zł. Oczywiście – lepiej zapobiegać niż leczyć, ale nie każdą sytuację
jesteśmy w stanie przewidzieć.

Dzień zero to moment, w którym rozstajemy się z pracownikiem, a przed oczami
każdego HR menedżera przewija się rząd
cyferek i algorytm utraconych kosztów.
Jak duże straty poniesie organizacja?
Firmie rekrutacyjnej zapłaciliśmy kwotę
X, wdrożenie kosztuje Y, a brak osoby
na danym stanowisku każdego dnia WYZWANIA, Z JAKIMI MIERZY SIĘ AGENCJA
generuje straty na poziomie Z. Okres Niektóre, bardzo złożone rekrutacje
wypowiedzenia oraz czas, jaki poświę- wymagają ogromnych nakładów przy

Szacowane koszty nieudanej rekrutacji:

Pensja 5000 PLN = koszt 40 000 PLN
Pensja 25 000 PLN = koszt 250 000 PLN
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realizacji. Szczególnie wtedy, gdy kompetencje są trudno dostępne na rynku
albo klient ma tak dobrze zmapowany
rynek, że znalezienie nowego kandydata jest mało prawdopodobne. Pracując
w formule „success fee”* w takiej sytuacji
firma rekrutacyjna bierze na siebie całe
ryzyko inwestycji czasu i pracy. W takich
przypadkach umowa może nie zawierać
zapisu gwarancyjnego, ze względu
na niemożność znalezienia adekwatnego zastępstwa w ramach wąskiego rynku.
Kolejnym, niezwykle istotnym aspektem
jest ryzyko po stronie klienta i organizacji.
Konsultanci agencji tracą kontrolę nad
tym, co dzieje się z kandydatem, gdy ten
podejmuje pracę. Przeróżne czynniki mogą
przyczynić się do rezygnacji z obu stron.
Od powodów błahych po niezwykle
zasadne i bardzo osobnicze. Mogą to być
kłopoty z dojazdem, konflikty w zespole
albo brak spójności oferty z zakresem
obowiązków. Może się również okazać,
że poziom deklaratywny kompetencji był
znacznie niższy od faktycznych – powodów
rozstań jest mnóstwo. Największym za-
grożeniem, jakie dostrzegamy przy rekru* Opłata naliczona klientom dopiero w momencie
zatrudnienia kandydata (nie obejmuje przedpłat).
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tacjach wolumenowych jest brak czasu
dedykowanego dla jednostki w krytycznym dla powodzenia projektu okresie
wdrożenia. Właśnie dlatego Antal bardzo
często angażuje się w planowanie tego
aspektu operacji u klienta. Korzystając
z naszych doświadczeń i wiedzy o perspektywie obu stron, zapewniamy optymalne środowisko dialogu.

sługiwać usługa gwarancyjna, ale jest
to uzależnione od zapisów umowy.
Wspomniana gwarancja przybiera
różne formy kompensujące niepowodzenie, a agencja może być zobowiązana do przeprowadzenia kolejnego
w ramach
procesu rekrutacyjnego
tej samej opłaty. Innym rozwiązaniem
jest przedstawienie określonej liczby
profilowych kandydatów. W tym przypadku, bez względu na to czy klient
zatrudni
pracownika,
czy też nie – gwarancja jest
zrealizowana. Kolejnymi
możliwościami są: zwrot
pieniędzy,
rozliczenie
w innym procesie rekrutacyjnym
lub
zniżka
na nowy proces rekrutacyjny. Usługi gwarancyjne
przysługują w terminie
określonym umową. Dla
branży SSC/BPO jest to
od 1 do 12 miesięcy
w zależności od poziomu
stanowiska i pozosta
łych wynegocjowanych
warunków. Niezwykle istot
nym aspektem, który wpływa na ważność
gwarancji jest płatność,
ponieważ w wielu przypadkach gwarancja nie przysługuje, jeśli
zobowiązanie nie zostało zrealizowane
na czas.

Każda firma ma swoją
specyfikę i określone
wytyczne dla danego
projektu, czy też potrzeby
wynikające z otoczenia
biznesowego. W związku
z tym trudno jest polecić
szablonowe rozwiązanie.
Najlepsze są te szyte
na miarę klienta.

KANDYDAT ZNIKNĄŁ I CO TERAZ?

Z technicznego punktu widzenia są dwie
możliwości: pracodawca rozstaje się
z pracownikiem lub pracownik rozstaje
się z pracodawcą. Niezależnie, która
ze stron podejmie decyzję o zakończeniu
współpracy, to firma ponosi największe
koszty nietrafionej rekrutacji. W obu
przypadkach pracodawcy może przy-

NOWY PROCES REKRUTACYJNY, A MOŻE
REKOMENDACJA?

ściej ponownie rozpatruje się najmocniejszych kontrkandydatów z po
przednio
prowadzonego
procesu.
W przypadku niepowodzenia, zaczy-

W każdej firmie wygląda to inaczej, ale przedstawmy
uśredniony przykład osoby na stanowisku specja
listycznym, która zarabia 5000 zł brutto miesięcznie
i odchodzi tuż przed upływem 3-miesięcznego okresu
próbnego. Koszt finansowy takiej nieudanej rekrutacji
to minimum 40 000 zł.

namy cały proces rekrutacyjny od nowa.
Może jednak zdarzyć się tak, że zapisy
umowy gwarantują jedynie rekomendacje, które powinny spełniać wymagania profilowe i merytoryczne. Inną
możliwością jest sytuacja, w której wakat
dezaktualizuje się z różnych powodów
– czy to awansu wewnętrznego, skutecz-
nej rekomendacji z innych źródeł
lub zmiany koncepcji stanowiska. Jeżeli
dana potrzeba rekrutacyjna została
zaspokojona przez inne źródło niż agen-
cja i realnej potrzeby gwarancji już
nie ma, można zrealizować ją poprzez
zlecenie o podobnym stopniu zaszeregowania i trudności. Należy jednak omówić
to z agencją. Sporadycznie stosowaną
praktyką w branży rekrutacyjnej jest
zwrot płatności. W głównej mierze
dlatego, że taka umowa jest zwykle
bardziej restrykcyjna, zarówno dla klienta, jak i dla agencji.

O tym, jaka forma gwarancji jest
korzystna,
decydują
okoliczności
– jeśli pilnie potrzebujemy pracownika na danym stanowisku, to oczywiście wybierzemy nowy proces
rekrutacyjny. W takiej sytuacji najczę-
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jące negocjacji. Centrala rzadko narzuca
takie restrykcje w kontekście gwarancji,
gdyż wiadomo, że nie jest w stanie przewidzieć wszystkich ewentualności.

Karolina
Korzeniewska,
Account Executive
Europe,
Antal SSC/BPO
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KIEDY GWARANCJA NIE ZADZIAŁA?

ZŁE DOBREGO POCZĄTKI

Standardowo z gwarancji wykluczone
są okoliczności, takie jak: upadłość
lub likwidacja firmy klienta, likwidacja
stanowiska pracy, zwolnienia grupowe
lub restrukturyzacja. W pozostałych przypadkach usługa gwarancyjna przysługuje, o ile jest umieszczona w umowie.
Warto mieć na uwadze, że SSC/BPO
to specyficzna branża, której zasady
są bardzo niejednolite. Produkty szyte
na miarę nie mogą być zunifikowane,
a wiele umów nie posiada zapisów
gwarancyjnych. Dzieje się tak przede
wszystkim w projektach rekrutacji wolumenowych, a rotacja jest z założenia
wliczona w ryzyko operacji lub w przypadku stanowisk o krótkim cyklu życia –
np. w call center, gdzie w procesie negocjacji minimalizowane są koszty całości
rekrutacji. Ponadto, gwarancja jest
jednym z elementów negocjowanych
i często nie objętych wytycznymi korporacyjnymi po stronie klienta. Często
słyszymy, że ustalenia globalne dla firmy
zakładają 30-dniowy termin płatności
albo, że umowa nie może być zawarta
bezterminowo i są to rzeczy nie podlega-

Człowiek za człowieka, człowiek
za pieniądze, CV za gwarancję czy inne
formy kompensacji usługi nie powinny
mieć miejsca dopóki nie zrozumiemy,
jakie były powody rozwiązania umowy
z zrekrutowanym pracownikiem. Tylko
analiza sytuacji pozwoli rekruterowi
dostarczyć pełnowartościową usługę,
a i organizacja przy tej okazji może się
sporo nauczyć i wyciągnąć wnioski
na przyszłość. Jak wynika z obserwacji
Antal, takie rekomendacje najczęściej
dotyczą onboardingu, samego procesu
wyboru kandydata spośród zaprezentowanych czy też zestawu kompetencji twardych i miękkich na danym

stanowisku. Nierzadko zdarza się,
że konsultant firmy rekrutacyjnej
uzyskuje informację zwrotną od samego
zainteresowanego. Posiadając tak wielowarstwowy obraz sytuacji można
znacznie usprawnić każdy aspekt procesu rekrutacji i wdrożenia pracownika
do firmy. Celem tej pracy post factum jest
zapobieganie takim zdarzeniom w przyszłości, a także eliminowanie zjawiska
kumulacji odejść i zwolnień. Wspólna
analiza sytuacji pozwoli na określenie
najsłabszych punktów. Rolą konsultanta
jest aktywne uczestnictwo w tej analizie
– tak, by ulepszać proces dla każdego
klienta indywidualnie. Z własnego doś-
wiadczenia wiem, że prawidłowo przeprowadzony proces gwarancyjny,
to często początek współpracy opartej
na zaufaniu, gdyż każda organizacja
i każdy człowiek najwięcej uczy się
na błędach. •

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

W sytuacji, gdy firma jest stroną wypowiadającą umowę zrekrutowanemu
pracownikowi, można zminimalizować straty poprzez wcześniejsze zgłoszenie
reklamacji tak, by rekruter miał już gotową listę zapasowych kandydatów
w momencie rozstania z pracownikiem. Sytuacja, w której pracownik
rezygnuje, nie pozwala przygotować się zawczasu, więc tempo prowadzenia
kolejnego projektu będzie standardowe.
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Feedback –
być albo nie być menedżera
Jak udzielać informacji zwrotnej i nie czuć obawy, że kogoś się skrzywdzi?
Kiedy jest właściwy czas i jak w ogóle znaleźć czas na poważną rozmowę?
Jak udzielić krytyki i nie oceniać osoby? Jak oddzielić emocje od faktów?
Dwie trzecie menedżerów czuje się niekomfortowo w relacji z pracownikami –
to wyniki badania Instytutu Harris Poll. Jak zatem mają oni udzielać informacji
zwrotnej? A to właśnie ona jest jedną z najskuteczniejszych technik budowania
zaangażowania. Jak się okazuje również najbardziej
niedocenianą, a może po prostu nierozumianą?

KONIEC Z OCENĄ OKRESOWĄ

Oceny okresowe – mówię to otwarcie
– są destrukcyjne. Intencje, jak zawsze,
są dobre, a potem brak celu, przygotowania, o przyjemności czy efektywności nie wspominając. Nie spotkałam
się jeszcze z sytuacją, aby oceniany
i oceniający z entuzjazmem oczekiwali
momentu, gdy w atmosferze zaufania
i wzajemnej woli zrozumienia oraz
wsparcia, będą mogli raz na rok, lub
na kilka miesięcy przeanalizować
postępy i zaplanować dalszy rozwój.
Widziałam natomiast hybrydy tak
zwanych systemów ocen okresowych,
gdzie pracownicy co kwartał poddawani byli ocenie przełożonego i za każdym razem oznaczało to wypełnianie
czterostronicowego formularza skarg
i zażaleń na pracownika. Zaznaczmy,
że po roku takiej praktyki nikt już w firmie
nie ufał ani sobie, ani innym.
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Jeśli nikt nie lubi ocen okresowych,
to dlaczego wciąż są uprawiane? Oso
biście odmówiłam kiedyś pewnej firmie
opracowania systemu ocen okresowych.
Przy czym zaznaczmy, takie projekty są
niezwykle dochodowe. Biorąc pod uwagę,
jak dalece nieefektywne są to systemy,
to dodatkowo absolutny brak zasadności
w przypadku tamtej firmy, co szybko
by się okazało, sprawiłby, że mogłoby
to być moje ostatnie zlecenie w tej firmie.
CO WIĘC W ZAMIAN?
Mogę narazić się teraz wielu osobom,
ale przyznajmy w końcu, że niewielu
menedżerów obejmuje to stanowisko,
dlatego, że osiągnęli wysoki poziom
rozumienia biznesu i natury ludzkiej.
Otrzymując wraz ze stanowiskiem
większą odpowiedzialność, to tak jakby
z Doliny Kościeliskiej stanęli od razu
na Orlej Perci – bez szkolenia, przygotowania, wiedzy.
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Oceny okresowe
– mówię to otwarcie –
są destrukcyjne. Intencje,
jak zawsze, są dobre, a potem
brak celu, przygotowania,
o przyjemności czy
efektywności nie
wspominając.
To powoduje, że najczęściej, a jednocześnie najłatwiej popaść w syndrom
władzy i siania trwogi, bo taki model,
również znają ze szkoły. Oceny okresowe doskonale temu służą. Jednak
gdzie duch zespołu, zaufanie, motywacja
i wspólne celebrowanie? Po kilku nieudanych próbach zarządzania w oparciu
nie o osobisty, ale jedynie formalny
autorytet, menedżer zaczyna zdawać
sobie sprawę, że bez ludzi nic nie zrobi.
Chwyta się wówczas innej ważnej funkcji
ocen okresowych – jak da wyższą ocenę,
to o uznanie w oczach pracownika
będzie łatwiej i może nawet on sam
zostanie dobrze oceniony.

WYŻSZOŚĆ FEEDBACKU
NAD OCENĄ
Większość
pracowników
przygotowuje
się
do
rozmowy oceniającej licząc na podwyżkę lub
awans. Prawda jest taka,
że menedżerowie nie mogą
dawać najwyższych ocen,
nawet
jeśli
pracownik
na to zasługuje – bo przecież, co zrobią za rok?
Nie można też w nieskończoność dawać awansów i podwyżek.
To kolejny dowód, że oceny okresowe
to biznesowa i HR-owa fikcja. Feedback
pozwala rozwijać, realizować cele, pytać
o pomysły pracownika, reagować
na bieżąco, pracować z postawą i nastawieniem pracownika. Przede wszystkim
daje ogromną swobodę i spokój menedżerowi, bo dzięki temu angażuje on
swoich pracowników do codziennej
współpracy. Minimalizuje też ryzyko
nadmiernej odpowiedzialności, samotności, stresu i frustracji, czyli takiej sytuacji, którą określam mianem „pułapki
menedżera”.

Niektórzy potrzebują spaść z konia
wiele razy, żeby zaakceptować, że siłą
nie zapewnią rytmicznego galopu. Taki
zespołowy galop daje poczucie pewności
i zaufania. Do pełnego sukcesu potrzeba
jednak wyczucia i takiego poziomu, gdy
jeździec czuje się jednością z koniem.
Od razu zaznaczę – nie chodzi o to, kto
jest koniem a kto jeźdźcem, w dojrzałych zespołach te role bywają zamienne.
Chodzi o to, by zrozumieć, że poczucie
satysfakcji, współpracy i współodpowiedzialności daje jedynie relacja oparta
na zaufaniu. Tę warunkuje systematyczna,
świadomie prowadzona rozmowa –
to ten tajemniczy feedback.

Problem w tym, że oceny roczne
to może przykry obowiązek, ale przecież tylko raz, no może dwa razy
do roku. Feedback wymaga częstszych kontaktów i rozmów. A przecież
i tak już trudno znaleźć czas nawet
raz do roku. Regularny feedback
to w zarządzaniu priorytetami lista tych
ważnych, ale niepilnych spraw – upraszczając, najczęściej nie ma czasu na to,
co naprawdę ważne. Na początku
zmiana nawyków będzie wymagała
więcej czasu i energii, a na efekty trzeba
będzie chwilę poczekać. Można jednak
podzielić pracę na etapy i małymi zmianami cieszyć się już od pierwszego kroku.
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3 KROKI DO FEEDBACKU

1

TRENUJ BEZ POWODU
Istnieje taka ludzka przypadłość, że dopóki coś działa,
to po co to ruszać. W życiu menedżera objawia się
to tym, że dopóki brak pożaru, to biznes się kręci.
Wzniecamy pożary, bo lubimy je gasić. Trzeba się
naprawdę zmęczyć byciem strażakiem, żeby chcieć
coś zmienić. Załóżmy jednak, że bycie ww. strażakiem
nie było twoim dziecięcym marzeniem i skutecznych rozmów korygujących chcesz nauczyć się zanim
okaże się, że będziesz musiał je przeprowadzać. Trenuj
więc bez powodu udzielając pozytywnych informacji
zwrotnych. Chwal, kibicuj, dziękuj i gratuluj osiągnięć
i postępów twoim pracownikom. W ten sposób poznasz
siebie, a w momencie niezbędnej rozmowy korygującej
będziesz miał mniejsze poczucie winy.

2

3

Monika Reszko,
Ekspert ds.
komunikacji,
psycholog biznesu.
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NIE BIJ PIANY
Przez wiele lat swojej pracy obserwowałam menedżerów, którzy udzielając informacji zwrotnej męczyli
się niewiarygodnie. Mając świadomość, jak istotny
to proces nadawali mu tak ogromne znaczenie, że już
sam fakt rozmowy powodował w nich taki stres,
że czasem zapominali, w jakim celu spotkali się
z pracownikiem. Dlatego jeśli uznasz, że dany temat
wymaga feedbacku, na spokojnie określ cel, jaki
chcesz osiągnąć dzięki tej rozmowie. Co ma się zmienić dla pracownika, dla ciebie, projektu, biznesu?
Odpowiedź na to pytanie pomoże utrzymać fokus
i koncentrację w trakcie rozmowy.

PYTAJ, POTEM MILCZ
Feedback, czy inaczej zwana przeze mnie rozmowa rozwojowa to moment, w którym ilość wypowiadanych przez
ciebie słów jednoznacznie wskazuje twojemu rozmówcy,
czy się przygotowałeś. Sam cel nie wystarczy, aby zaangażować pracownika. W feedbacku chodzi o to, by on sam
doszedł do oczekiwanego rezultatu. Jak to zrobić? Zadawaj
pytania. Myśl pytaniami. Myśl, o co pytasz. Twoje przygotowanie to lista pytań, którymi poprowadzisz rozmówcę
tam gdzie chcesz. Jeśli przez większość czasu ty mówisz,
a on milczy, to jest to wykład moralizatorski, a nie
feedback. Określiłeś cel, przygotowałeś pytania, to kolejny
egzamin przed tobą – ile minut ciszy wytrzymasz? Jeśli
zadałeś pytanie, to poczekaj na odpowiedź. Setki nieudanych rozmów, które odbyli uczestnicy moich szkoleń,
wynikało z tego, że po pięciu sekundach ciszy pracownika
zaczynali sami odpowiadać na swoje pytania. Nie trzeba być
ekspertem, żeby domyślić się, że proces myślowy w głowie
pracownika został w ten sposób skutecznie zatrzymany.

LEKCJA BONUSOWA:
AUTOEWALUACJA

Przede wszystkim feedback to wyższa
szkoła jazdy. To edukacja nieformalna
i bywa bolesna, bo mało szefów uczy tego
swoich pracowników i niemalże każdy
musi przejść ten proces na własnej skórze.
Dlatego po każdym nawet najmniejszym
sukcesie w trakcie rozmowy pochwal
i doceń siebie. Potem pomyśl, co było
wyzwaniem. Wymień jedną rzecz, którą
chcesz poprawić na przyszłość, trenuj
i podziwiaj efekty swojej pracy.
CZY WARTO SIĘ TAK STARAĆ?

Oczywiście nie trzeba zmieniać nic. Nie
ma obowiązku zmuszania się do rozmowy,
o chwaleniu już nie wspomnę – nie
umiesz, nie chwal. Ocena okresowa
pozwala regulować płace i pozycje
w firmie. Jednak to kultura oparta na informacji zwrotnej skraca dystans pomiędzy
szefem i pracownikiem, zwiększa
zaufanie, a oddawanie odpowiedzialności
prowadzi do samodzielności i wzmacnia
kreatywność. Nieustannie zachęcam więc
w projektach, które realizuję, do tego,
aby zrezygnować ze stylu oceniającego,
na rzecz takiego, który prowadzić będzie
do wspólnego celu. Aby zmienić narzędzie
na metodę. Na początku może trochę
poboli, pracownicy będą zdziwieni i na
początku nieufni. Do ciebie należy decyzja,
czy ten wysiłek podjąć. Zyskać można
jedynie satysfakcję, niższy poziom stresu,
przywiązanie pracowników, no i niespodziewanie zwiększy się rentowność. •

Outsourcing&More Polska | maj – czerwiec 2018

KARIERA I ROZWÓJ

Dla kogo stanowisko
audytora wewnętrznego?
Audytor wewnętrzny to stanowisko w dziale departamentu wewnętrznego.
Jest to dział niezależny, będący tzw. „trzecią linią obrony”, obok działu
compliance i ryzyka, pełniący funkcję doradczą i weryfikującą.

Rolą audytora wewnętrznego jest
usprawnienie operacyjne organizacji
oraz wniesienie do niej wartości dodanej.
Audytor wewnętrzny zajmuje się zatem
oceną oraz doskonaleniem procesów
kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w organizacji i może skupiać się
na jednym bądź wielu obszarach. Praca
ta wymaga również umiejętności szerszego spojrzenia na organizację i jej cele
oraz bardzo dobrego zrozumienia ryzyka
biznesowego, operacyjnego, finansowego oraz informatycznego.

tingowych (tzw. „wielkiej czwórce”).
Praca w tak dużych organizacjach
pozwala kandydatom poznać międzynarodowe standardy i metodologię audytu
oraz współpracować z klientami różnej
wielkości oraz z różnych branż. Takie
doświadczenia sprawiają, że kandydaci
wiedzą, jak poruszać się w środowisku
biznesowym oraz jak profesjonalnie
komunikować się z osobami na wysokich
stanowiskach. Ponadto, często kandydaci pracujący w audycie zewnętrznym
mają szansę uczestniczenia w projektach
audytu wewnętrznego, bądź projektach
Audytor wewnętrzny zajmuje się reali- SOX, co pozwala im na jeszcze lepsze
zacją planu audytu oraz uczestniczy wykorzystanie swoich umiejętności
w projektach audytowych, które w zależ- w audycie wewnętrznym.
ności od zakresu, mają różny wymiar
czasowy. Przeprowadzanie projektu au- Poza wykształceniem wyższym, dobry
dytowego jest często związane ze współ- kandydat powinien również posiadać
pracą z przedstawicielami poszcze
gól- dodatkowo przynajmniej jedną kwalinych departamentów, w tym w dużej fikację
specjalistyczną.
Obecnie
mierze z senior managementem. najbardziej pożądanymi certyfikatami na
Po przeprowadzeniu audytu, audytor rynku są: Certified Internal Auditor (CIA),
wewnętrzny tworzy i przedstawia Certified Information Systems Auditor
raport z wykonanej pracy, który zawiera (CISA), Association of Chartered Certified
również wnioski i rekomendacje us- Accountants (ACCA) lub Chartered
prawnień dla biznesu.
Financial Analyst (CFA), bądź legitymacja
biegłego rewidenta.
WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW

Małgorzata Dragan,
Team Leader SSC/
BPO in HRK S.A.
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Drogę do audytu wewnętrznego można
rozpocząć w audycie zewnętrznym,
w dziale audytu wewnętrznego, bądź
w innym dziale organizacji. Na rynku
najbardziej poszukiwani są kandydaci,
którzy posiadają min. 2-3 lata doświadczenia w audycie, najlepiej nabyte
w strukturach największych firm consul-

Praca w audycie wewnętrznym oznacza
współpracę z osobami z różnych departamentów w organizacji, co niekiedy wiąże
się z koniecznością odbywania częstych
podróży służbowych (na co osoby aspirujące do pracy w tym dziale powinny
być przygotowane). Biegła znajomość
języka angielskiego, szczególnie w dużych

międzynarodowych korporacjach, jest
również warunkiem koniecznym. Obok
umiejętności twardych i doświadczenia,
dobry audytor wewnętrzny posiada określone cechy osobowości. Osoby komunikatywne, logicznie myślące, dyplomatyczne
oraz potrafiące efektywnie planować
swój czas pracy, będą czuły się w audycie
wewnętrznym, jak ryba w wodzie.
WYNAGRODZENIE

Zarobki w audycie wewnętrznym uzależ
nione są od stażu pracy, wykształcenia
oraz wielkości firmy i branży. Specjaliści
w sektorze prywatnym mo
gą liczyć
na wynagrodzenie w przedziale 8 000 –
12 000 PLN brutto w podstawie, natomiast
menadżerowie
zarządzający
zespołem na stawki między 12 000 PLN
– 18 000 PLN brutto.
MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Praca na stanowisku audytora wewnętrznego otwiera szerokie perspektywy
rozwoju. Osoby, które pragną rozwijać
się w dziale audytu wewnętrznego mogą
awansować na sta
nowisko menadżerskie, a z czasem dyrektorskie, co łączy się
z zarządzaniem większym zespołem bądź
całym departamentem. Ponadto, nabycie
doświadczenia w audycie wewnętrznym
pozwala nie tylko na holistyczne spoj-
rzenie na organizację, lecz także na poznanie osób i funkcji różnych departamentów. Dlatego też, przejścia z audytu
wewnętrznego do działów kontrolingu
finansowego, ryzyka bądź compliance
pojawiają się dość często. •
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Audytor wewnętrzny
zajmuje się oceną oraz
doskonaleniem procesów
kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem
w organizacji i może
skupiać się na jednym
bądź wielu obszarach.

Na rynku najbardziej
poszukiwani są
kandydaci, którzy
posiadają min. 2–3
lata doświadczenia
w audycie, najlepiej
nabyte w strukturach
największych firm
consultingowych (tzw.
„wielkiej czwórce”).
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Skandynawskie
podejście do HR
Wywiad z Anną Marciniak, Dyrektor ds. personalnych i administracji
w Skanska Property Poland.

Wierzymy,
że inwestowanie
w rozwój ludzi,
to nie tylko sposób
na realizację celów
biznesowych – to też
większa satysfakcja
pracowników i dużo
większa motywacja
działania w środowisku,
w którym wykorzystuje
się swoje
mocne strony.

Outsourcing&More: Czego może spodziewać się / oczekiwać od pracodawcy
osoba planująca pracę w spółce biurowej Skanska?
Polska spółka biurowa Skanska
to zespół 120 osób pracujących razem
na sukces inwestycji biurowych w siedmiu największych miastach – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu,
Łodzi, Gdańsku i Katowicach. Dzięki
temu oferujemy przede wszystkim
możliwość rozwoju w bardzo płaskiej
organizacji. Z uwagi na skalę naszej
działalności w kraju oraz fakt, że polska spółka biurowa wchodzi w skład
struktury obejmującej Europę ŚrodkowoWschodnią (CEE – gdzie oprócz Polski
są jeszcze Czechy, Węgry i Rumunia),
większość z nas często podróżuje.

Nasza siedziba główna oraz regionalne
biura są stworzone w oparciu o koncepcję Activity Based Working. Nie narzucamy pracownikom, w jaki sposób i gdzie
mają pracować. Każdy z nas najlepiej zna
swój styl pracy i wie gdzie, i w jakiej formie
pracuje najbardziej efektywnie. Nasz szef
również siada i pracuje razem z nami.
Wszyscy mamy możliwość codziennego
spotkania się przy śniadaniu w biurze –
to sprzyja lepszemu poznaniu osób,
Szukamy osób które nie są zaangażowane w nasze
z kompetencjami codzienne zadania.

inżynieryjnymi,
architektonicznymi
i sprzedażowymi –
ponieważ nasze zespoły
są budowane tak, żeby
doświadczenie osób
i ich specjalizacje się
uzupełniały.
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Jako pracodawca stawiamy na rozwój
ludzi. Globalne programy rozwojowe
– związane z czasową przeprowadzką
w inne miejsce albo ze współpracą
z ekspertami z różnych spółek grupy – są

jednym z aspektów. Drugim jest indywidualne podejście do rozwoju. Słuchamy
naszych pracowników i jesteśmy otwarci
na ich pomysły. Wierzymy, że inwestowanie w rozwój ludzi, to nie tylko sposób
na realizację celów biznesowych – to też
większa satysfakcja pracowników i dużo
większa motywacja działania w środowisku, w którym wykorzystuje się swoje
mocne strony.
Na jakie stanowiska jest obecnie największe zapotrzebowanie?
Grupa Skanska realizuje obecnie
założenia Biznes Planu 2020, który
zakłada zrównanie przychodów z działalności deweloperskiej (inwestycje
mieszkaniowe, biurowe) i budowlanej.
Biznes deweloperski ma się do tego momentu niemal podwoić.
Zespół polskiej spółki biurowej Skanska
posiada mocne kompetencje, dzięki
którym realizujemy założenia biznesowe. Zależy nam przede wszystkim
na utrzymaniu obecnego zespołu.
Osią naszej działalności jest wsparcie
działu leasingu, który wynajmuje budowane przez nas powierzchnie biurowe
i zespołów projektowych, które realizują budowę biurowców. Szukamy osób
z kompetencjami inżynieryjnymi,
architektonicznymi i sprzedażowymi –
ponieważ nasze zespoły są budowane
tak, żeby doświadczenie osób i ich
specjalizacje się uzupełniały. Chcemy być
również miejscem pracy dla ekspertów
w wąskich dziedzinach na rynku nieruchomości, jak np. eksperckie wąskie
specjalizacje inżynieryjne lub też zrównoważony rozwój oraz innowacje.

Jak wygląda ścieżka kariery i procesy
rekrutacyjne?
Posługujemy się tzw. Development
Scheme, gdzie każdy z pracowników może
sprawdzić, jakie są następne kroki w strukturach spółki biurowej Skanska, przypisane do każdego stanowiska.
Możliwe jest spróbowanie swoich sił
na ścieżce menadżerskiej i eksperckiej,
rozwijanie dodatkowych kompetencji
w ramach organizacji. Inspirujemy się
tym, jak ścieżka kariery jest zaprojektowana u kolegów z USA i Skandynawii.
Dzięki programom wewnętrznym, takim
jak wspomniany Unlimited, mamy możliwość sprawdzenia się również w innych
strukturach Skanska, a pracownikom
umożliwiamy nawet przeniesienie się
na stałe.
Najlepszym przykładem przejścia przez
niemal wszystkie szczeble naszej organizacji w Polsce jest Katarzyna Zawodna,
która w 2007 roku rozpoczęła pracę
jako asystentka w dziale marketingu
i wynajmu. Przez kolejne lata pracowała w kilku różnych zespołach, stając
się w pewnym momencie menadżerem
jednego z nich. Następnie została dyrektorem regionalnym, weszła do zarządu
biurowej spółki Skanska w Polsce,
aż w 2014 roku została dyrektorem
zarządzającym. Od stycznia 2016 roku
jest szefem biurowych struktur Skanska
na Europę Środkowo-Wschodnią, zarządzając czterema krajami. Przykład
Katarzyny pokazuje, jak duże możliwości
dajemy jako pracodawca.
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Jak wyglądała Pani ścieżka kariery?
W skrócie można powiedzieć,
że od stażysty do dyrektora. Pracowałam
w trzech różnych firmach. Miałam okazję pracować w branży farmaceutycznej
i energetycznej, a teraz w branży nieruchomości komercyjnych. Zmiana pracy
zawsze była wynikiem zaufania, które
wypracowywałam realizując z zaangażowaniem swoje codzienne zadania. Byłam
zapraszana do kolejnych pomysłów i nowych zadań oraz ról. Miałam to szczęście,
że współpracowałam i współpracuję
z fantastycznymi ludźmi oraz ekspertami, od których czerpię nie tylko wiedzę
zawodową i ekspercką, ale też życiową.
Podejmowałam dobre decyzje, z każdej
pracy coś wyniosłam, a na błędach się
uczyłam. Zawsze wiedziałam, że tzw.
Customer Focus jest czymś, czym chcę się
zajmować. B2C w biznesie albo HR w B2B.
Stanęło na tym drugim.
Dziękujemy za rozmowę. •
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Ogłoszenie rekrutacyjne
REKRUTUJĄCY:

If you’re interested in this role please send your CV at:
anna.kulawiak@antal.pl or karolina.korzeniewska@antal.pl

HEAD OF SHARED SERVICES CENTRE
(Salary: 35 000 - 45 000 PLN/ m gross)

Your will be responsible for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Provide leadership and direction for SSC to ensure internal and external customers expectations are continuously met/exceeded
Establish and maintain continuous communication between SSC and its internal/external customers and develop professional
relationship with key stakeholders
Efficiently manage the operations of SSC to ensure productivity and compliance with relevant laws and regulations
Drive and support further development of SSC by providing relevant market insights, identifying new opportunities and assuring
possibilities for further expansion
Represent SSC on the local market and build positive brand inside and outside of the organization, promote a working environment
stimulating engagement, performance and development
Monitor performance and productivity metrics and act as an escalation point
Ensure that SSC Code of Ethics, Work Regulations and company Values are adhered by acting as a role model in all those areas
Promote open dialogue and collaborative work so that all opinions and best practices are represented in the development
of innovative business solutions
Ensure appropriate office space and facilities to secure adequate working environment for SSC staff, considering also legal
H&S requirements related both to facility and personnel
Establish business recovery and succession planning to secure required stability of services
Operate as a multifunctional expert focusing on continuous process and system improvement
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Your profile:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Experience working with international services
At least 5-7 years of managerial experience on a senior level within a matrix, international organization
University degree
Fluency in Polish and English
Excellent leadership skills and experience in managing cross-functional teams, including: driving employees
engagement, performance and development, building and developing effective teams, motivating others, managing
change and providing direction
Experience in the SSC / BPO environment and very good understanding of the local market and industry
High level of interpersonal skills, including listening, presentation, negotiation, and conflict resolution
Proven planning and organizational skills and ability to manage multiple and changing priorities
Exceptional decision making skills and result-oriented approach

We offer:
•
•
•
•

Stable job in new established and professional team
Interesting path of career in an international organization
Consistent scope of responsibilities
Private health care, employees’ benefits
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Biblioteka Managera
Budowanie zaangażowania, czyli jak
motywować pracowników i rozwijać
ich potencjał. Wydanie II

Autor:
Maciej Sasin
Rok: 2018
ISBN:
978-83-283-0900-5

Przedsiębiorczość zorganizowana.
Startupy, inwestorzy, pieniądze.

Autor:
Arkadiusz Skuza
Rok: 2015
ISBN:
978-83-246-8815-9

Siła jest w zespole! Uwolnij ją!
Lojalni i zmotywowani pracownicy,
z pasją realizujący powierzone im zadania,
są skuteczniejsi niż inni. To prawdziwy
skarb dla przedsiębiorstwa. W czasie
rekrutacji tacy właśnie kandydaci –
entuzjastyczni, gotowi do ciężkiej pracy
– są poszukiwani i wyławiani z morza
chętnych. Niestety, z reguły te pozytywne
cechy osób nowo przyjętych szybko toną
w codziennej firmowej rutynie — badania
dowodzą, iż ponad 80% pracowników
nie jest zaangażowanych w swoją pracę.
Na czym polega problem? Autor tego
poradnika twierdzi, że poza nielicznymi
wyjątkami ludzie chcą się angażować,
ponieważ pragną odczuwać satysfakcję
płynącą z tego, czym się zajmują w życiu
zawodowym. Wygląda więc na to, że
przeszkodą są nie tyle sami pracownicy, ile
raczej nieumiejętne nimi zarządzanie.

Młodzi Polacy są bardzo zdolni. Nasi
programiści rokrocznie wygrywają
konkursy o światowym zasięgu. Niemal
codziennie słyszymy o kolejnym polskim
wynalazku. Jak grzyby po deszczu
wyrastają niewielkie, dynamiczne firmy,
prowadzone przez dwudziestoi trzydziestolatków, którzy
w kilkuosobowych zespołach pracują nad
udoskonaleniem wymyślonej przez siebie
idei biznesu online. Tworzą startupy i całe
serce, czas oraz pieniądze wkładają w ich
rozwój. Jednak zwykle niestety zapominają
o tym, że nie wystarczy dobry pomysł
— trzeba go jeszcze dobrze sprzedać!
Dookoła wciąż słyszymy, że pieniądze
unijne psują rynek, a inwestorzy są
chciwi i zabierają zbyt dużo udziałów.
Przedsiębiorcy obawiają się iść tą drogą.
Czy mają jakąś alternatywę?
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Pracownicy mają świetne pomysły
i chcieliby je realizować dla dobra
firmy, nawet kosztem zwiększenia
osobistych obciążeń, jednak w większości
przedsiębiorstw oddolna inicjatywa wciąż
się spotyka z niechęcią
zarządzających. Tymczasem
w dzisiejszym, postnowoczesnym
świecie, w którym coraz trudniej znaleźć
skutecznego i lojalnego pracownika,
zdolność do motywowania oraz rozwijania
potencjału zespołu staje się podstawową
kompetencją, jakiej się wymaga od
menedżera. Celem tej książki jest pomóc
osobom na stanowiskach kierowniczych
w budowaniu zaangażowania
pracowników, wykorzystywany jest
do tego autorski model Pro Active Tools.
Drugie wydanie
wzbogacone
zostało
o najświeższą
wiedzę oraz nowe
narzędzia.

Autor tej książki wie, czym różni się
genialny pomysł na biznes od zyskownego.
Wielokrotnie pozyskiwał kapitał dla swoich
firm w procesach inwestycyjnych. Jest
także ekspertem od startupów
i pomaga przedsiębiorcom działać
na rynkach międzynarodowych. Zna
rynek firm prowadzonych przez młodych
przedsiębiorców w Polsce i USA. Teraz
swoją wiedzą dzieli się z Tobą, młody
właścicielu obiecującej firmy. Dowiesz się
stąd m.in., co powoduje, że polskiemu
przedsiębiorcy trudno przebić się na
rynkach zagranicznych, gdzie leżą źródła
kapitału inwestycyjnego oraz czy możliwe
jest prowadzenie firmy opartej tylko
na technologii,
z pominięciem
sprzedaży
i marketingu.
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