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Szanowni Państwo,
Rok 2019, który rozpoczął się kilka tygodni temu, z pewno
ścią będzie kolejnym rokiem zmian i przemian na rynku
nowoczesnych usług dla biznesu. Sektor BSS oraz zainte
resowanie outsourcingiem rośnie w Europie wykładniczo,
co przekłada się na rozwój lokalnych rynków pracy.
Polska jest jednym z największych europejskich rynków,
na którym centralizowane i z którego obsługiwane są
procesy biznesowe. Nasz kraj jest wciąż w zainteresowaniu
dużych międzynarodowych korporacji, czego przykładem
może być inwestycja Equinix w Warszawie. O projekcie tej
firmy wspomina na naszych stronach Robert Busz – szef
Equinix w Polsce.
Od trzech lat, styczniowe wydanie Outsourcing&More ma
swoją premierę podczas The BSS Forum – konferencji sektora
nowoczesnych usług dla biznesu, która otwiera szeroki
wachlarz wydarzeń biznesowych dedykowanych tematyce
usług w Polsce oraz Europie. Tegoroczne The BSS Forum
ma miejsce w Łodzi i stąd naszym wywiadem numeru jest
rozmowa z Prezydent Łodzi – Panią Hanną Zdanowską.
W części biznesowej zapraszam do lektury publikacji po
święconych m.in. „potworom” z pokolenia Y, technologiom
stosowanym w cyfrowej fabryce, aranżacji biura, a także
zmianom prawnym zapowiadanym na rok 2019 oraz rekru
tacji specjalistów w branży szkoleniowej.
Życzę interesującej lektury wszystkich publikacji w bieżącym wydaniu, a po codzienną garść informacji z branży
nowoczesnych usług dla biznesu zapraszam na strony
www.outsourcingportal.eu.
Dymitr Doktór
Redaktor Naczelny

Robert Busz • Monika Smulewicz • Hanna Zdanowska
• Mariusz Pultyn • Noemi Chudzik • Magda Szubert
• Szymon Stadnik • Tomasz Bereźnicki • Nina Gonera
• Izabela Górecka-Olejniczak • Aleksandra Kowalczyk
• Bartłomiej Zagrodnik • Agnieszka Pastuła • Artur Sutor
• Małgorzata Polzenius • Michał Kanarkiewicz
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AKTUALNOŚCI BIZNESOWE

Parki Technologiczne odkryte na nowo
14 listopada 2018 roku w Kielcach odbyło się Forum Parków Technologicznych.

Jubileuszowa edycja Forum Marketingu Zintegrowanego już za nami
Na konferencji organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
pojawiło się blisko 250 marketerów i pracowników agencji reklamowych.

PAIH EXPO 2018 Porozmawiajmy o eksporcie
Wydarzenie, organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, miało swój
debiut 25 października 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie.

Amerykański Gigant IT z centrum operacyjnym w Warszawie
Wywiad z Robertem Buszem, Managing Directorem firmy Equinix.
To my wychowaliśmy te „potwory”
Na rynku pracy rozgościło się już na dobre pokolenie Y, a na zawodową scenę
wkracza pokolenie Z. I z każdej strony słychać narzekania pracodawców...

Nowe modele pozyskiwania zasobów IT
Dlaczego wybierać między zasobami IT we własnej serwerowni, a zasobami IT
dostępnymi na żądanie, skoro można mieć oba?

WYWIAD NUMERU

Budujemy przyszłość w Łodzi
Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio w rozmowie z Hanną Zdanowską – Prezydent
Miasta Łodzi.

Jakie są najważniejsze przeszkody robotyzacji i jak je przezwyciężyć?
Zmierzenie się z większym wyzwaniem – analizą najważniejszych przeszkód,
które firmy muszą przezwyciężyć, aby odnieść sukces w robotyzacji.

Co rok 2019 przynosi przedsiębiorcom – zmiany prawa i co dalej?
Zmian jest sporo. Wskazujemy te najważniejsze – także z puntu widzenia branży
outsourcingu.

Aranżacja biura – akustyczna check-lista
Kolega obok opowiada o weekendzie. Inny, siedzący kilka rzędów biurek dalej,
stara się rozmawiać cicho, ale i tak słyszysz każde słowo...

LEAN, Outsourcing, a może RPA jako źródła przewagi konkurencyjnej?
Rozmawiamy z Tomaszem Bereźnickim, Prezesem Zarządu DPC Polska
i Szymonem Stadnikiem, dyrektorem centrum Frista, szwajcarskiej grupy BPO.

Cyfrowa fabryka – doskonała symbioza sprzętu i oprogramowania
Czym jest cyfrowa fabryka, jakich korzyści dostarcza oraz jak przeprowadzić
proces cyfryzacji własnego zakładu?

Kuchnia – tu pulsuje serce biura
Gdzie pracownicy najczęściej się spotykają? Gdzie powstają najlepsze pomysły
będące wynikiem nieformalnych spotkań? Odpowiedź jest prosta – przy kawie,
w kuchni.
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Biuro na miarę talentów
Trudny rynek pracy zmienia sposób myślenia deweloperów.

AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE

Łódzki plan na work-life balance, czyli mieszkańcy w centrum
zainteresowania
Największym wyzwaniem dla rozwoju biznesu w miastach jest zaplecze kadrowe.

Na właściwych torach gospodarczego rozwoju
Widoczne do tej pory efekty realizacji strategii gospodarczej Bydgoszczy
pozwalają śmiało rysować optymistyczną wizję na przyszłość.

Popyt na warszawskie biura większy od podaży
Warszawski rynek biurowy notuje rekordowe wyniki.

Poznań zmienia się dla mieszkańców i inwestorów
Miasto ma stać się jeszcze bardziej smart, oferując atrakcyjne warunki życia dla
wszystkich mieszkańców.

Lublin – projektowanie przyszłości miasta
Lublin, podobnie jak i inne duże miasta, stoi dziś przed kolejnym wyzwaniem
związanym z formułowaniem wizji rozwoju na kolejne lata.

AKTUALNOŚCI HR
Compensation & Benefits Specialist. Well-being w organizacji, czyli
rola specjalisty ds. wynagrodzeń i benefitów
Jak wynika z raportu „Cztery osobowości – jeden rynek pracy”, już 67%
pracowników chce otrzymywać nowoczesne benefity.

Rekrutacja od nowa. Jak budować więzi z kandydatem?
Obecnie prowadzenie dialogu z pracownikami oraz budowanie marki firmy nie
ogranicza się jedynie do kroków podjętych wewnątrz przedsiębiorstwa.

Rekrutacja specjalistów w branży szkoleniowej
Wywiad z Małgorzatą Polzenius, Managing Director, Hutchinson Institute.

Jak zostać królem strategii?
Gdy widzisz dobre posunięcie – poczekaj! Nie wykonuj go! Może znajdziesz lepsze.

Ogłoszenie rekrutacyjne

Biblioteka managera
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BIZNES

AKTUALNOŚCI
BIZNESOWE
NOWA LINIA SERWISOWA
„GPO AS A SERVICE”
Z POMOCĄ DLA ZARZĄDZANIA
PROCESAMI

NUVALU OD 10 LAT STAWIA NA JAKOŚĆ
Eksperci Nuvalu doradzają klientom
na rynku nieruchomości komercyj
nych już od 10 lat. Polska firma zbudo
wana przez Bartosza Kozieła, Łukasza
Wasilewskiego i Marcina Wasilewskiego
nieustannie zwiększa udział w rynku
i rozwija struktury, z sukcesem konkurując z największymi międzynarodo
wymi agencjami.

Kluczowy dla rozwoju firmy był rok
2016 – boom na rynku nierucho
mości komercyjnych w Polsce o
two
rzył przed Nuvalu nowe perspektywy
rozwoju. Na intensywnie wzrastającym
rynku firma rywalizowała o klientów
z największymi międzynarodowymi
korporacjami i odnosiła coraz więcej
sukcesów. Kilkanaście ostatnich mie

sięcy to czas przełomowych decyzji.
Nuvalu dysponuje jednym z najwięk Wspólnicy Nuvalu postawili w tym
szych zespołów doradców wspiera okresie na intensywny rozwój. Firma
jących klientów na rynku nierucho otworzyła cztery biura regionalne
mości komercyjnych w Polsce, liczącym i nowe działy.
ponad 50 osób. Od powstania firmy
w 2008 r. jej eksperci doradzali Dynamiczny rozwój firmy doceniają nie
w transakcjach wynajmu powierzchni zależni eksperci. Nuvalu w październiku
o łącznym wolumenie przekracza ub. roku otrzymała nagrodę CEE Invest
jącym milion m2. Rok 2018 zgodnie ment Awards dla najlepszej lokalnej
z prognozami zakończył się obiecująco agencji. W skład jury tego prestiżowe– Nuvalu odnotuje największy przychód go wyróżnienia weszło 50 doświadczo-
w historii, a udział rynkowy osiągnie nych ekspertów rynku inwestycyjnego
najwyższą wartość od założenia spółki. – funduszy i największych deweloperów.
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Od listopada 2018 roku Adaptive
Group posiada w swojej ofercie nową
usługę – „GPO as a Service”. Jest to
swoista odpowiedź na zapotrzebo
wanie rynkowe na rolę Global Process
Owner spajającą kompleksowe zarzą
dzanie procesami w organizacji oraz
ich transformacji. Jak wskazują badania rynkowe przeprowadzone przez
Adaptive Solutions & Advisory Group,
zapotrzebowanie to wynika z ciągłego
wzrostu Centrów Usług Biznesowych
oraz zwiększania portfolio swoich usług
do poziomu kompleksowej odpowie
dzialności za procesy.
Usługi są dopasowywane indywidualnie
do potrzeb klienta, aczkolwiek spółka
posiada również zdefiniowane tematy
zakresu usług, m.in.:
•
•
•
•
•
•

zarządzanie efektywnością procesową,
kontrola oraz zgodność z regulacjami,
transformacja biznesowa,
dokumentacja procesowa,
standaryzacja i harmonizacja,
ocena zakresu wykonywanych procesów.
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TRIATHLON DLA BIZNESU

może wytypować również motywatora
i trenera. W ramach osób bezpośrednio
rywalizujących, w każdej sztafecie musi
być przynajmniej jedna kobieta. Rywa
lizacja tradycyjnie odbywać się będzie
na sprinterskim dystansie. Zawodnicy
będą mieli do pokonania kolejno 750
metrów w wodzie (30 długości basenu
w Aquastacji), 20 km na rowerze (rowery
wpięte będą w specjalne urządzenia
-trenażery, ustawione w hali Sportstacji)
W życiu każdego jest ważny odpowiedni oraz 5 km biegnąc na bieżni elektrycznej
balans pomiędzy pracą a domem, (także w hali). Formuła zawodów umoż
rodziną i pasją. Zawody TTIDH mają liwia start zarówno mniej, jak i bardziej
zwracać uwagę środowiska pracowni zaawansowanym sportowo osobom.
czego na ten element, wpływać pozy
tywnie na budowanie relacji w zespo Do uczestnictwa zapraszane są firmy nie
łach oraz integrować je na płaszczyźnie tylko z Trójmiasta, ale też z całej Polski.
rywalizacji
sportowej. Wydarzenie Reprezentują one przede wszystkim
z roku na rok przyciąga coraz więcej sektor nowoczesnych usług dla biznesu,
pasjonatów triathlonu, w większości ale zapisują się również firmy doradcze
reprezentantów środowiska bizneso (m.in. z branży nieruchomości), fundusze
wego. Na starcie zobaczymy 48 sztafet inwestycyjne, czy też media. Zwieńcze
reprezentujących firmy z całego kraju, niem zawodów TTIDH for Business 2019
ale także profesjonalistów i amatorów będzie tradycyjne AFTER PARTY IN DA
startujących indywidualnie. W skład HOUSE dla wszystkich uczestników.
każdego z 48 zespołów wchodzić będzie
od 3 do 5 zawodników, a każda z osób Torus Triathlon In Da House to impreza,
odgrywać będzie inną, ważną rolę. z której całkowity dochód co roku prze
Oprócz pływaka, kolarza i biegacza, firma znaczany jest na cel charytatywny. Tym
Walka z samym sobą, pasjonująca rywa
lizacja w wodzie, dziesiątki przejecha
nych kilometrów na rowerze, a na koniec
wyczerpujący bieg i pokonane ostat
kiem sił końcowe metry na bieżni.
A to wszystko… pod dachem Alchemii
w Gdańsku. Nadchodząca, piąta już
edycja Torus Triathlon In Da House for
Business startuje 1 marca 2019 r.

razem wszyscy uczestnicy wspólnie
wspomogą Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, a dokładnie jego
pomorski oddział.
Zapisy na TTIDH 2019 ruszyły 6 grudnia.
Jeszcze w grudniu 2018 r. wpisowe
wynosiło 1600 złotych, przez cały
styczeń 1800 złotych, a w lutym już
2000 złotych. I tu nowość – w ramach
wpisowego firma może wytypować
jedną osobę do startu indywidual
nego. Obowiązuje limit i pierwszeństwo
zgłoszeń.
Wszystkich zainteresowanych udziałem
w evencie, zapraszamy do kontaktu:
marketing@torus.pl. Informacje o wyda
rzeniu: www.torus.pl/ttidh

FIRMA ADAPTIVE GROUP OTRZYMAŁA NAGRODĘ ŚRODOWISKA WYSTARTOWAŁA AKADEMIA
JAKOŚCI
GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W KATEGORII
MŁODA FIRMA!
Akademia Jakości przygotowana przez
14 grudnia 2018 odbyła się gala wręczenia nagród przez największe organizacje
gospodarcze regionu łódzkiego dla biznesu. Firma Adaptive Group otrzymała
Nagrodę Środowiska Gospodarczego Województwa Łódzkiego Laur im. Rajmunda
Rembielińskiego w kategorii Młoda Firma. Laur w kategorii Młoda Firma ma na celu
nagrodzenie firmy wyróżniającej się wysokimi osiągnięciami na rynku polskim/
międzynarodowym, wdrażającej innowacje.

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
dla osób działających w branży marke
tingu bezpośredniego rusza już w styczniu. Pierwszy cykl warsztatów został
przygotowany dla szkoleniowców i trenerów pracujących z zespołami sprzedaży
i obsługi klienta.
Jego głównym założeniem jest nauka
oraz wymiana doświadczeń osób odpo
wiedzialnych za monitoring i dosko
nalenie jakości działania jednostek cc.
Prelegentami i prowadzącymi warsz
taty pierwszego cyklu Akademii Jakości
są wybitni eksperci w zakresie m.in.
rekrutacji, szkolenia zespołów, budowy
programów szkoleniowych, a także zarzą
dzania jakością w call/contact center.
Kolejne cykle Akademii Jakości poświę
cone będą zagadnieniom RODO w marketingu bezpośrednim, zarządzania projektami contact center oraz organizacją
kampanii direct marketingowych.
https://akademiasmb.evenea.pl/
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PARKI TECHNOLOGICZNE

ODKRYTE
NA NOWO

14 listopada 2018 roku w Kielcach odbyło się Forum Parków
Technologicznych. Wydarzenie to zamknęło cykl konferencji The BSS Tour
Polska, który był realizowany w roku 2018 przez Fundację Pro Progressio.
Głównym założeniem Forum było
omówienie obecnej sytuacji w Parkach
Technologicznych w Polsce, ich relacji
ze Specjalnymi Strefami Ekonomicz
nymi oraz pochylenie się nad wewnętrznym środowiskiem pracy z firmami
typu Start-Up.
Forum otworzyli wspólnie Tadeusz
Sayor, Zastępca Prezydenta Kielc oraz
Szymon Mazurkiewicz, Dyrektor Kielec
kiego Parku Technologicznego, którzy
byli gospodarzami Forum. Wśród zaproszonych gości oraz prelegentów
w Kielcach pojawili się Prezesi i Dyrek
torzy szeregu Parków Technologicz-

8

nych z całej Polski, Prezesi Specjalnych
Stref Ekonomicznych oraz przedstawi
ciele agencji nieruchomości, firm doradczych i coworkingowych.

Pierwsza dyskusja dotyczyła profesjona
lizacji Parków, w ramach której Andrzej
Półgrabski, Prezes Zarządu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicz
nego, Marek Cieślak, Prezes Zarządu
Część merytoryczną otworzyła prezen Bionanoparku w Łodzi oraz Szymon
tacja Marcina Włodarczyka z Colliers Mazurkiewicz, Dyrektor Kieleckiego ParInternational, który zobrazował roz- ku Technologicznego, omówili różnice
wój Stref i Parków na przestrzeni w prowadzeniu działalności przez Parki
ostatnich 24 lat. Wystąpienie Włodar Technologiczne, Naukowe oraz Przemy
czyka stanowiło podstawę do serii słowe. Z dyskusji można było wywnio
kilku paneli dyskusyjnych, z których skować, że szczególnie Parki Naukowe
każdy dotyczył istotnych funkcji, dysponują infrastrukturą, która może
jakie Parki pełnią w ramach prowa być w znacznie większym stopniu
dzonych przez siebie aktywności wykorzystywana, niż ma to miejsce
operacyjnych.
w chwili obecnej.

Outsourcing&More Polska | styczeń–luty 2019

Druga sesja dotyczyła wsparcia star
tupów oraz akceleracji biznesu w Parkach. Prelegenci jasno zdefiniowali
czasookresy dedykowane etapom
akceleracji i inkubacji firm w Parkach.
W przypadku akceleracji okres ten
wynosi do 3 miesięcy, choć padały
również przykłady okresów 6-miesięcz
nych, zaś inkubacja nie przekracza
okresu 3 lat. Dyskusję w tym obszarze
podsumował Wojciech Przybylski, który
powiedział, że Definicję startupu zaburzyły fundusze publiczne. Startup to taka
firma, która jeszcze nie wie, na czym będzie
zarabiać, ale będzie zarabiać szybko i dużo.

firmami, dając wsparcie w postaci
mentoringu i doradztwa, ale także
pomocy w dopracowaniu modelu sprze
daży i rozwoju.

W drugiej połowie dnia pojawiły
się w dyskusjach tematy związane
z coworkingiem oraz biurami serwiso
wanymi, które coraz szybciej i dyna
miczniej rozwijają się w Polsce, zarówno
w Parkach Technologicznych, ale także
i w budynkach biurowych ulokowanych
poza Parkami. Ciekawym wątkiem było
omówienie kwestii środowiska pracy,
w którym głos zabrali Ewelina Solecka
(Workplace Consulting Manager, Grupa
Uczestnicy Forum mogli dowiedzieć Nowy Styl) oraz Karina Trafna (Prezes
się także o różnych formach wspie Zarządu, KIDS&Co.). Radosław Szwu
rania startupów w Parkach oraz o tym, gier (Założyciel, CoSpot) zabrał głos
że w każdym Parku do współpracy na temat biur coworkingowych, mówiąc
z przedsiębiorcami są dedykowani opie że jest ich obecnie w Polsce około 300.
kunowie. W zależności od Parku jeden Według jego szacunków w najbliższym
opiekun zajmuje się od 5 do 10 różnymi roku liczba ta może się podwoić. Jest to

Outsourcing&More Polska | styczeń–luty 2019

efektem pracy zarówno pojedynczych
operatorów biur, jak również dużych
sieci, które poza formułą coworkingu
oferują przestrzeń biurową w postaci
biur serwisowanych, jak np. WeWork.
The BSS Tour Kielce: Forum Parków Tech
nologicznych pokazało, że działalność
Parków Technologicznych jest w zainte
resowaniu różnych organizacji, zarówno
tych większych, jak i mniejszych. Zainte
resowanie samymi Parkami, jednakże,
jak pokazują badania Pro Progressio,
w okresie ostatnich dwóch lat spadło.
To samo dotyczy piśmiennictwa branżo
wego dotyczącego Parków. Sama liczba
Parków również uległa zmniejszeniu
i można założyć, że w kolejnych latach
będziemy świadkami dalszych zmian
w funkcjonowaniu tych organizacji.
Do zobaczenia na konferencjach z cyklu
The BSS Tour w roku 2019! 
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JUBILEUSZOWA EDYCJA
FORUM MARKETINGU
ZINTEGROWANEGO
JUŻ ZA NAMI

10. edycja Forum Marketingu Zintegrowanego odbyła się 7 i 8 listopada
2018 r. w Kinotece, w Pałacu Kultury i Nauki, pod hasłem „Czy jesteś
gotowy na przyszłość?”. Na konferencji organizowanej przez Polskie
Stowarzyszenie Marketingu SMB pojawiło się blisko 250 marketerów
i pracowników agencji reklamowych.
Forum Marketingu Zintegrowanego
przy
ciągnęło w tym roku rekordową
liczbę uczestników. Zgromadzoną publiczność w imieniu organizatora przywi
tali Magdalena Brzeska (Prezes Zarządu
SMB) oraz Grzegorz Bonder (Wiceprezes
Zarządu). Całą konferencję poprowa
dzili wspólnie członkowie Rady Progra
mowej FMZ, Weronika Szwarc-Broni
kowska (Wiceprezeska Media People)
i dr hab. Jacek Wasilewski, którzy świetnie puentowali wystąpienia.

Drugiego dnia FMZ wybitni eksperci
mówili o marketingu i komunikacji
przyszłości. Na scenie pojawili się m.in.:
Piotr Marzec (Google), Katarzyna Pawli
kowska (Garden of Words), Agnieszka
Stelmaszczyk (Feno), i dr hab. Jacek
Wasilewski. László Szarvas (weCAN)
przedstawił trendy konsumenckie
na rynkach reklamy i mediów w Europie
Środkowo-Wschodniej, na podstawie
raportu CANnual 2018. Dodatkowym
elementem programu była debata
ekspercka pt. „My czy/i SI?” na temat
przyszłości sztucznej inteligencji.
Do dyskusji zaproszeni zostali przed
stawiciele świata nauki oraz biznesu:
dr Aleksandra Przegalińska, prof.
dr hab. Paweł Łuków, prof. Arka
diusz Stempin, dr Dominik Batorski
(Sotrender) oraz Hubert Tworkowski
(Synerise). Ankieta przeprowadzona
wśród uczestników Forum wykazała,
że większość osób uważa sztuczną
inteligencją za szansę dla naszej
przyszłości.

Podczas pierwszego dnia Forum
łącznie 16 prelegentów przedstawiło
10 kampanii marketingu zintegrowa
nego, zrealizowanych w ciągu ostatnich
kilkunastu miesięcy, w tym 3 kampanie
nagrodzone w konkursie Golden Arrow
2018. SMB wspólnie z Radą Progra
mową zadbali o różnorodność tema
tyczną wykładów. Uczestnicy mogli
posłuchać o kampaniach takich marek
jak: Magnum, Orange, adidas czy Mola
i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie
działań w obszarze direct mailingu,
który jest doskonałym łącznikiem mię- FMZ to źródło ogromnej dawki wiedzy
dzy rzeczywistością on-line i off-line. i inspiracji dla przedstawicieli branży
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marketingowej, a także platforma
nawiązywania nowych relacji bizne
sowych. Uczestnicy po raz kolejny
docenili wydarzenie za wysoki poziom merytoryczny.
Nad tegorocznym programem wyda
rzenia czuwała Rada Programowa
w składzie: Paweł Antkowiak (Albedo
Marketing), Grzegorz Bonder (Unique
One), Magdalena Czaja (San Markos),
Kinga Dobrzyń (Poczta Polska), Kinga
Dołęga-Lesińska (KinAds), Antoine
Kolendowski (Havas Engage), Katarzy-
na Rączka (Danfoss Poland), Stanisław
Pieczara (Xerox Polska), Weronika
Szwarc-Bronikowska (Media People),
dr hab. Jacek Wasilewski (Narrative
Impact).
Polskie Stowarzyszenie Marketingu
SMB, organizator Forum Marketingu
Zintegrowanego, to branżowe stowa
rzyszenie non-profit, którego misją
jest szerzenie wiedzy, w tym najlep
szych standardów działania, edukacja
oraz rozwój rynku marketingu bezpo
średniego i zintegrowanego.
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PAIH
EXPO 2018

POROZMAWIAJMY O EKSPORCIE

Polska Agencja Inwestycji i Handlu słowami „Porozmawiajmy o eksporcie”
zachęca polskie firmy nie tylko do merytorycznej dyskusji o handlu
zagranicznym, ale przede wszystkim do podjęcia konkretnych kroków
w stronę bezpiecznej ekspansji. Wyjątkową szansę rozpoznania możliwości
eksportowych i wytypowania rynków o największym potencjale rozwoju dla
danej branży oferował udział w PAIH EXPO – I Forum Wsparcia Polskiego
Biznesu Za Granicą. Wydarzenie, organizowane przez Polską Agencję
Inwestycji i Handlu, miało swój debiut 25 października 2018 r. na PGE
Narodowym w Warszawie. Warsztaty, szyte na miarę doradztwo, spotkania
B2B i inspirujące debaty w ramach pawilonu inwestycyjnego – to cała
paleta aktywności, z których mogły korzystać polskie firmy biorące udział
w bezprecedensowym forum inwestycyjno-eksportowym.

12
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Krystalizująca się sieć Zagranicznych
Biur Handlowych PAIH jest kluczowym
elementem nowego modelu interna
cjonalizacji polskiego biznesu, jako
jednego z filarów Strategii na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. Projekt
został zainicjowany zaledwie rok temu,
a tymczasem dostępnych jest już blisko
60 biur na wszystkich kontynentach. Siłą
synergii międzynarodowych zespołów
eksperckich Agencji powstaje nowa,
lepsza jakość wsparcia dla polskich
przedsiębiorców, którzy mają odwagę
sięgać dalej i podbijać coraz bardziej
odległe, lecz wschodzące, rynki.
Eksport polskich produktów i usług,
zwłaszcza tych z dominującym pier
wiastkiem innowacyjności, wzmacnia
markę Polski na arenie międzynaro
dowej, będąc naturalnym silnikiem
rozwiniętej gospodarki. Już dziś 4 na 10
przedsiębiorstw zajmujących się dzia
łalnością B+R eksportuje swoje usługi
za granicę, co udowadnia gotowość
polskiej gospodarki do konkurowania
nie tylko ceną, ale także jakością i wysoką wartością dodaną. Handel zagra
niczny stanowi jeden z podstawowych
czynników rozwoju kraju, a zadaniem
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Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, jako
organizacji prorozwojowej, jest eduko
wanie polskich środowisk biznesowych
w obszarze narzędzi wsparcia oraz stałe
zachęcanie do aktywności poza Polską.
PAIH EXPO 2018 było niewątpliwie jed-
nym z największych wydarzeń bizne
sowych skierowanych do polskich małych i średnich przedsiębiorstw w ostat
nich latach i pierwszym od 1989 r. skon
centrowanym wyłącznie na eksporcie.
Wydarzenie spotkało się z olbrzymim
zainteresowaniem ze strony firm: zare
jestrowało się ponad 6 tys. uczest
ników, z czego 80% reprezentowało
biznes, który już eksportuje lub planuje
działalność za granicą. W ramach
PAIH EXPO przeprowadzonych zostało
54 warsztatów reprezentujących poszczególne kraje z 5 kontynentów,
na których zlokalizowane są nasze
biura, co daje 85 godzin intensywnej
pracy z uczestnikami Forum w ciągu
tylko jednego dnia. Uczestnicy mieli
także możliwość odwiedzenia 157 stanowisk wystawienniczych, na których
prezentowały swoją ofertę rozmaite
polskie i zagraniczne instytucje wspiera
jące prywatny biznes w Polsce i poza nią.

Olbrzymia frekwencja i pozytywne opinie zbierane w trakcie i po wydarzeniu
świadczą o tym, iż Agencja poprawnie
zidentyfikowała potrzeby polskiego
biznesu, zwłaszcza sektora MŚP. Biorąc
to pod uwagę, PAIH EXPO ma ambicję
wpisania się na stałe w kalendarze
polskich przedsiębiorców i na listę
najważniejszych dla polskiego biznesu
wydarzeń gospodarczych. – Siatka ZBH
to jedyna instytucja w Polsce, która
tak szeroko buduje network biznesowy na świecie. Za pośrednictwem
takich wydarzeń jak PAIH EXPO chcemy
zachęcić wszystkich polskich przedsiębiorców do przygody biznesowej
za granicą. Tylko 18% polskich firm
działa w skali europejskiej, a zaledwie
14% – w skali globalnej. Razem możemy
zmienić te statystyki, dając naszym
firmom narzędzia, wiedzę, kontakty,
a także niezbędną odwagę do podbijania nowych rynków. Zainteresowanie
wydarzeniem przerosło nasze oczekiwania, ale też naturalnie sankcjonuje
decyzję odnośnie jego cykliczności. Zapraszamy już teraz na PAIH EXPO 2019.
Szczegóły podamy wkrótce – komentuje
Wojciech Fedko, Wiceprezes Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu SA.
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SSC

AMERYKAŃSKI GIGANT IT
Z CENTRUM OPERACYJNYM
W WARSZAWIE

Słowo wstępu:
SSC Lions to nowy projekt Pro
Progressio, w którym, w głównej
mierze, Fundacja wspiera komu
nikacyjnie oraz rozwojowo sektor
CUW (Centrum Usług Wspólnych).
Na stronach 
magazynu Outsourcing&More b ędziemy prez entować
studia przy
padków oraz wywiady
z liderami Centrów Usług Wspólnych, wybitnymi osobowościami
oraz ekspertami instytucji otoczenia
SSC (ang. 
Shared Service Centre).

Wybrani rozmówcy udzielą nam
odpowiedzi na pytania dotyczące
najlepszych praktyk biznesowych,
doświadczenia operacyjnego, czy employer brandingu.
To już dziewiąta odsłona SSC Lions.
Tym razem zapraszamy na wywiad
z Robertem Buszem, Managing
Directorem firmy Equinix.

Z NASZEGO PUNKTU WIDZENIA WIEDZA
I DOŚWIADCZENIE SIECIOWE W POLSCE SĄ
NA TAKIM POZIOMIE, ŻE MOŻEMY ŚMIAŁO
BUDOWAĆ GLOBALNĄ KOMPETENCJĘ DLA
CAŁEJ FIRMY W WARSZAWIE.
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SSC LIONS

Outsourcing&More: Equinix jest
już w Polsce od kilku lat, lecz
spółka stale się rozwija. Postanowiliście wybrać Warszawę, aby uruchomić tu kolejną swoją działalność
operacyjną. Jakie funkcje będą realizowane przez Wasze nowe centrum operacyjne?
Robert Busz: Zdecydowaliśmy
o budowie w Warszawie naszego
Centrum Rozwoju Produktu. Będzie
to część globalnej organizacji odpowiedzialna za rozwój oraz tworzenie
produktów i usług sieciowych, zarządzanych i obsługiwanych przez nasze oprogramowanie.
Jaka jest obecna skala biznesu Equinix globalnie i jak wpisuje
się w nią działalność z warszawskiego centrum operacyjnego?
Equinix to największy na świecie
operator Data Center (200+) oraz globalny dostawca platformy Equinix
Cloud Exchange. Equinix jest
również znaczącym operatorem
punktów wymiany ruchu internetowego na świecie. W Warszawie
punkt wymiany ruchu internetowego PLIX osiągnął już ponad 1TBps
ruchu dziennie. W skrócie, Equinix
jest największym na świecie dostawcą rozwiązań cyfrowych łączących
dostawców z klientami, pracodawców z pracownikami oraz biznes ze
sobą. Mamy ponad 10 000 klientów biznesowych, którzy codziennie,
dzięki naszej platformie, wymieniają
Terabity danych i informacji niezbędnych dla funkcjonowania biznesu.
Zapewniamy nieprzerwane funkcjonowania globalnych platform internetowych, usług e-commerce, platform
IoT, globalnych systemów produkcji,
sieci telekomunikacyjnych, rozwiązań ochrony i diagnostyki zdrowia.
Nasze neutralne rozwiązania pozwa-
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lają na budowę dowolnej sieci w kraju,
na kontynencie czy na świecie w oparciu o rozwiązania chmurowe, sieci prywatne czy wreszcie tradycyjne
rozwiązania IT. Nasza platforma jest
gotowa na implementację każdej architektury w każdym modelu hybrydowym, prywatnym lub publicznym.

NOWE CENTRUM ROZWOJU PRODUKTU
W WARSZAWIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNE
GŁÓWNIE ZA ROZWÓJ PORTFELA PRODUKTÓW
SIECIOWYCH DLA NASZEJ GLOBALNEJ
PLATFORMY EQUINIX 2.0. NIE JEST TAJEMNICĄ,
ŻE POLSCY INŻYNIEROWIE SIECIOWI
MAJĄ OPINIĘ NAJLEPSZYCH I NAJBARDZIEJ
DOŚWIADCZONYCH NA ŚWIECIE.
Nowe Centrum Rozwoju Produktu
w Warszawie będzie odpowiedzialne
głównie za rozwój portfela produktów sieciowych dla naszej globalnej platformy Equinix 2.0. Nie jest
tajemnicą, że polscy inżynierowie
sieciowi mają opinię najlepszych i najbardziej doświadczonych na świecie.

Z naszego punktu widzenia wiedza i doświadczenie sieciowe w Polsce są na takim poziomie, że możemy
śmiało budować globalną kompetencję dla całej firmy w Warszawie.
Trzymamy kciuki za rozwój i na koniec pytanie z lekkim spojrzeniem
w przyszłość. Jakimi procesami i jak
dużym zespołem Equinix będzie zarządzał z Warszawy za rok?
Z pewnością będziemy wzmacniali zespół Product Development
Center. W Warszawie dynamicznie
rozwija się zespół Sales Operations
oraz EMEA NOC. Mamy również
ambitne plany rozwoju naszych operacji Data Center w Warszawie. Myślę,
że pod koniec 2019 roku możemy się
spodziewać zatrudnienia dużo powyżej 150 osób.

Nowe centrum operacyjne to także nowe wyzwania rekrutacyjne.
Kto ma szansę dołączyć do zespołu Equinix i na jakie kompetencje
i doświadczenie zwracacie największą uwagę?
W Centrum Rozwoju Produktu istotne są zarówno kompetencje
sieciowe jak i programistyczne. Najbardziej istotne funkcje to np.: Sr. Network Engineer, Software Engineer,
Support Engineer, DevOps/Automation Engineer, Oracle and DB Engineer czy Technical Product Manager. Dziękuję za rozmowę.
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Na rynku pracy rozgościło się już na dobre pokolenie Y, a na zawodową
scenę wkracza pokolenie Z. I z każdej strony słychać narzekania
pracodawców: z nimi się nie da pracować, jakże oni są roszczeniowi,
jak oni są niecierpliwi, przecież oni się do niczego nie nadają, a my
w ich wieku… itp.

BIZNES

TO MY WYCHOWALIŚMY TE

POTWORY

„

”

CZY SŁUSZNIE?
Wymiana pokoleń jest obecna w dzie
jach ludzkości od zawsze. Od zawsze
też pojawienie się na rynku pracy
nowego pokolenia budziło wiele
emocji. Pamiętam jak dziś swoją
pierwszą pracę. Rwałam się do wszyst
kiego, a moje koleżanki (miały wtedy
po 40 lat) mówiły: „Poczekaj, nie rwij
się tak, na wszystko przyjdzie czas…”.
A przecież nie urodziłam się ze smart
fonem w ręku.

iPods, iPads, iTunes. Nie musieli walczyć
o „wolność”, brać udziału w wojnach czy
rewolucjach. Korzystają z dobrodziejstw
tego świata. Wszystko mają zanim
zapragną, o to zadbaliśmy my – rodzice.
Dlatego chcą wszystko mieć i osiągać
natychmiast. Nie chcą czekać. Nie
potrafią zaakceptować wizji długotrwa
łego budowania kariery zawodowej
za pomocą małych kroków.

współpracy międzypokoleniowej, umie
jętnego zagospodarowania potencjału
wszystkich pokoleń i wykorzystania go
na tworzenie nowej jakości biznesu.
Kluczem do sukcesu wydaje się wza

jemny szacunek, tworzenie optymal
nych warunków pracy i atmosfery
wzajemnego zaufania przy poszano
waniu potrzeb i preferencji różnorod
nych przedstawicieli rynku pracy.

GDZIE TO WYZWANIE?
Twarde dane demografów zapowiadają,
że do 2050 r. roczniki 1980–1995 będą
stanowiły połowę aktywnych zawodowo
Nowe technologie są dla nich czymś na rynku pracy. Młode pokolenie – z całą
zwyczajnym i codziennym (towarzyszyły pewnością – zmieni też oblicze rynku
im w życiu od urodzenia), przyzwycza pracy, a przede wszystkim relacje
jeni do szybkiego przepływu informacji, pracodawca-pracownik oraz podejście
do pracy jako środka, a nie celu.
na nic nie musieli czekać.
Każde pokolenie ma własny czas,
Każde pokolenie chce zmienić świat…

Cechą charakterystyczną tego pokolenia
jest zmiana – stan, który najbardziej
lubią, gdyż ciągłe eksperymentowanie
umożliwia im rozwój oraz dostarcza
wielu wrażeń. W przeciwieństwie
do dzisiejszych 40–60-latków, często
opornych na zmianę.
Szybko się uczą, są otwarci na rozwój,
a wiedza jest dla nich podstawowym
wyróżnikiem na rynku pracy. Potrafią
szybko znaleźć niezbędne informacje.
Są świadomi tempa zmian na świecie,
dlatego samą wiedzę traktują jako coś,
co szybko traci swoją wartość.
Wyrośli pod wpływem gier komputero
wych, Harry’ego Pottera i talent shows
oraz wszystkiego co jest „i” – iPhones,
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OD CZEGO ZACZĄĆ?

Przede wszystkim od słuchania, zrozu
mienia i otwartości. Poluzujmy „cugle”.
Zaufajmy, dajmy poczucie wpływu.
Wprowadźmy na początek elastyczne
formy czasu pracy, home office oraz
możliwość łączenia pracy i pasji.
Zadbajmy o społeczną odpowiedzial
ność biznesu. Na pewno będzie nam
Cenią sobie elastyczność, niezależ razem dobrze.
ność, nie chcą chodzić „na sznurku”
pod kontrolą folwarczno-pańszczyź Z wielką nadzieją patrzę na to poko
nianych menedżerów, skoncentrowa lenie – to nasze dzieci – to My je
nych tylko na targetach i własnej premii wychowaliśmy. Oni już wystarczająco
czy systemach RCP. Chcą mieć wpływ, napatrzyli się na nasze nadgodziny,
współpracować, tworzyć, współuczest zawodowe frustracje, brak równowagi
niczyć i pomagać. Mają swoje oczeki między życiem osobistym i pracą. Chcą
wania, co do etyki biznesu i społecznego żyć inaczej i mają do tego prawo.
zaangażowania firm.
Autor:

Oni się nie zmienią pod nasze dyktando
czy oczekiwania. To My musimy zmienić
nasze podejście do świata. Wspólnie
powinniśmy nad tym pracować. Poko
lenia miały, mają i będą miały swoje
odmienne potrzeby i aspiracje, inaczej
patrzą też na stawiane przed nimi
zadania i cele. Powinniśmy nauczyć się

Monika Smulewicz,
Dyrektor Zarządzająca,
Grant Thornton
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BIZNES
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

NOWE MODELE
POZYSKIWANIA
ZASOBÓW IT
Dlaczego wybierać między zasobami IT we własnej serwerowni, a zasobami
IT dostępnymi na żądanie, skoro można mieć oba?
Planowanie pojemności i wydajności
środowiska IT jest trudnym i czaso
chłonnym zadaniem. Szczególnie jeśli
w rozważaniach uwzględnimy czas
trwania procesu nabywania nowych
zasobów IT – od sformułowania
potrzeby, poprzez rozpoznanie możli
wości technologicznych rynku, po samo
postępowanie zakończone dostawą,
instalacją i uruchomieniem pożąda
nego rozwiązania. Wiele firm w związku
z tym swoje IT utrzymuje z dużą nad
miarowością – kupuje więcej niż jest
potrzebne w danej chwili, by względnie
spokojnie dotrwać do kolejnego cyklu
zakupowego. Jednak jeśli popatrzymy
na to od strony operacyjnej, nie nadmiar
infrastruktury IT stanowi problem, a jej
niedobór. I niestety, w wielu przypad
kach te szacunki okazują się niepre
cyzyjne i na koniec dnia powodują
konieczność podejmowania nagłych
decyzji zakupowych dla uniknięcia
przestoju krytycznych systemów.
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W odpowiedzi na te trudności oraz
rosnące oczekiwania rynkowe pojawiają
się nowe modele, które zmieniają sposób
pozyskiwania zasobów IT – np. coraz
bardziej popularna chmura publiczna.
Jednak ze względu na aspekty bezpie
czeństwa, kontroli czy zarządzania,
część firm nie decyduje się na przejście
do tego modelu i pozostaje przy wyko
rzystaniu lokalnych systemów informa
tycznych. Właśnie dla tych firm powstało
rozwiązanie HPE GreenLake Flex Capa
city, łączące w sobie prostotę, zwinność
i ekonomiczność chmury publicznej
z zachowaniem kwestii bezpieczeństwa,
zarządzania czy wydajności na poziomie
charakterystycznym dla infrastruktur
pracujących lokalnie.
GreenLake to rozwiązanie, w którym
to Klient określa co potrzebuje – jakie
komponenty technologiczne powinny
się znaleźć w środowisku oraz gdzie
środowisko ma być zainstalowane,

a za możliwość wykorzystywania tej
infrastruktury płaci w elastycznej formule pay-as-you-go. W modelu tym
Infrastruktura jest przekazana na użytek
Klienta i zainstalowana we wskazanej
przez Klienta lokalizacji, natomiast
prawa własności pozostają po stronie
HPE. Usługa ta oznacza możliwość
elastycznego zwiększania udostęp
nionej do wykorzystania mocy oblicze
niowej pochodzącej z tej infrastruktury,
przy jednoczesnym zachowaniu odpłat
ności wyłącznie za faktyczne jej zużycie
w danym okresie, w oparciu o przyjęte
parametry środowiska. Dodatkowo
Klient otrzymuje niezbędne oprogramo
wanie oraz wsparcie serwisowe, które
zapewniają bezpieczeństwo operacyjne
jego biznesowi.
Zapewnienie elastyczności jest możliwe
dzięki dostarczeniu infrastruktury, która spełni bieżące oczekiwania Klienta,
zwiększoną o preinstalowany, gotowy
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do użycia bufor. W przypadku zwięk
szenia zapotrzebowania na moc oblicze
niową w środowisku, Klient może skorzy
stać z zasobów bufora, bez potrzeby
przeprowadzania procesu zakupowego.
Jeśli z kolei zapotrzebowanie spadnie,
zasoby pobrane z bufora będzie można
do niego zwrócić. Gdy Klient spodziewa
się wzrostu zapotrzebowania na infra
strukturę IT (co może wynikać na przy
kład z planowanych, nowych projektów),
to może po prostu zainicjować proces
proaktywnego uzupełnienia bufora.
Nie jest z tym związane jakiekolwiek
dodatkowe obciążenie – zwiększenie
środowiska to zmiana jego parame
trów; siłą rzeczy bufor amortyzujący
zarówno chwilowe, cykliczne zmiany, jak
i organiczny wzrost w zapotrzebowaniu
na infrastrukturę IT, będzie stanowił
preinstalowany dodatek do zwiększo
nego środowiska produkcyjnego.
Dzięki wspomnianym cechom usługa
HPE GreenLake Flex Capacity może
pomóc działom IT unikać wydatków,
wynikających z nadmiernej rezerwy
i skrócić czas wprowadzania nowych
produktów na rynek (dzięki utrzy
maniu bezpiecznego bufora zapasowej
pojemności , gotowej do wykorzystania
w nagłym wypadku). HPE GreenLake
Flex Capacity pozwala także utrzymać
wydajność i pojemność środowiska
na żądanym poziomie, wyprzedzając
ewentualne wzrosty zapotrzebowania
z pomocą regularnego monitorowania

i z wykorzystaniem prostego procesu
żądania zmiany dla pozyskania dodatko
wych zasobów i zmniejszyć ryzyka zwią
zane z działalnością IT z pomocą indy
widualnie dostosowanego kontraktu
wsparcia serwisowego.
Lista korzyści ze środowiska dostarczanego w ten sposób jest długa:
• zmaksymalizowanie wydajności firmy
– czas udostępnienia dodatkowych
zasobów IT z wstępnie zainstalowanego
bufora jest mierzony w minutach, a nie
miesiącach;
• obniżenie ryzyka niedostarczenia
środków i utraty okazji do rozwoju
biznesu – dedykowany zespół pomocy
technicznej HPE współpracuje z Klientem
przy monitorowaniu poziomu wyko
rzystania zasobów IT i sugeruje odpo
wiednie działania w celu uzupeł
nienia pojemności, zanim będzie ona
potrzebna;
• zredukowanie ryzyka biznesowego,
ponieważ kluczowe przetwarzanie
związane z działalnością firmy może
być realizowane na miejscu, w centrum
przetwarzania Klienta – ułatwia to speł
nienie wymogów bezpieczeństwa i prywatności, eliminuje opóźnienia, zapewnia zgodność z wymogami formal
nymi i zapewnia łatwość kontroli;
procesy pod wymienionymi względami
mniej wymagające mogą być w razie
potrzeby uzupełnione przez usługi
chmury publicznej;
• kontrakt wsparcia serwisowego klasy
korporacyjnej, dzięki czemu obsługa

hybrydowego IT jest prostsza; z poje
dynczym punktem kontaktu dla wszyst
kich aspektów związanych ze środo
wiskiem IT Klienta, wspieranym przez
obszerne zasoby globalne i dostępne
w trybie 24/7;
• prostsze przejścia do nowej technologii; na przykład HPE Synergy udostępnia funkcje dynamicznej obsługi środo
wiska IT w modelu IaaC (Infrastruc
ture as a Code), a HPE GreenLake Flex
Capacity może zapewnić potrzebne
dodatkowe zasoby do rozwoju tego
środowiska, przy czym nadal opłaty
pokrywają tylko faktycznie zmierzony
poziom wykorzystania zasobów.
Produkty z rodziny HPE GreenLake
eliminują konieczność wniesienia kapitału wejściowego, pozwalają na poprawę płynności finansowej firmy
i ułatwiają zarządzanie pojemnością
poprzez śledzenie wydatków na IT,
związanych z wykorzystaniem infra
struktury zainstalowanej w centrum
przetwarzania Klienta. Pozwalają uzyskać przewidywalne przepływy pieniężne i zaoszczędzić na kosztach niewyko
rzystanej mocy obliczeniowej IT.
ESKOM posiada wieloletnie doświad
czenie we wdrażaniu rozwiązań HPE,
poparte najwyższym statusem partner
skim – HPE Platinum Partner. Naszym
Klientom zapewniamy kompleksową
obsługę, oferując szerokie portfolio
usług IT. 

www.eskom.eu

Outsourcing&More Polska | styczeń–luty 2019

23

WYWIAD NUMERU

24

Outsourcing&More Polska | styczeń–luty 2019

BUDUJEMY
PRZYSZŁOŚĆ
W ŁODZI
Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio w rozmowie
z Hanną Zdanowską – Prezydent Miasta Łodzi.

Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio: Ze strony całego zespołu Pro
Progressio serdecznie gratulujemy
kolejnej kadencji jako Prezydenta
Miasta Łodzi. Wynik wyborczy po-
kazuje, że sposób zarządzania
miastem przez Panią zyskał gigantyczne uznanie w oczach mieszkańców Miasta Łodzi. Co stanowi podstawę Pani sukcesu w zbudowaniu tak
dużego zaufania wśród mieszkańców?
Hanna Zdanowska, Prezydent
Miasta Łodzi: Reelekcja to dla mnie
przede wszystkim kontynuacja ogrom
nego procesu przemiany, który zakła
da dalszą rewitalizację centrum Miasta,
a także dalszą poprawę jakości ży
cia mieszkańców Łodzi, ciągnącą za sobą
inne zmiany, jako że – miasto to jego lu
dzie. W przeszłości mieszkańcy Łodzi nie
wierzyli w ich własną siłę. Teraz, dzię
ki procesowi przemian, zaczęli być dum
ni ze swojego miasta.
Myślę, że zaufanie, którym obda
rzają mnie mieszkańcy Łodzi, wynika
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z tego, że postawiłam sobie za cel
zarządzanie miastem w nowoczesny
sposób – sprawienie, by było przy
jaznym miejscem do życia, ale także
do rozwoju gospodarczego.
Wygrałam tegoroczne wybory z programem zakładającym nie tylko rozwój
centrum miasta, lecz także stawiając
na przemiany poszczególnych dzielnic.
Oznacza to zapewnienie odpowied
niej infrastruktury, takiej jak chodniki,
parki, skwery, przedszkola i szkoły, jak
również zapewnienie odpowiedniego
poziomu opieki dla osób starszych.
Kluczową sprawą dla mnie jest zapew
nienie dobrej jakości życia dla ludzi,
którzy na to zasługują.
Łódź jest częścią Duopolis. Czy
uważ a Pani, że wspólne pre zentowanie potencjału gospodarczego dwóch dużych miast,
jakimi są Warszawa i Łódź, to
dobra strategia na równomierny rozwój obu aglomeracji?

Tak. Jest to szansa na dynamicz
ny rozwój obu miast i na utworzenie
metropolii, która byłaby w stanie kon
kurować z metropoliami europejskimi.
To również szansa na utworzenie sil
nego ośrodka, jakim na północy jest
Trójmiasto, a na południowym zacho
dzie aglomeracja śląska.
Współpraca między miastami nie wyklucza zdrowej rywalizacji. Dobrym
przykładem zdrowej rywalizacji jest tu
konkurencja o projekty z branży usług
dla biznesu (BPO/SSC/IT). Największe
polskie miasta rywalizują mając
do dyspozycji takie same, bardzo ogra
niczone zresztą, podstawowe instru
menty dające się wprost wycenić – SSE,
zwolnienia z podatków od nierucho
mości, wsparcie PUP. W praktyce rywa
lizacja ta rozstrzyga się więc na polu
wizerunkowym oraz w obszarze spraw
ności działania administracji samo
rządowej – szybkości procedur czy
jakości usług świadczonych przez biura
obsługi inwestora.
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Każdemu z miast zależy na tym, by być
bogatszym, nowocześniejszym i bardziej
innowacyjnym. A współpraca i wspólne
prezentowanie potencjału gospodar
czego dwóch dużych miast może przy
czynić się do pełnego wykorzystania
zasobów kapitałowych, infrastruktural
nych, kadrowych, kulturowych i innych.
Idea jest słuszna – nie konkurować ze
sobą, tylko tak sprofilować ofertę, by
była inna i chciało się odwiedzać i jedno,
i drugie miasto.

Budowa nowej dzielnicy biznesowo
-mieszkalnej, uzupełnionej o kluczowy
projekt komunikacyjny (nowy podziemny dworzec Łódź Fabryczna) ma
na celu podniesienie rangi Miasta
na arenie międzynarodowej, promocję
i rewitalizację obiektów historycznych
na jego terenie, pobudzenie gospo
darki miejskiej oraz stworzenie nowego
miejsca, atrakcyjnego dla mieszkańców
i turystów.

Przestrzeń uwolniona dzięki wprowa
Łódź znana jest z nietuzinkowych pro- dzeniu linii kolejowej Dworca Łódź
jektów architektonicznych, wzbogaca- Fabryczna pod ziemię, staje się ofertą
jących wizerunek miasta. Jako przykład inwestycyjną i jest systematycznie zabu
możemy podać Łódź Fabryczną, EC1 dowywana przez nowe biurowce (świa
oraz Nowe Centrum Łodzi. Czym jest towej klasy deweloperzy np. Skanska,
Nowe Centrum Łodzi i jaka jest idea Ghelamco, HB Reavis), dzięki czemu
tego projektu?
powstają dla Łodzian nowe, atrakcyjne
Nowe Centrum Łodzi to najwięk miejsca pracy.
szy i wielokierunkowy projekt infra
strukturalny oraz społeczno-kulturalny, Dzięki przyjętej przez Miasto stra
zlokalizowany w samym centrum tegii zrównoważonego rozwoju teren
Miasta, obejmujący powierzchnię po- Nowego Centrum Łodzi został objęty
nad 100 ha terenu.
aż trzema miejscowymi planami zago
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spodarowania przestrzennego, które
przewidują mix funkcji. Pozwala to m.in.
na przyciągnięcie inwestorów z różnych
branż. Oprócz nowej zabudowy
biurowej w NCŁ rosną nowe inwestycje
mieszkaniowe, powstaje siatka zmoder
nizowanych i nowych dróg, a także
zaplanowane są atrakcyjne przestrzenie
publiczne (np. Rynek Kobro z parkin
giem podziemnym na ok. 300 miejsc).
Budowa Nowego Centrum Łodzi rozpoczęła się od dwóch kluczowych
projektów – przebudowy dworca kolejowego i rewitalizacji najstarszej w Łodzi elektrociepłowni.
Przebudowa dworca Łódź Fabryczna
w latach 2011–2016 polegała na zlikwidowaniu istniejących dotychczas
naziemnych budynków dworcowych
oraz kilku kilometrów torów rozcina
jących miasto na dwie części i stwo
rzeniu podziemnej stacji kolejowej,
stanowiąc węzeł multimodalny łączący
komunikację kolejową aglomeracyjną,
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Reelekcja to dla mnie przede
wszystkim kontynuacja
ogromnego procesu przemiany,
który zakłada dalszą
rewitalizację centrum Miasta,
a także dalszą poprawę jakości
życia mieszkańców Łodzi,
ciągnącą za sobą inne zmiany,
jako że – miasto to jego ludzie.

samochodową, autobusową daleko
bieżną, pieszą, oraz rowerową. Ważną
częścią tego projektu, wpływającą
na wschodnią część Miasta, jest budowa
tunelu średnicowego pod miastem,
prowadzącego do dworców kolejo
wych Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec,
który umożliwi obsługę transportu
kolejowego we wszystkich kierunkach
Polski. Zakończenie budowy tego swoistego metra z dwiema dodatko
wymi stacjami w centrum Miasta
jest planowane na 2024 r. Ocenia
się, że nowy dworzec kolejowy Łódź
Fabryczna to obecnie najnowocześniej
szy dworzec w Polsce i jeden z naj


nowocześniejszych w Europie. Szacuje
się, że po osiągnięciu pełnej funkcjo
nalności liczba osób korzystających
z niego dziennie, wzrośnie dwudziesto
krotnie, w porównaniu do liczby pasa
żerów przed przebudową.

matycznie rewitalizowana i adaptowa
na do funkcji kulturalno-edukacyjno

-rozrywkowych. EC1 jest ogromnym
centrum, podzielonym na trzy części.
Budynek EC1 Wschód spełnia głównie
funkcje kul
turalno-artystyczne, a jego
główną atrakcją jest najnowocześniejsze
w Polsce planetarium z kinem 3D. EC1
Zachód jest siedzibą Centrum Nauki
i Techniki. O jego wyjątkowości względem
innych tego typu atrakcji w pozosta
łych miastach stanowi fakt, że interak
tywne wystawy, których motywem
przewodnim jest proces powstawania
energii, są wkomponowane w histo
ryczne przestrzenie i pofabryczne urzą
dzenia, zachowane w procesie przebu
dowy elektrociepłowni.

również szansę stać się dla innych miast
modelowym przykładem udanej rewi
talizacji obszarowej, gdzie – dzięki
sprawnej współpracy władz miasta,
inwestorów i mieszkańców – udało się
wypracować sensowy konsensus prze
strzenno-biznesowy służący rozwojowi
całego Miasta.

W ostatniej dekadzie Łódź stała się terytorium żurawi. Krajowe
i międzynarodowe firmy nieruchomościowe stawiają dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych biur
na terenie miasta. Jak wygląda oferta biurowa Łodzi i jakiego typu biznes
miasto chce do siebie przyciągnąć?
Łódź jest siódmym największym
rynkiem biurowym w Polsce i jedJesteśmy przekonani, że Nowe Centrum nym z najdynamiczniej rozwijających
Łodzi jest obecnie najatrakcyjniejszym się. Aktywność budowlana w Łodzi po
miejscem dla lokowania inwestycji kazuje siłę oraz dynamikę rozwo
i biznesu, a wkrótce stanie się miej ju miasta. Obecnie dysponujemy
Nieopodal dworca Łódź Fabryczna scem przyjaznym dla mieszkańców 437 800 m2 nowoczesnej powierzch
znajduje się pierwsza łódzka elektrow- i interesującym pod względem tury ni biurowej (klasa A i B+), a w budowie
nia – EC1, która od 2010 r. jest syste stycznym. Nowe Centrum Łodzi ma jest ok. 109 000 m2.
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„Myślę, że zaufanie, którym obdarzają mnie mieszkańcy Łodzi, wynika z tego,
że postawiłam sobie za cel zarządzanie miastem w nowoczesny sposób – sprawienie,
by było przyjaznym miejscem do życia, ale także do rozwoju gospodarczego”.
28
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Nowe budynki biurowe doskonale
obrazują zmianę jakościową w produkcie dostępnym na rynku. Większość
nowych inwestycji spełnia parametry
standardu klasy A, co jest odpowiedzią
na rosnące potrzeby najemców oraz
daje przewagę firmom podczas rekru
tacji nowych pracowników.
Oferta Łodzi obejmuje nie tylko powierzchnie w nowo wybudowanych
obiektach, ale także w postindustrial
nych charakterystycznych dla miasta
budynkach z XIX w., które zostały zre
witalizowane i zaadoptowane na potrzeby biurowe.
Warto podkreślić fakt, że jesteśmy
jednym z najatrakcyjniejszych rynków
biurowych, biorąc pod uwagę czynsz
najmu. Najwyższe czynsze transak
cyjne są zazwyczaj o 1–3 Euro/m2/mies.
niższe w porównaniu do Krakowa czy
Wrocławia, co daje Łodzi przewagę
w walce o nowych inwestorów.
Większość budynków biurowych zlokali
zowana jest w Centrum Miasta.
Dzięki nowym inwestycjom oraz dużemu zainteresowaniu łódzkim rynkiem
biurowym, powstały w Łodzi pierwsze
tzw. „HUB-y biurowe”. Zaliczamy do nich
Nowe Centrum Łodzi oraz Centralną
Oś Łodzi.
Pierwszym budynkiem biurowym oddanym do użytku w NCŁ był biurowiec
Skanska – Nowa Fabryczna. Na inwe
stycje zdecydowali się tam także tacy
giganci, jak Ghelamco oraz HB Reavis
(deweloper wybrał Łódź jako pierwsze miasto regionalne, po Warszawie,
w którym chce zainwestować).
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W nowoczesnych
gospodarkach miasta
konkurują nie tylko
o zagranicznych
inwestorów, lecz
także o mieszkańców
– potencjalnych
pracowników. Możemy ich
przyciągnąć tylko poprzez
stworzenie dobrych
warunków do życia albo
warunków do rozwoju.

W trakcie realizacji są obecnie: biurowiec „Brama Miasta” (Skanska) oraz
wielofunkcyjna inwestycja firmy Ghelamco (deweloper zakupił od miasta
nieruchomość o pow. ponad 2 ha za re
kordową kwotę 85,2 mln zł). Centralna
Oś Łodzi – obecnie największy obszar
biurowy zlokalizowany wzdłuż Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego i w sąsiedz
twie skrzyżowania z ul. dr Stefana
Kopcińskiego i Al. Marszałka Edwarda
Śmigłego-Rydza. Znajdują się tam takie
obiekty biurowe, jak: Łódzkie Centrum
Biznesu, Red Tower, Symetris Business
Park, Forum 76, Centrum Biznesowe
Hammermed, oraz wiele inwestycji
planowanych i w trakcie budowy, jak:
kompleks biurowy „Imagine”, nowe
inwestycje firmy ECHO oraz jedna
z najgłośniejszych inwestycji – Mono
polis (rewitalizacja dawnego Zespołu
Zakładów Przemysłu Spirytusowego
na wielofunkcyjny kompleks biuroworozrywkowo-kulturalny). Bardzo dobrze
funkcjonująca komunikacja miejska
w tym rejonie sprawia, że jest to lo

kalizacja coraz częściej wybierana
przez najemców.
Miasto jest otwarte na inwestorów
zagranicznych nieobecnych jeszcze
w Polsce oraz takich, którzy są już
w naszym kraju zlokalizowani i myślą
o ekspansji/relokacji z branży BPO/SSC/
IT/R&D; firmy produkcyjne, które chcą
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otworzyć nową fabrykę lub planują swój
rozwój i poszukują atrakcyjnej loka
lizacji, z dobrym dostępem do rynku
pracownika, w tym firm, które poszukują
miejsca na stworzenie centrum usług
wspólnych; inwestorów zainteresowa
nych odnową zabytkowej tkanki miej
skiej (rewitalizacja).
Łódź była jednym z pierwszych
polskich miast, które w swojej
strategii rozwoju wskazały sektor nowoczesnych usług dla biznesu (BPO/
SSC) jako kluczowy dla rozwoju miasta. Jaka jest obecnie skala branży
BSS w Łodzi i jaki jest dalszy potencjał
do rozwoju tego sektora?
Łódź zyskała miano jednego z lide
rów wśród ośrodków dedykowanych
nowoczesnym usługom dla bizne
su i centrów nowoczesnych technologii.
Obecnie w Łodzi w sektorze BPO/SSC/
IT/R&D w ponad 80 firmach zatrudnio
nych jest ok. 21 000 pracowników.
Dynamika wzrostu wynika pośrednio
z faktu, iż tak ostatnie lata, jak i te nad
chodzące, przebiegną pod znakiem licz
nych inwestycji publicznych – w centrum
miasta powstaje Nowe Centrum Łodzi,
zrewitalizowane zostaną całe kwartały
XIX-wiecznej zabudowy oraz zreali
zowane zostaną liczne projekty, które
wpłyną na poprawę bardzo ważnego
dziś aspektu „work-life balance”.
Wskazane działania sprawiają, że Łódź
dołączy do grona topowych polskich
miast, z kolei dla branży BSS przy
niosą one skutek w postaci zwięk
szenia potencjału do przyciągania
pracowników z zewnętrznych lokali
zacji. Z punktu widzenia realiów funk
cjonowania branży – systematycznego
napływu nowych projektów do Polski
oraz towarzyszącego mu niżu demo
graficznego – jest to niezwykle istotne,
gdyż o rozwoju poszczególnych
ośrodków w perspektywie długotermi
nowej zadecyduje właśnie wynik rywa
lizacji o pracownika.

biurowych. Do roku 2022 – już na dzień
dzisiejszy – spodziewane jest podwo
jenie wolumenu dostępnych przestrzeni
o najwyższej jakości, która w Łodzi
zajmowana jest głównie przez firmy
z tego sektora, bądź z pokrewnych – czer
piących z podobnego zasobu talentów.
Z początkiem roku 2019 Łódź
stała się „miastem-gospodarzem”
trzeciego The BSS Forum oraz 6. edycji Gali Outsourcing Stars, których
mottem przewodnim jest „Building
the Future”. W jaki sposób zachęciłaby Pani, polskich i zagranicznych
inwestorów do budowania swojej
przyszłości właśnie w Łodzi?
Na mapie Polski i Europy Łódź jest
jednym z najlepszych miejsc do roz
woju biznesu pod kątem stosunku płac
do jakości życia. Kiedy zestawi się oba te
czynniki można uzyskać najbardziej ko
rzystny stosunek jakości do ceny.
Ogromne znaczenie dla firm ma,
w kontekście Łodzi, lokalizacja i wykwa
lifikowana oraz konkurencyjna kadra.
Miasto oferuje znakomicie wykształ
cone kadry dla biznesu: zarówno
menedżerów wysokiego i średniego
szczebla, jak i pracowników. Obecnie
wskaźnik bezrobocia w Łodzi wynosi
ok. 5%. Ważna jest również jakość życia
w mieście, z uwagi na fakt, że osoby
podejmujące decyzje w firmach lub
ich podwładni, będą musieli dokonać
relokacji do miasta.
W nowoczesnych gospodarkach miasta
konkurują nie tylko o zagranicznych
inwestorów, lecz także o mieszkańców
– potencjalnych pracowników. Możemy
ich przyciągnąć tylko poprzez stwo
rzenie dobrych warunków do życia
albo warunków do rozwoju. Pracownicy
są podstawowym zasobem dla inwe
storów i to pracownicy są kluczowym
czynnikiem decydującym o rozwoju
rynkowym firmy.

Biorąc pod uwagę starzejące się społe
czeństwo w Europie, to będzie czynnik
Pozytywne prognozy dotyczące roz- decydujący o trajektorii wzrostu miast
woju sektora BSS w Łodzi to nie tylko i krajów.
życzenie lokalnego samorządu, ale także
wynik analiz deweloperów powierzchni Dziękuję za rozmowę.
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BIZNES

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE PRZESZKODY
ROBOTYZACJI I JAK JE

PRZEZWYCIĘŻYĆ?
Można dość łatwo zidentyfikować główne powody, którymi firmy
kierują się podejmując decyzję o robotyzacji. Chciałbym zmierzyć się
z większym wyzwaniem – analizą najważniejszych przeszkód, które
firmy muszą przezwyciężyć, aby odnieść sukces w robotyzacji.

DLACZEGO W OGÓLE MAM SIĘ ZAJMOWAĆ
ROBOTYZACJĄ?
Mimo, że robotyzacja jest obecnie uznawana za narzę
dzie głównego nurtu w cyfrowej transformacji przed
siębiorstw, czasami trudno znaleźć wiarygodne źródło
informacji o namacalnych korzyściach, które ona
przynosi.
Jest kilka oczywistych powodów, takich jak redukcja
kosztów operacji, poprawa jakości i efektywności oraz
kilka nieoczywistych, które opisuję poniżej. W skrócie,
najważniejsze powody, którymi powinny kierować się
przedsiębiorstwa podejmując decyzję o robotyzacji, są
następujące:
•

•

•
•
•
•

Trudno jest automatyzować przy pomocy zasobów
IT, a nie każda automatyzacja jest ekonomicznie
uzasadniona w taki sposób.
Szukanie szybkich odpowiedzi na zmiany zacho
dzące na rynku pracy (rotacja, rosnące wynagro
dzenia, szkolenia, etc.).
Chęć uwolnienia pracowników od najbardziej nielu
bianych i powtarzalnych zadań.
Szukanie sposobów na zwiększenie efektywności.
Szukanie sposobów na poprawę jakości.
Zrobienie pierwszego kroku w kierunku eksperymen
towania ze sztuczną inteligencją.

Jestem przekonany, że lektura tego artykułu rozwieje
obawy dotyczące potencjalnych przeszkód.
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BRAK WIEDZY DOTYCZĄCEJ
OCENY POTENCJAŁU
ROBOTYCZNEGO
Doświadczenie pokazuje, że ok.
20–30% wszelkich prac biurowych jest
obecnie w zasięgu technologii robo
tycznych, ale rzeczywisty potencjał
może być znacznie większy w zależ
ności od konkretnego otoczenia apli
kacji w firmie. Opracowaliśmy krótki
kwestionariusz, który może pomóc BRAK KOMPETENCJI ROBOTYCZNYCH
w identyfikacji, które procesy najlepiej Tutaj też jest kilka możliwych opcji. Najbardziej oczywistą jest taka, że możesz
zdecydować, że w ogóle nie potrzebujesz kompetencji robotycznych i pozwolić
nadają się do robotyzacji:
komuś przeprowadzić robotyzację, w idealnym scenariuszu dostarczając roboty
• Proces jest wysoko wystandaryzo jako usługę. To najlepszy wybór, kiedy roboty nie są podstawową działalnością
wany, udokumentowany i stabilny. firmy albo skala operacji nie przekracza kilkuset pracowników. Na drugim końcu
• Dane, które przetwarza, są dos
 skali jest scenariusz ustanowienia własnego centrum kompetencji robotycznych
i pozyskania odpowiednio utalentowanych osób z rynku. Można również zwrócić
tępne w cyfrowej postaci.
• Proces wymaga dużego nakładu się do doradców, którzy pomogą znaleźć i rozwijać takie kompetencje.
powtarzalnej pracy ludzkiej.
• Automatyzowany system jest stosunkowo stabilny w sensie doda
wania nowych funkcji i w najbliż
szym czasie nie są planowane
istotne zmiany architektoniczne.
• Automatyzowany proces jest podatny na błędy ludzkie (wymaga
wprowadzania dużej ilości wrażli
POTENCJALNY KONFLIKT
wych danych, jak kwoty, daty czy
Z INNYMI PROJEKTAMI CYFROWEJ
identyfikatory klientów).
TRANSFORMACJI
• Automatyzowany proces obejmuje
Jak wcześniej wspomniałem, roboty
kilka systemów informatycznych, OBAWA O IMPLEMENTACJĘ
są obecnie częścią głównego nurtu
więc wymaga od człowieka wielo „TYMCZASOWEGO”
narzędzi
cyfrowej
transformacji
zadaniowości i częstego przełą ROZWIĄZANIA, KTÓRE
POZOSTANIE NA ZAWSZE
i powinny być używane jako rozwią
czania się między interfejsami.
• Automatyzowany proces ma duże Ponieważ roboty pracują bez zmiany zanie komplementarne do innych
wahania wolumenów, przez co istniejących systemów IT i w pewien wysiłków automatyzacyjnych. Najlep
trudno jest zapewnić dla niego sposób przykrywają nieefektywności szym sposobem jest po prostu umiesz
optymalną, ludzką obsługę na od- obecnego interfejsu użytkownika, czenie robotów na mapie transfor
mogą być postrzegane jako rozwią macji po właściwej ocenie ich przewagi
powiednim poziomie.
zanie „tymczasowe” do momentu nad innymi sposobami optymalizacji.
Jeżeli procesy mają przynajmniej wdrożenia „prawdziwej” automaty Duże projekty transformacyjne zwykle
kilka z powyższych cech – są najpraw zacji. Tymczasem roboty są pełno potrzebują sporo czasu na pełne
dopodobniej dobrymi kandydatami prawnym narzędziem automatyzacji, wdrożenie, więc roboty są idealnym
dla którego w większości przypadków narzędziem pomostowym, jak wspo
dla robotów.
nie ma dobrej alternatywy. Jest tak mniałem w poprzednim paragrafie.
Po takiej krótkiej ocenie można dlatego, że zwykle są bardzo dobre Roboty są również doskonałe, aby
pójść dwoma drogami w zależności powody, dla których nie zbudo uzupełnić luki w ergonomii świeżo
od kultury organizacji – albo poszukać wano niskopoziomowych interfejsów wdrożonych rozwiązań, szczególnie
pomocy doradców, którzy w szczegó między systemami, albo systemy nie jeśli na końcowych etapach dużych
łach przeanalizują potencjał robo mogą zostać zmienione ze względu projektów transformacyjnych podej
tyczny na samym początku, albo na gigantyczne koszty, które się z tym mowano bolesne decyzje dotyczące
po prostu zacząć robotyzację od pierw wiążą. Z kolei roboty ze swej natury ograniczenia zakresu funkcjonal
szego wybranego procesu, a następ są bardzo mało inwazyjne i mogą być nego. Roboty mogą dać trochę czasu,
nie budować doświadczenie w zwin- doskonałym rozwiązaniem „pomosto aby przemyśleć docelowe doświad
nym i iteracyjnym procesie ciągłego wym” do czasu, kiedy zostaną wdro czenie użytkownika w kontakcie
żone docelowe rozwiązania.
z nowymi systemami i aplikacjami.
doskonalenia.
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TRUDNOŚCI W ZARZĄDZANIU ZMIANĄ
Jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi należy się zmierzyć, zanim
roboty zostaną wdrożone, jest kwestia zarządzania uwolnionym czasem na-
szych pracowników. Ten problem jest obecnie mniej palący, ponieważ w więk
szości rosnących przedsiębiorstw pracy jest więcej niż osób zdolnych ją wyko
nywać. W takim przypadku należy po prostu realokować pracę przekazując
ludziom bardziej interesujące, kreatywne i dodające wartości zadania. Jeśli
robotyzacja jest robiona „zwinnie”, zmiany następują stopniowo i ciągle, więc
pracownicy mają więcej czasu na adaptację i zwykle sami wracają z nowymi
pomysłami na to, co jeszcze powierzyć robotom.

DUŻA INWESTYCJA Z GÓRY
Mimo tego, że infrastruktura robo
tyczna jest zwykle mniej kosztowna
niż dla typowych rozwiązań IT, ciągle
wymaga kilku serwerów w chmurze,
bądź wewnętrznej serwerowni, licencji
robotycznych, a przede wszystkim
wykwalifikowanego zespołu, aby
utrzymać całość w nienagannym
porządku.
Jest kilka sposobów, żeby sobie z tym
poradzić. Jeden z nich został już
pokrótce omówiony powyżej – można
po prostu znaleźć dostawcę usług
robotycznych i płacić jedynie za pracę,
którą wykonają roboty. W takiej sytu
acji koszty inwestycji z góry są prak
tycznie zerowe.
Można zainwestować tylko nieco
więcej i pobrać próbne wersje wybra
nych platform robotycznych opartych
na lekkiej infrastrukturze chmurowej,
aby udowodnić, że koncepcja jest
prawidłowa, a następnie spróbować
skalować rozwiązanie. To podejście
jest dość popularne, ale ja go nie reko
menduję, ponieważ wyniki implemen
tacji w małej skali mogą być bardzo
mylące, kiedy złożoność rozwiązania
zaczyna rosnąć.
Jest też trzeci sposób, aby poradzić
sobie z tym wyzwaniem, szczegól
nie jeśli do kultury organizacji na
leży tworzenie bardziej formalnych
business case’ów dla potencjalnych
projektów. Dobrze oszacowane koszty
robotyzacji z reguły są znacznie mniejsze niż korzyści, które można osią
gnąć, co oznacza, że inwestycja z góry
szybko się zwraca.

34

Jeżeli projekt robotyzacyjny jest wdrażany w modelu big-bang, albo główną
korzyścią ma być redukcja kosztów zatrudnienia, to plan realokacji pracow
ników powinien być jednym z komponentów całego planu cyfrowej transfor
macji. Jest wielu doradców, którzy mogą pomóc w zarządzeniu zmianą, jednak
ja bardzo silnie rekomenduję stopniowe i iteracyjne podejście do wdrożeń
robotycznych, ponieważ to lepiej odpowiada mało inwazyjnej naturze robotów.

OBAWA PRZED PORAŻKĄ
Wszystkie nowe przedsięwzięcia Roboty naprawdę są najlepszymi przy
w oczywisty sposób są obarczone jaciółmi pracowników!
jakimś ryzykiem porażki. Dlaczego
jestem przekonany, że to ryzyko jest Autor:
znacznie mniejsze przy wdroże
niach robotycznych? Najważniejszym
powodem jest to, o czym wspominałem
powyżej – roboty są ze swej natury
wpisane w paradygmat „zwinności”.
To oznacza, że mogą być wdrażane
Mariusz Pultyn,
w znacznie krótszym czasie, znacznie
CTO, Digital
Teammates
mniejszym kosztem i z zaangażowa
niem znacznie mniejszej liczby intere
sariuszy, niż w typowych pro
jektach
automatyzujących lub transformu
jących przedsiębiorstwo. To pomaga uzyskać pozytywne sprzężenie
zwrotne, które powoduje, że drobny
sukces robotyczny prowadzi do kolej
nego drobnego sukcesu robotycznego,
co w efekcie staje się wielkim transfor
macyjnym sukcesem całej organizacji.
Jeśli napotykasz inne wyzwania, które
spowalniają rozpoczęcie robotyzacji,
proszę, podziel się nimi ze mną. Jestem
przekonany, że znajdziemy wspólnie
sposób, jak je przezwyciężyć.
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Od dawna każdy nowy rok kalendarzowy przynosi przedsiębiorcom
liczne zmiany prawne, które wpływają, w sposób czasem bardzo
istotny, na ich działalność. Nie inaczej rozpoczyna się rok 2019.
Zmian jest sporo, poniżej wskazujemy te najważniejsze – także
z puntu widzenia branży outsourcingu.
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CO ROK 2019 PRZYNOSI
PRZEDSIĘBIORCOM
ZMIANY PRAWA I CO DALEJ?

ABY ZACZĄĆ
OPTYMISTYCZNIE, ZACZNIJMY
OD ZMIAN KORZYSTNYCH

ZMIANY NIEKORZYSTNE
ZWIĄZANE SĄ PRZEDE
WSZYSTKIM Z PODATKAMI

Szereg takich zmian nastąpi w sferze
szeroko rozumianego prawa pracy.
Wreszcie zrezygnowano z uciążli
wego obowiązku posiadania przez
pracodawców kas do wypłaty pensji
gotówką. Skrócono także do 10 lat
obowiązek przechowywania dokumen
tacji pracowniczej, a nawet zezwolono
na jej prowadzenie wyłącznie w formie
elektronicznej. Pamiętać jednak należy
o tym, że skrócony okres przecho
wywania dokumentacji dotyczy, co
do zasady, umów o pracę zawieranych
od 2019 roku. Dla skrócenia okresu
przechowywania dokumentów umów
wcześniejszych konieczne będą dodat
kowe formalności (raport informacyjny
do ZUS).

I tak, od 2019 roku niekorzystnie zmie
niają się zasady rozliczania leasingu
pojazdów używanych do celów służ
bowych i prywatnych. Przedsiębiorcy
od nowego roku mogą zaliczać w koszty
uzyskania przychodu tylko 75% wszyst
kich wydatków eksploatacyjnych, co
w praktyce oznacza oczywiście wzrost
podstawy opodatkowania. Ponadto
do kosztów uzyskania przychodu nie
będzie można zaliczać całości leasin
gowych rat, a jedynie te do progu
150 000 PLN.

„promotora” określa się doradcę podat
kowego, adwokata, radcę prawnego czy
pracownika banku.
Oprócz zmian w podatkach, 2019 rok
ma także przynieść zmiany dotyczące
odpowiedzialności karnej podmiotów
zbiorowych. W Polsce przepisy doty
czące tej odpowiedzialności obowią
zują wprawdzie od 2002 r., ale pozostają
w zasadzie martwe. W roku 2019 ma
się to zmienić poprzez wprowadzenie
możliwości prowadzenia postępowania
karnego równolegle, jednocześnie
przeciwko osobie fizycznej i organizacji
(w tym spółce). Ponadto wzrosnąć mają
kary, jakie nałożone będą mogły być
na przedsiębiorców w ramach sprawy
karnej – do 30 milionów złotych.

Część osób dosięgnie także danina soli
darnościowa, czyli dodatkowy podatek
dla osób fizycznych osiągających dochód
powyżej 1 mln zł rocznie – stawka tego Początek 2019 roku może także ozna
nowego podatku to 4%.
czać więcej problemów dla działów HR.
Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzona
Wprowadzenie nowej polityki migra
zostanie nowa stawka podatku CIT dla Od Nowego Roku nastąpi wprowadze cyjnej w Niemczech, umożliwiającej
spółek z ograniczoną odpowiedzialno nie obowiązku przekazywania organom łatwiejszą legalną pracę dla naszych
ścią. Wynosić będzie 9%, z tym zastrze podatkowym informacji o schematach sąsiadów zza wschodniej granicy, może
żeniem, że zastosowanie będzie miała podatkowych (Mandatory Disclosure oznaczać ich odpływ z Polski.
do podmiotów mających status małego Rules). Obowiązek ten wynika z unijnych
podatnika tj. podatnika, który osiągnął przepisów tzw. dyrektywy MDR. Usta Nigdy nie budziło wątpliwości, że prowa
przychód w poprzednim roku obro wodawca przyjął szerokie pojęcie sche dzenie przedsiębiorstwa wymaga od

towym nie wyższy niż 1,2 mln EUR. matu podatkowego, rozumianego jako wagi, zapału oraz woli walki. Wprowa
Dodatkowo, aby można było zastosować uzgodnienie, które:
dzane zmiany w przepisach sprawiają,
tę preferencyjną stawkę, podatnik nie
że podmioty gospodarcze coraz większe
może być częścią podatkowej grupy •
spełnia kryterium głównej
środki przeznaczać będą na compliance,
kapitałowej, a sama stawka nie może
korzyści oraz posiada ogólną
bowiem w zmieniającej się rzeczywi
być zastosowana do zysków kapitało
cechę rozpoznawczą,
stości prawnej o błąd nietrudno.
wych, takich jak, zbycie udziałów, akcji, •
posiada szczególną cechę rozpo
Autor:
ogółu praw i obowiązków czy też dywi
znawczą, lub
dendy. W tych przypadkach zastoso •
posiada inną szczególną
wanie będzie miała cały czas stawka
cechę rozpoznawczą.
19%. Dodatkowo należy pamiętać,
Noemi Chudzik,
iż dla podmiotów powstałych, na przy Nowe regulacje dotyczą zarówno
Radca Prawny,
Kancelaria Prawna
kład, z wydzielenia, stawka 9% będzie podmiotów, które korzystają ze sche
„Chudzik i Wspólnicy
miała zastosowanie po dwuletnim matów podatkowych, jak i tzw. pro

Radcowie Prawni” sp.p.,
okresie karencji.
motorów, którzy je tworzą. Mianem
www.chudzik.pl
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ARANŻACJA BIURA

AKUSTY
AKUSTYC
CHECK-LISTA
Kolega obok opowiada o weekendzie. Inny,
siedzący kilka rzędów biurek dalej, stara się
rozmawiać cicho, ale i tak słyszysz każde słowo.
Mimowolnie też poznajesz szczegóły dyskusji
prowadzonej na kanapach obok, gdy przy biurku
starasz się skupić na swoich codziennych
zadaniach. Jeśli takie sytuacje zdarzają się
tobie lub twoim pracownikom, to znak, że biuro
obniża produktywność pracowników. Na etapie
projektowania, wykonawstwa lub wdrożenia
mógł zostać popełniony błąd.
38

Hałas w biurze wciąż kojarzy się z ha
łasem wentylacji, drukarek lub dzwo
niących telefonów, podczas gdy
obecnie użytkownicy biur narzekają
głównie na hałas rozmów współpra
cowników. Odgłosy te mogą dobiegać
z sąsiednich biurek, ale też z ciągów
komunikacyjnych w biurze czy tzw.
coffe pointów i znacząco wpływają
na poczucie komfortu i produktywność
pracowników.
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Baffle dźwiękochłonne Ecophon w biurach Opera Software we Wrocławiu. Projekt: mode:lina™

86 MINUT – TYLE TRACI
PRACOWNIK KAŻDEGO DNIA
W badaniu przeprowadzonym wśród
10 000 pracowników umysłowych
w 14 krajach – 49% ankietowanych osób
stwierdziło, że biuro, w którym pracują,
uniemożliwia koncentrację. Stwierdzo

no, że z powodu zakłóceń i odry

wania od zadania, pracownicy biurowi
tracą każdego dnia aż 86 minut pracy.1
Z badań laboratoryjnych z kolei wiemy,
że dźwięki dobiegające do nas mają
bezwarunkowy dostęp do pamięci.
Nawet jeśli nasza uwaga jest ukierun
kowana na inne zadanie, dźwięki są
rejestrowane i przetwarzane. To obniża
poziom wykonania głównego zadania.

duktywnością zauważono w badaniach
prowadzonych przez firmę Leesman2
i obejmujących obecnie ponad 300 000
pracowników w różnych krajach, także
w Polsce. Stwierdzono, że jest to
kluczowy aspekt dla oceny biura jako
produktywnego miejsca pracy.

HAŁAS ROZMÓW A SPOSÓB
WYKOŃCZENIA WNĘTRZA

Obecnie firmy coraz częściej zwracają
uwagę na akustykę biura. Stąd m.in.
rosnąca popularność mobilnych budek
telefonicznych, kanap-kapsuł, odcho
dzenie od wielkopowierzchniowych
open space-ów na rzecz kilkunasto
osobowych stref, aranżowanie pokoi
cichej pracy, edukacja pracowników.
Silny związek między poziomami Akustyka wnętrz to jednak złożone
dźwięku w biurze a deklarowaną pro zagadnienie i do tej listy należy dodać
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jeszcze jeden kluczowy punkt. Jest
nim sposób wykończenia wnętrza,
a konkretnie – zachowanie równowagi
między materiałami twardymi, które
odbijają dźwięki, a materiałami mięk
kimi, silnie dźwiękochłonnymi.
Jaki jest związek między sposobem
wykończenia biur open space a zasię
giem hałasu i samopoczuciem pracow
ników, pokazało badanie opublikowane
w Journal of Environmental Psychology.3
http://www.steelcase.com/insights/
articles/boosting-employee-engagement
-place-matters/
2
The Next 250 K, www.leesman.com
3
Effect of variation in noise absorption
in open-plan office: A field study with
a cross-over design, A. Seddigh i in., 2015.
1
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Na dwóch identycznych piętrach biurowca,
gdzie pracowało ponad 150 osób, manipulo
wano jakością środowiska akustycznego – zmie
niano sufit na wyglądający bardzo podobnie,
ale mniej lub bardziej pochłaniający dźwięk,
dodawano lub usuwano akustyczne panele
ścienne. W rezultacie chłonność akustyczna
wnętrza zmniejszała się lub zwiększała, a hałas
rozmów prowadzonych przez pracowników
miał większy lub mniejszy zasięg, co potwier
dzono odpowiednimi pomiarami. Okazało się,
że osoby, które pracowały na piętrze bardziej
„miękkim”, z lepszą akustyką i mniejszą propa
gacją hałasu, odczuwały znacząco mniej
zakłóceń i były mniej zestresowane.

ODNOTOWANO:

mniej ogólnych
zakłóceń w pracy o

mniej zakłóceń
pochodzących
z niewielkiej odległości o
mniej zakłóceń
pochodzących
z większej odległości o
niższy poziom stresu
u pracowników o

30%
29%
22%
15%
W biurach open space, w których prze
prowadzono to badanie, w mniej
korzystnym dla pracowników scena
riuszu sufit pochłaniał ok. 50% fal dźwię
kowych, które do niego docierały.
W drugim scenariuszu, gdzie pracow
nicy zgłaszali mniej zakłóceń i byli mniej
zestresowani, sufit pochłaniał ok. 90%
docierających do niego fal dźwięko
wych. Tymczasem w popularnych ostat-
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Panele dźwiękochłonne Ecophon w biurach coworkingowych NoHo w Kopenhadze.

nio biurach w stylu industrialnym,
otwarte sufity żelbetowe pochłaniają
jedynie ok. 2% dźwięku. Cała reszta
energii fali dźwiękowej odbija się
od stropu żelbetowego, by ponownie
odbić się np. od szklanej ściany, wrócić
do stropu, i tak wiele razy. Efektem
tego jest większy hałas (większe ogólne
poziomy dźwięku w dB) i jego duży
zasięg – odgłosy rozmów docierają dalej
i przeszkadzają większej liczbie osób.
Bardzo trudno jest ten efekt zniwe
lować przy pomocy samego umeblo
wania czy nawet zachowania większych
odległości między stanowiskami pracy,
czy poszczególnymi strefami.

AKUSTYCZNA CHECK-LISTA

• wystarczająca odległość między
poszczególnymi biurkami
• odpowiednia chłonność akustyczna
open space wraz z przylegającymi
strefami komunikacji i spotkań (w tym
redukcja odbić dźwięku od sufitu
i niektórych ścian)
• wystarczająca odległość między
tradycyjnymi stanowiskami pracy
a tzw. coffe pointami i innymi strefami
spotkań
• logiczna lokalizacja poszczególnych
osób (jeśli miejsca są przypisane)
i zespołów
• stworzona wspólnie z pracownikami
etykieta zachowań w open space
i przejrzyste zasady korzystania
z innych stref i pomieszczeń.

Planując nowe biuro warto sprawdzić,
czy zapewnione będą:
Ludzie, pomieszczenie w którym pra-
cują, jego sposób wykończenia i ume• odpowiednia liczba mniejszych sal blowanie, wzajemnie na siebie oddzia
spotkań, pokoi cichej pracy i budek łują, dlatego pominięcie którego
telefonicznych
kolwiek z punktów może z dużym
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prawdopodobieństwem oznaczać pro
blemy z hałasem i brakiem prywatności.
Im bardziej organizacja jest nastawiona
na uczenie się i interakcję pracowników,
a przestrzeń jest otwarta, tym większą
uwagę należy poświęcić akustyce
wnętrz. Wbrew obiegowym opiniom
hałas w biurze jest czymś innym niż
harmider kawiarni. Do kawiarni idziemy
z wyboru na określony czas, tymczasem
w źle zaprojektowanym biurze hałasu
doświadczamy codziennie – i często nie
mamy od niego ucieczki.

Autor:

Magda Szubert,
Ecophon
Saint-Gobain
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Rosnąca konkurencyjność, duża presja na marże i wyścig
technologiczny wywołują presję na zarządach i menedżerach firm
w całej Europie. Odpowiedzią na potrzebę wzrostu rentowności może
być outsourcing usług, wdrożenie rozwiązań LEAN – optymalizujących
procesy albo modna ostatnio robotyzacja procesów biznesowych
(z ang. RPA: Robotic Process Automation). Na co się zdecydować,
na które z tych rozwiązań postawić?
O tych dylematach rozmawiamy z Tomaszem Bereźnickim, Prezesem
Zarządu DPC Polska i Szymonem Stadnikiem, dyrektorem centrum
Frista, szwajcarskiej grupy BPO.

BIZNES

LEAN,
OUTSOURCING,
A MOŻE RPA
JAKO ŹRÓDŁA
PRZEWAGI
KONKURENCYJNEJ?
Wiktor Doktór, CEO Pro Progressio:
Jakie będą największe wyzwania waszych klientów w nowym roku?
Szymon Stadnik: W ostatn ich
latach środowisko, w którym działają
firmy, zarówno w Europie jak i Stanach
Zjednoczonych, stało się bardzo VUCA
(V(olatility) = zmienność, U(ncertainty)
= niepewność, C(omplexity) = złożo
ność, A(mbiguity) = niejednoznacz
ność). Rozwój technologii przyspiesza,
polityka międzynarodowa jest nieprze
widywalna, a zagrożenia dla stabilne
go rozwoju biznesu są coraz większe. W tej
sytuacji jedną z najważniejszych odpowie
dzi na współczesne wyzwania jest silne
przywództwo oparte na wizji, zrozumie
niu otaczającej rzeczywistości, przejrzy
stości w działaniach oraz elastyczności.

Tomasz Bereźnicki: Dodatkowo
na to wszystko nakładają się zmiany de
mograficzne, zmniejszające się zasoby
doświadczonych pracowników oraz cią
gle rosnący apetyt firm na zasoby ka
drowe. W tych okolicznościach mamy
do czynienia z realną walką o talenty,
zwłaszcza w obszarach innowacyjnych,
takich jak IT.

i produkty dopasowane do aktualnych
potrzeb klientów i konsumentów.

W związku z wyzwaniami rynku,
wielu liderów zadaje sobie pytanie
– co dalej. Jakie podejście zastosować w zmieniającej się rzeczywistości. LEAN, Outsourcing czy RPA?
T.B.: Każde z wymienionych roz
wiązań z założenia ma prowadzić
Dodałbym też spadek zaangażowania do budowania przewagi konkuren
nowych pracowników, coraz wyższe cyjnej, poprzez zwiększanie efek
oczekiwania wobec pracodawców. tywności organizacji. Jednocześnie
Coraz bardziej istotne staje się wzmac nie ma przeciwwskazań, aby sto
nianie przywództwa oraz skupienia sować je wspólnie lub rozłącznie.
uwagi na kliencie i aktywnościach Natomiast trzeba pamiętać, że pod
przynoszących
klientowi
wartość czas implementacji każdego z nich
dodaną. Należy też pamiętać o dyna stoją przed nami zupełnie inne wyzwa
micznie zmieniających się oczekiwa nia oraz wymagania.
niach klientów i umiejętności śledzenia
Istnieje realna potrzeba uwolnienia takich zmian, a w konsekwencji wytwo Wdrożenie LEAN poza optymalizacją
potencjału liderów i firm do skupienia rzeniu umiejętności badania głosu kosztową oferuje przede wszystkim
się na kluczowych strategicznych dzia klienta i przekuwaniu jego na propo zmianę postaw i kultury pracy całej
łaniach i inicjatywach.
zycję wartości, której efektem są usługi organizacji. Podczas transformacji
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RPA wymaga
stabilnych
i niezmiennych
procesów, aby być
efektywnym, zarówno
w fazie wdrożenia,
jak i utrzymania.
W zmiennym
środowisku,
outsourcing
procesów do partnera
z elastycznym
podejściem, może
być lepszym
rozwiązaniem
– Szymon Stadnik.

organizacji w kierunku LEAN, koncen
trujemy się na budowaniu trzech stan
dardów: przywództwa, procesów oraz
doskonalenia, a standaryzacja procesów
stwarza warunki do automatyzacji
i robotyzacji procesów.
Standard przywództwa to praca nad
postawami liderów, aby mogli skutecz
nie zarządzać procesami i zespołami.

Elementem takiej pracy jest uzbra
janie ich w „narzędzia” – umiejętności,
dzięki którym będą lepiej realizować
swoje role.
Standard procesów – to praca nad iden
tyfikacją i eliminacją marnotrawstwa,
oczywiście przy zaangażowaniu wszyst
kich pracowników, aby efektywnie reali
zować oczekiwania klientów.
Standard doskonalenia – to zdolność
organizacji do adaptacji w zmiennych
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warunkach, jakie na co dzień oferuje
rynek, to umiejętność wykorzystania
wiedzy i potencjału pracowników
w codziennych działaniach. Kluczem
w tym aspekcie jest umiejętność odpo
wiedzenia sobie, ile czasu nasi liderzy
mają poświęcać na doskonalenie.
S.S.: Outsourcing obszarów back-office uwalania czas oraz zasoby
liderów tak, aby mogli zająć się agen
dą strategiczną. Poprzez RPA, procesy
wcześniej wykonywane przez ludzi,
realizowane są automatycznie. W tym
kontekście RPA przynosi organizacji po
dobną korzyść jak outsourcing, jednak
wymaga większego zaangażowania kie
rownictwa w jego implementację i sam
w sobie jest transformacją strategicz
ną. Dodatkowo nie rozwiązuje proble
mu dostępności wykwalifikowanych
talentów, bo samo wdrożenie automa
tyzacji i RPA wymaga dużych dodatko
wych zasobów. RPA wymaga stabilnych
i niezmiennych procesów, aby być efek
tywnym, zarówno w fazie wdrożenia, jak
i utrzymania. W zmiennym środowisku,
outsourcing procesów do partnera z ela
stycznym podejściem, może być lep
szym rozwiązaniem.

Jeżeli procesy księgowe wymagają za
angażowania specjalistów od SAP, mamy
ich na miejscu i możemy szybko zna
leźć rozwiązanie.
Rozumiem, że zyski z outsourcingu tych usług do Europy Wschodniej
są wciąż atrakcyjnym rozwiązaniem?
S.S: Z jednej strony realizacja
procesów back-office w Polsce jest
znacznie tańsza, z drugiej – na naszym
rynku pracy znajduje się mnó
stwo utalentowanych i kompetentnych pracowników. Warto dodać, że pol
skie uczelnie opuszcza rocznie ponad
350 tys. absolwentów.
Czy niższe płace są kluczowym
walorem?
S.S.: Niekoniecznie. Mówimy
o różnorodnych źródłach przewag
w bardzo zmiennych i niepewnych
warunkach rynkowych. Równie waż
ne, co stawki wynagrodzeń, są bar
dzo wysokie kompetencje pracowników,
ich motywacja, elastyczność, jak i narzę
dzia, które stosujemy.

Co ma Pan na myśli?
S.S.: Jako firma BPO, której zespół
w połowie stanowią specjaliści z różno
Co firma specjalizująca się w outsour- rodnych obszarów z zakresu IT, propocingu usług, może zaoferować firmom nujemy wszelkiego rodzaju automatyza
z Europy Zachodniej zmagającym cje, zarówno wykorzystując najprostsze
się z presją na ciągłą obniżkę marży VBA, technologie RPA, jak i automatyzu
oraz wojną o talenty?
jąc procesy na systemach ERP lub plat
S.S.: Frista jako firma outsourcingo formach naszych klientów, takich jak:
wa, oferuje swoim klientom możliwość SAP, Magento, GK, itd.
skupienia się na swoich strategicz
nych inicjatywach. To my przejmujemy Z drugiej strony korzystamy z szeregu
codzienne wyzwania realizacji pro narzędzi z wachlarza LEAN Management.
cesów back-office, zaczynając od zna Wdrażamy je z powodzeniem dzięki
lezienia pracowników, którzy będą je wsparciu m.in. firmy doradczej kiero
wykonywać, poprzez codzienne moty wanej przez Tomasza.
wowanie i budowanie zaangażowania,
kończąc na proponowaniu nowych
T.B.: Podejście LEAN sprawdza się
rozwiązań poprawiających efektyw również w firmach outsourcingowych.
ność naszych klientów. Pomaga nam Cel jest zazwyczaj podobny, czyli optyma
w tym szeroka gama usług i specja lizacja przekładająca się na wyższą zyskow
lizacji, które reprezentujemy. Choć ność całego biznesu. Frista, przejmując
zatrudniamy w Polsce już 160 osób, wybrane procesy swoich klientów, musi
jesteśmy elastyczni i dostosowujemy być firmą maksymalnie elastyczną,
się do potrzeb klienta, dzięki szytym a praktyka LEAN zwiększa możliwość re
na miarę usługom BPO w takich obsza agowania na zmieniające się otoczenie
rach, jak księgowość, kadry, logistyka, oraz nowe wyzwania, bo daje podsta
IT czy obsługa klienta detalicznego. wę do ciągłego doskonalenia procesów.
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Co stawia Pan jako priorytet we wdrożeniach LEAN?
T.B.: Coś, co świetnie sprawdza się
w usługach, jak i produkcji, i co skutecznie wykorzystuje Frista. Mam na myśli
postawę ludzi – ich zaangażowanie
w proces. To efekt transformacji, dzięki
której wszyscy pracownicy samodzielnie
potrafią szukać źródeł muda i je elimi
nować [w LEAN muda to straty/marno
trawstwa, te działania procesowe, które
nie podnoszą wartości produktu bądź
usługi z punktu widzenia klienta – dop.
red.]. Szczególnie istotna jest trwałość
takiej zmiany, bo przykłady marnotraw
stwa w procesach znajdziemy zawsze.
Chodzi o zbudowanie takiego stanu,
w którym nikt nie ma ochoty na powrót
do dawnych praktyk i zwyczajów. Oczy
wiście, podejść z wykorzystaniem
narzędzi LEAN jest mnóstwo. Należy
więc sięgnąć po właściwe dla danego
wyzwania biznesowego podejście
i narzędzia – tak, aby osiągnąć efekt
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trwałej zmiany. Kluczem bywa też zawsze RPA przyniesie spodziewane
dojrzałość przywództwa i dobra komu efekty, wynika to z tego, że nie wszyst
kie organizacje są gotowe na robotyza
nikacja wewnętrza.
cję procesów.
Czy RPA to alternatywa dla Pań
stwa propozycji?
S.S.: Automatyzację można wdro
S.S.: RPA może być samodzielnym żyć samodzielnie, w większości przy
rozwiązaniem bądź też częścią zmiany, padków trzeba jednak posiłkować się
którą my dostarczamy. Bo outsourcin partnerem zewnętrznym, przynajmniej
gowi może towarzyszyć automatyza na początku. We Frista zachęcamy
cja wybranego fragmentu procesu. Przy do przeniesienia wybranych proce
czym – to niezwykle ważne – nie zawsze sów back-office do naszego centrum
RPA się sprawdzi.
najprostszą z metod – poprzez lift
and shift, czyli poprzez transfer proce
T.B.: Powiedziałbym wręcz, że ist su w takiej formie, w jakiej są realizo
nieje pewna hierarchia czy kolejność wane w firmie przed outsourcingiem.
rozwiązań, po które należy sięgnąć. Dopiero wówczas BPO korzystając z me
Najpierw jest LEAN czy inna metodo todologii LEAN może zaproponować
logia optymalizująca wybrane procesy, standaryzację, a na końcu automatyza
później outsourcing usług – na przy cję, dzieląc się benefitami z klientem.
kład back-office’u. Na koniec zaś, auto
matyzacja tych obszarów, które zostały Mówią to Panowie z perspektywy
objęte dwiema wcześniejszymi zmiana konkurencyjnych względem robo
mi. I zgodzę się z Szymonem, że nie tyzacji rozwiązań?
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Istnieje pewna
hierarchia czy
kolejność rozwiązań,
po które należy
sięgnąć. Najpierw
jest LEAN czy
inna metodologia
optymalizująca
wybrane procesy,
później outsourcing
usług - na przykład
back-office’u.
Na koniec zaś,
automatyzacja tych
obszarów, które
zostały objęte dwiema
wcześniejszymi
zmianami – Tomasz
Bereźnicki.

T.B.: Ależ skąd. Myślę, że obaj mo
żemy powiedzieć o sobie jako sympa
tykach automatyzacji. Z tym jednak
zastrzeżeniem, że często nieprzemy
ślana, prowadzi do niepotrzebnych
kosztów. Staje się źródłem problemów,
a nie przewag rynkowych. Co więcej,
automatyzacja nie jest niczym nowym.
RPA to w mojej opinii nowa nazwa zja
wiska, z którym mamy do czynie
nia od kilku dekad. Wystarczy sięgnąć
pamięcią wstecz, aby przekonać się jak
np. współczesna obsługa klientów róż
ni się od tej sprzed dwudziestu czy na
wet kilku lat.

przed zmianą. Na czym one polegają
i co za nimi stoi?
S.S.: Każda zmiana kojarzo
na jest z perturbacjami, a te – ze stra
tami. Przykładowe czarne scenariusze
to wstrzymanie świadczenia usług lub
produkcji albo niechęć ze strony pra
cowników. Ten strach bywa paraliżują
cy, bo liderzy czy menedżerowie muszą
wziąć na siebie dużą odpowiedzialność
za efekty zmiany. Dlatego Frista ofe
ruje elastyczne podejście do outsour
cingu i szereg programów w ramach
nearshoringu. Takim przykładem jest
program Test&Learn, który minimalizu
je ryzyko, bo umożliwia ograniczanie
się do przeniesienia tylko jednego czy
dwóch etatów. Kiedy test się sprawdzi,
można outsourcingiem objąć całościo
wo wybrany proces. To bezpieczne, ada
ptacyjne rozwiązanie.
T.B.: My oferujemy podobne podej
ście, bo LEAN można ograniczyć do pi
lotażu – wstępnego wdrożenia, które
może objąć wybrany dział albo fragment
procesu. W tym czasie można wewnętrz
nie wypracować dużo różnorodnych ko
rzyści, na przykład wyłonić prawdziwych
liderów i ambasadorów zmian, liderom
przedstawić faktyczne korzyści w posta
ci twardych wskaźników, poprawić czy
wręcz „postawić na nogi” komunikację
oraz przekonać ludzi do zmiany – a opór
pracowników bywa istotną barierą
w skutecznym wdrożeniu zmiany.

S.S.: Rozwój technologiczny postępu
je cały czas. Maszyny zastępują pracowni
ków w kolejnych obszarach, równocześnie
tworzone są nowe dziedziny i procesy, któ
re wymagają kompetencji ludzi.
Jednym z najważniejszych obszarów
zarezerwowanych dla człowieka jest
kreatywność, szukanie nowych rozwiązań, ciągłe kwestionowanie zastanej
rzeczywistość i jej ulepszanie. Dodat
kowo maszyny nie zastąpią silnego przy
wództwa oraz myślenia strategicznego.
T.B.: W tym aspekcie zarówno LEAN
jak i outsourcing uwalniają potencjał spe
cjalistów, jak i przede wszystkim liderów.
Robotyzacja również uwalnia potencjał,
jednak sama jej implementacja wyma
ga zaangażowania dodatkowych kom
petencji i zasobów IT, które są w tej
chwili trudno dostępne.
Dzisiaj to pytanie wykracza poza sferę
moich wyobrażeń, tzn. nie potrafię sobie
wyobrazić, że istnieją organizacje zarzą
dzane przez roboty, wszystkie decyzje,
a w szczególności te strategiczne, są
podejmowane przez roboty i wszystkie
działania będą realizowane przez roboty…

Moim zdaniem, ludzie zawsze będą
potrzebni, tyle że będą realizować
zupełnie inne zawody niż obecnie.
Ostatnie badania, jakie przeprowadził
w tym zakresie MEN wskazują, że w roku
2030 ok. 40% zatrudnionych będzie
Na koniec kontrowersyjne pytanie pracowało w zawodach, które dzisiaj
związane z przyszłością. Czy oczekują nie istnieją.
Wspomnieli Panowie o obawach, Panowie, że rozwój technologii spraktóre towarzyszą firmom stojącym wi, że człowiek będzie niepotrzebny? Dziękuję Panom za rozmowę.
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CYFROWA FABRYKA
DOSKONAŁA SYMBIOZA
SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

XXI wiek jest erą cyfryzacji. Oprogramowanie łączy dziś ze sobą cały
świat, a sprzęt zaczyna pracować i działa samodzielnie. Urządzenia,
maszyny, a nawet całe zakłady produkcyjne stają się inteligentne.
Czym zatem jest cyfrowa fabryka, jakich korzyści dostarcza oraz jak
przeprowadzić proces cyfryzacji własnego zakładu?
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy właścicie
lami fabryki. Jednym z naszych najwięk
szych klientów jest firma z branży
morskiej pracująca 24/7, gdzie każde
opóźnienie przynosi jej wymierne straty.
W przypadku awarii jakiejkolwiek części
platformy produkcyjnej, konieczna jest
jej szybka wymiana. To właśnie dlatego
firma tak wysoko ceni sobie współpracę
z naszą fabryką. Gdy klient potrzebuje
części zamiennej, może niezwłocznie
zalogować się do naszego systemu
za pośrednictwem portalu i wskazać,
czego dokładnie potrzebuje. Gdy zamó
wienie zostanie złożone, maszyny
rozpoczynają produkcję części dla
klienta – niezależnie od pory dnia.

WITAMY W CYFROWEJ FABRYCE
Powyższy scenariusz to typowy przykład
cyfrowej fabryki – w pełni zautomaty
zowanego środowiska dysponującego
elastyczną linią produkcyjną. Nie dajmy
się jednak zwieść słowu „cyfrowa” – to
wciąż fizyczny budynek, w którym rzeczy
wiste maszyny wytwarzają rzeczywiste
produkty. Być może bardziej trafne
byłoby tutaj mniej znane określenie
„cyber-fizyczna fabryka”, odnoszące się
do ściśle powiązanych systemów kompu
terowych i fizycznych procesów.

W tego typu zakładach cyfrowym
komponentem jest sterowanie maszy
nami. W tym procesie czynnik ludzki jest
niemal całkowicie zbędny – całą pracę
Wbrew pozorom taki scenariusz to nie wykonuje oprogramowanie, a wszystkie
fantastyka naukowa. Z technicznego czynności są zautomatyzowane: od
punktu widzenia już dziś możliwe jest rejestracji zlecenia produkcji przez
opracowanie procesu produkcyjnego, wdrożenie planu wykonania produktu,
który będzie działał właśnie w ten aż po jego przetworzenie i dostawę.
sposób. Jak wynika z badania przepro
wadzonego przez firmę Capgemini, Aby takie podejście było osiągalne,
dzięki powstawaniu cyfrowych fabryk sprzęt stosowany w fabryce – tj. maszyny
w sektorze produkcyjnym do 2022 r. i roboty produkcyjne – musi w pewnym
wydajność pracy w produkcji wzrośnie stopniu „myśleć” samodzielnie lub, co
o 27%. Jak mówi Ineke Dezentjé, prze najmniej, posiadać zdolność przetwa
wodnicząca organizacji pracowników rzania cyfrowych danych wejściowych
FME-CWM i ambasador inicjatywy Smart i podejmowania na ich podstawie pożą
Industry – „Coś, co dziś jest przedsiębior danych działań. W tym celu wyma
stwem produkcyjnym, już jutro może gana jest nieprzerwana dostępność
wszystkich
danych
pochodzących
stać się firmą informatyczną”.
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z solidnego centralnego systemu, który
będzie gromadzić wszystkie informacje
na temat klientów, dostawców, zapasów,
produktów i innych obszarów.
Ważne jest także, aby pracownicy, którzy
nadal będą potrzebni, unikali komu
nikacji offline. Co więcej, w cyfrowej
fabryce nie ma miejsca na automaty
zację pojedynczych obszarów czy prze
pływ fizycznych dokumentów, bowiem
przeczyłoby to idei pojedynczego źródła
rzetelnych danych, jakim jest system ERP.
Wymóg ten dotyczy również wszystkich
kontaktów z dostawcami i, rzecz jasna,
z klientami.

CYFROWY KLIENT WYGRYWA
Działalność cyfrowej fabryki nie ogra
nicza się do 40-godzinnego tygodnia
pracy. Cały proces produkcyjny staje
się w niej niezależny od pojęć dni robo
czych, weekendów i świąt. Tak długo,
jak dostępne są dane wejściowe i mate
riały, fabryka jest w stanie wytwarzać
produkty. Jeśli klient z zagranicy złoży
w środku nocy zamówienie za pośred
nictwem sklepu internetowego, nic nie
stoi na przeszkodzie, aby fabryka mogła
natychmiast uruchomić produkcję. A gdy
rano wrócimy do pracy, zamówione
produkty będą już zjeżdżać z taśmy
produkcyjnej – mimo, iż nawet nie
wiedzieliśmy o złożonym zamówieniu.
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Sprzęt stosowany w fabryce – tj. maszyny i roboty produkcyjne – musi w pewnym
stopniu „myśleć” samodzielnie lub, co najmniej, posiadać zdolność przetwarzania
cyfrowych danych wejściowych i podejmowania na ich podstawie pożądanych
działań. W tym celu wymagana jest nieprzerwana dostępność wszystkich danych
pochodzących z solidnego centralnego systemu, który będzie gromadzić wszystkie
informacje na temat klientów, dostawców, zapasów, produktów i innych obszarów.

Outsourcing&More Polska | styczeń–luty 2019

49

BIZNES

zakładów produkcyjnych, dlatego zale
cane jest obranie ścieżki, która pozwoli
krok po kroku kierować się ku całko
wicie cyfrowej działalności. Środowisko
produkcyjne jest unikalne, dlatego brak
jest gotowych, uniwersalnych procesów,
dopasowanych do potrzeb każdej firmy.
Istnieje natomiast szereg najlepszych
praktyk i wybitnych przykładów wdrożeń,
JAK SPRAWIĆ, ABY „ANALOGOWA” na których możemy się wzorować.

To doskonałe rozwiązanie dla naszych
klientów, dzięki któremu odnotowują
znaczne skrócenie czasu realizacji, a tym
samym nie muszą długo czekać na swoje
produkty. W ten sposób jesteśmy
w stanie sprostać wszystkim potrzebom
klientów, a, jak wiemy, ci coraz częściej
porzucają masowe produkty na rzecz
bardziej spersonalizowanych wyrobów.

głości produkcyjnych. Warto przy tym
pamiętać, że stosowanie nowocze
snych technologii samo w sobie nie
oznacza wcale, że produkcja mniejszych
serii produktów będzie tańsza. Dzięki
cyfrowym fabrykom kraje zachodnie
mogą natomiast osiągnąć większą
konkurencyjność w sektorze produkcji.

Chcą sami definiować produkty, z których będą korzystać, a cyfrowa fabryka
pozwala nam zostać prekursorami w tej
dziedzinie, tj. dostarczać produkty wyko
nane na zamówienie w tej samej cenie
oraz przy tym samym czasie dostawy,
co w przypadku masowej produkcji.

FABRYKA STAŁA SIĘ CYFROWĄ?

Krótszy czas dostawy nie wynika przy
tym wyłącznie z nieprzerwanej pracy
fabryki – to także efekt skrócenia odle

Czy bezpowrotnie stracimy swoją
szansę, jeśli do końca roku nie będziemy Autor:
dysponować w pełni cyfrową fabryką?
Niezupełnie, ale zwłoka i niechęć
do wprowadzania zmian nie będą
naszymi sprzymierzeńcami. Szacuje się,
że do końca 2022 r. 21% fabryk będą
stanowić fabryki „inteligentne”. Konku
rowanie z nimi będzie coraz więk
szym wyzwaniem dla „analogowych”

Izabela GóreckaOlejniczak,
Senior Business
Consultant, Exact

TECHNOLOGIE STOSOWANE
W CYFROWEJ FABRYCE:

ROBOTYKA
DUŻE ZBIORY DANYCH (BIG DATA)
„Big data” to zwrot związany z analizą
dużych zbiorów danych, napędzającą
rozwój wielu innych technologii – takich
jak sztuczna inteligencja i uczenie DRUKOWANIE 3D
maszynowe – a tym samym wszystkich Po co przechowywać w magazynie
nadmierną liczbę części – lub ryzykować
„inteligentnych” urządzeń.
opóźnienia w produkcji, gdy nadejdzie
potrzeba ich zamówienia – jeśli można
drukować je zgodnie z zapotrzebowa
niem? Drukarki 3D pozwalają wytwarzać
dokładnie takie części, jakich potrze
bujemy, i dokładnie wtedy, gdy jest to
OPC UA
konieczne. Szybko, łatwo i znacznie
W cyfrowej fabryce maszyny muszą niższym kosztem!
komunikować się nie tylko ze sobą,
lecz także (a wręcz przede wszystkim)
z systemem ERP, z którego pozyskują
dane wejściowe. Do tego celu wyko
rzystuje się ustandaryzowany protokół
komunikacji: Open Platform Communi
cations Unified Architecture (OPC UA).
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Roboty produkcyjne stają się coraz
bardziej inteligentne. Dzięki czujnikom
i dostarczanym danym są w stanie
uczyć się nowych rzeczy, reagować
na swoje środowisko oraz przełączać się
pomiędzy zadaniami. To z kolei sprawia,
że roboty można wykorzystywać
w sposób znacznie bardziej elastyczny
niż tylko do masowej produkcji.

INTERNET RZECZY (INTERNET
OF THINGS)
Internet Rzeczy (IoT) to pojęcie określa
jące urządzenia zdolne komunikować
się ze sobą. W tym celu wyposaża się je
w czujniki, źródła zasilania i funkcje łącz
ności z siecią. 
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WWW.RHENUS.COM

NASZ ŚWIAT LOGISTYKI
KLIENT JEST DLA NAS PRIORYTETEM
Rhenus to rodzinna firma, która od ponad 100 lat stawia na bliską współpracę z klientami.
Ponieważ każdy klient i produkt jest inny, oferujemy nie tylko standardowe rozwiązania,
ale także zintegrowane usługi logistyczne dostosowane do indywidualnych wymagań naszych partnerów.
Każdego dnia pracujemy dla naszych klientów, odpowiadając na ich potrzeby i oczekiwania.

// Europejska sieć dystrybucji drobnicowej
Regularne połączenia w imporcie i eksporcie
// Transport międzynarodowy i krajowy
Przesyłki drobnicowe, częściowe (LTL), całopojazdowe (FTL)
// Transport towarów ADR, dostawy JiT
// Usługi dodatkowe
POD, COD, ubezpieczenie CARGO, obsługa celna, Track and Trace
// Logistyka kontraktowa
Dedykowane projekty dla branż e-commerce, fashion i retail
// Usługi magazynowe
Składowanie towarów, cross-dock, usługi wartości dodanej (VAS)
// Transport lotniczy i morski

Rhenus Logistics S.A. · Radonice 46 B · PL 05-870 Błonie
Tel.: +48 22 463 95 00 · Fax: +48 22 463 95 09
E-mail: rhenus.logistics@pl.rhenus.com · www.rhenus.com
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KUCHNIA

TU PULSUJE
SERCE BIURA
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70% interakcji pomiędzy pracownikami ma
miejsce poza pokojami przeznaczonymi
stricte do spotkań. Gdzie w takim razie
pracownicy najczęściej się spotykają? Gdzie
powstają najlepsze pomysły będące wynikiem
nieformalnych spotkań? Odpowiedź jest prosta
– przy kawie, w kuchni.

Czy zdarzyło ci się pracować w biurze,
w którym kuchnia była za mała? Niekoń
czące się kolejki do kuchenki mikro
falowej i ekspresu do kawy, czy brak
wolnego miejsca przy stole w kuchni,
to nadal codzienność pracowników
w niektórych firmach. Małe, ciemne
pomieszczenie z jednym stolikiem miało
wystarczyć dla całego piętra, niestety
rzeczywistość zweryfikowała to zało
żenie. W efekcie niektórzy jedzą obiad
przy biurku (przez co w całym biurze czuć
zapach jedzenia), a inni wybierają posiłki
na mieście. Niestety, najbliższa restauracja
jest w odległości 15 minut od budynku,
więc ich przerwa wydłuża się do godziny.
W raporcie Grupy Nowy Styl Jak stworzyć
dobre biuro?, „głód” został wyróżniony
jako istotny problem pracowników biuro
wych. Kuchnia została wskazana jako jeden z 5 najważniejszych elementów biura.

KIEDYŚ CIASNY ANEKS, DZIŚ
PRZESTRONNA KUCHNIA
Znaczenie kuchni w przestrzeniach
biurowych uległo dużej zmianie. Kiedyś
nie przywiązywało się zbyt dużej wagi
do pomieszczeń socjalnych – pracow
nicy zwykle nie jadali obiadu w pracy,
więc aneksy kuchenne ulokowane były
w małych, ciasnych kątach biura.
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Obecnie przestrzenie wspólne zyskały
na znaczeniu. Globalny trend związany ze
zdrowym stylem życia wchodzi również
do biur. Dostarczanie organizmowi
właściwych składników odżywczych to
jedna z naszych podstawowych potrzeb.
Z uwagi na to, że w biurze spędzamy
przynajmniej osiem godzin dziennie, nie
powinniśmy marginalizować wpływu
głodu na wydajność. Niezaspokajanie
go w ciągu dnia pracy albo spożywanie
posiłków w niekomfortowych warun
kach powoduje rosnące niezadowo
lenie i frustrację. Zmiany w stylu życia
i pracy sprawiły, że kuchnia staje się
jednym z ważniejszych miejsc w biurze.
Pracownicy spotykają się w niej, dysku
tując i wymieniając informacje przy fili
żance kawy.

KUCHNIA SERCEM BIURA
Mówi się, że kuchnia jest sercem domu.
Coraz częściej słyszymy parafrazę tego
stwierdzenia – kuchnia jest także sercem
każdego biura. To właśnie tutaj pracow
nicy przychodzą, aby się zregenerować,
poznać ludzi z innych działów i nawiązać
z nimi bliższe relacje. Wspólne obiady
nie tylko pomagają im się zintegrować
i zrelaksować, ale mogą być sposo
bem na tworzenie nowych pomysłów

i wymianę wiedzy.
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Biurowa kuchnia zyskuje na znaczeniu. W projektach, które realizujemy z naszymi klientami, widać jak zmieniła się ta przestrzeń w ciągu ostatnich kilku lat. Coraz częściej
strefy socjalne stanowią znaczny odsetek powierzchni biura. Zmienia się również ich
funkcja – już nie służą jedynie do podgrzania posiłku, lecz są przestrzeniami, gdzie współpracownicy mogą spotkać się w nieformalnej atmosferze i omówić jakiś problem, bądź
poszukać inspiracji i porady od swoich kolegów. Kuchnia nie musi być wykorzystywana
jedynie w godzinach lunchu. Poprzez odpowiednią aranżację i modularne rozwiązania
meblowe możemy stworzyć w tej przestrzeni miejsca do spotkań nieformalnych lub organizacji eventów wewnętrznych i zewnętrznych. Nieformalna atmosfera panująca w takich
przestrzeniach sprzyja otwartości i nawiązywaniu głębszych relacji w zespole. Poprawia
się także komunikacja – często to właśnie spotykając się „na kawie” dowiadujemy się
ważnych informacji o bieżących projektach firmy.
Jakub Andrzejewski, Dyrektor Regionu, Grupa Nowy Styl

Dla pracowników kuchnia i przestrzenie socjalne mają szczególne znaczenie – traktują
je jako swoje miejsca w biurze. Dlatego też rekomendujemy klientom, by zaangażowali
swoich pracowników w projekt tworzenia przestrzeni wspólnych. Poprzez organizowane przez nas warsztaty, pracownicy klienta mogą w kontrolowany sposób określić
swoje potrzeby względem takich miejsc, opowiedzieć o wizjach i pomysłach na stylistykę
lub motyw przewodni. Jak pokazuje przykład jednego z naszych krakowskich klientów,
firmy z branży IT, pracownicy dopuszczeni do tworzenia projektu koncepcyjnego kuchni,
są bardziej zadowoleni z przestrzeni wspólnej oraz czują się współtwórcami idei. Podczas
warsztatów mogli wybrać motyw przewodni, fototapety oraz inne dodatki. Według badań
ewaluacyjnych, jest to ich ulubione miejsce w biurze. Ulubione, bo współtworzone z nimi.
Sebastian Osuch, Dyrektor Miast Regionalnych, Grupa Nowy Styl

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
NA ETAPIE PROJEKTOWANIA?
Pracownicy jednej z firm, dla której
realizowaliśmy usługę badawczą, utrzy
mywali prywatne, przyjacielskie relacje,
dlatego wspólne posiłki były dla nich
ważnym elementem dnia – mówi
Anna Marszałek z Grupy Nowy Styl,
autorka raportu Jak stworzyć dobre
biuro. Niestety kuchnia w ich biurze
była za mała, a dodatkowo brakowało
w niej okna, przez co nie działała wen
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tylacja grawitacyjna. Otwierano więc
drzwi prowadzące na open space, aby
przewietrzyć pomieszczenie. W efekcie
wszystkie zapachy i głośne rozmowy
rozchodziły się tam, gdzie inni usiło
wali pracować w skupieniu lub prowa
dzić rozmowy telefoniczne z klientami.
Dostęp do światła dziennego i widoku
za oknem był niezwykle istotny dla
pracowników. Pokazały to prowadzone
przez nas warsztaty, w trakcie których
dwie z trzech grup zaprojektowały

w kuchni atrapę okna. W tym przypadku
rozwiązaniem była zmiana układu ścian.
Dzięki temu kuchnia zyskała okno oraz
miejsce na większy stół.
W firmach dysponujących odpowiednią
przestrzenią i środkami, trafnym rozwią
zaniem są kantyny. Dzięki temu organi
zacje mają pośredni wpływ na zdrowie
pracowników, oczywiście przy zało
żeniu zróżnicowanych i zbilansowa
nych posiłków dostępnych w menu. Jest
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to szczególnie ważne w biurowcach, stół, przy którym wiele osób będzie
w których w najbliższej okolicy nie ma mogło wspólnie zjeść i porozmawiać.
zaplecza gastronomicznego. W takim
przypadku codziennie marnuje się dużo
czasu na zamawianie posiłków czy też
Autor:
wyjścia do restauracji i barów.
Dla mniejszych organizacji satysfak
cjonująca będzie przestronna kuchnia,
w której można podgrzać lub przygo Nina Gonera,
tować posiłek. Centralnym miejscem Starszy specjalista ds. komunikacji
takiego pomieszczenia powinien być Grupa Nowy Styl
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BIURO NA MIARĘ
TALENTÓW
Trudny rynek pracy zmienia sposób myślenia deweloperów.
Projektując biurowiec nie zastanawiają się wyłącznie nad tym, kto
wynajmie w nim powierzchnię, ale również: co zrobić, żeby ludzie
chcieli tutaj pracować – mówi Artur Sutor, Partner i dyrektor Działu
Reprezentacji Najemców Biurowych w Cresa Polska.
Już ponad połowa pracodawców ma
problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.
Rąk do pracy brakuje praktycznie
we wszys
tkich branżach. W tej sytu
acji pracodawcy robią wszystko, żeby
zadbać o obecne talenty i pozyskać
nowe. Ważnym elementem tej walki
jest zapewnienie im dobrze zlokalizo
wanego, ciekawie zaaranżowanego
i funkcjonalnego biura. Najnowsze
badania przeprowadzone przez One
Poll na zlecenie Mindspace pokazują,
że ponad jedna czwarta ankietowa
nych odrzuca ofertę pracy ze względu
na niewłaściwy wygląd biura albo
brak udogodnień.

NIE CHODZI TYLKO O HAMAKI
Jeszcze kilka lat temu, najemca szuka-
jący nowego biura, spotykając się z doradcą, dyskutował przede wszystkim
na temat wielkości powierzchni, stawek,
długości umowy. Dzisiaj przychodzi
i mówi: proszę znaleźć biuro, gdzie
ludzie będą chcieli pracować. To wyjąt
kowo trudne zadanie.

Jednym z głównych błędów popeł
nianych przez organizacje na etapie
zmiany, jest uleganie modom i pewnym
schematom. Jak modne są hamaki, to
wszędzie wieszamy hamaki, jeśli piłka
rzyki – dajemy piłkarzyki. To oczywi
ście tylko hasła, ale pokazują pewien
schemat postępowania. Zły schemat.
JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ
Tymczasem, najważniejsze to odpowie
Biuro stało się jednym z elementów dzieć na prawdziwe potrzeby pracow
strategii wizerunkowej pracodawców. ników, żeby lubili do tego biura przycho
Na
portalach
społecznościowych dzić i żeby czuli się w nim dobrze.
można znaleźć dziesiątki zdjęć aran
żacji powierzchni biurowych – i nie są CZEGO ZATEM CHCĄ
to tylko słynne zdjęcia z Google, Allegro PRACOWNICY?
czy Microsoftu. Towarzystwo ubezpie Wspierając najemcę w procesie relokacji,
czeniowe Aviva, po przeprowadzce najpierw pytamy go, dlaczego chce
do kompleksu Gdański Business Center, zmienić siedzibę, co nie pasowało mu
nakręciło film pokazujący pracowników w starej i czego potrzebuje na obecnym
i nowe biura, a tytuł filmu to: „Każdy etapie rozwoju. Potem, w specjalnie
skonstruowanych ankietach, o to samo
pracuje, jak mu pasuje!”
pytamy pracowników, a na koniec przez
Biuro jest również ważnym elementem kilka, kilkanaście dni obserwujemy funk
pierwszego wrażenia podczas rozmowy cjonowanie organizacji. Dopiero taka
kwalifikacyjnej. Kandydaci chętnie oglą dokładna i wielopłaszczyznowa analiza
dają je podczas pierwszej wizyty w firmie pokazuje nam, gdzie mamy szukać i co
temu najemcy zaproponować.
i dopytują o udogodnienia.
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W ankietach znajdujemy informacje
o różnych potrzebach, ale jedna powtarza się niezależnie od wielkości
i profilu firmy. Wszyscy chcemy pracować w dobrej, świetnie skomuniko
wanej lokalizacji. Nic więc dziwnego,
że dzisiaj przy Rondzie Daszyńskiego
w Warszawie jest totalny plac budowy.
Dlaczego? Dlatego, że ludzie będą
chcieli tutaj pracować – metrem, tram
wajem czy autobusem szybko dojadą
do pracy z każdej części miasta.
Znam wiele przykładów najemców,
którzy zaryzykowali, przenosząc swoje
firmy do nawet dwa razy droższych
lokalizacji i w niedługim czasie pozy
skali wykwalifikowanych i doświadczo
nych specjalistów. Bo po zmianie adresu,
dla pracowników to nie jest już ta sama
firma. Więcej – niejednokrotnie zdarzało
się, że kandydaci, będący już w trakcie
rekrutacji do firmy, która miała zmie
niać siedzibę, czekali ze swoją decyzją
do momentu, aż pracodawca poinfor
muje, dokąd się przeprowadza.

BONUS OD DEWELOPERA
O komfort przyszłych pracowników
dbają nie tylko najemcy, myśli o nich już
deweloper, budujący biurowiec. Chcąc
zachęcić najemców, tworzy w budynku
dziesiątki dodatkowych usług – centra
konferencyjne, restauracje ze zdrową
żywnością, kawiarnie, klinikę denty
styczną, fitness club i przedszkole.
W kompleksach biurowych mamy też
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liczne sklepy, banki, pocztę, pralnię,
biura podróży i salony piękności.
Czasami są to tak kompletne miejsca,
że można byłoby nie wychodzić stamtąd
miesiącami. Jak korzystają na tym
pracownicy? Przede wszystkim mogą
zadbać o swoje potrzeby. Daje im to też
ogromną oszczędność czasu oraz świa
domość, że nie spóźnią się po dziecko
do przedszkola, czy do fryzjera, a dzie
siątki innych spraw załatwią „po drodze”.

KUCHNIA W SERCU
NOWOCZESNEGO BIURA

Green Caffè Nero. Pra
cownicy zawsze
mogą liczyć tam na dobrą kawę. Inni
najemcy tworzą kantyny, partycypując
w kosztach lunchu. Bardzo ciekawym
pomysłem jest też wybudowanie dużej
kuchni z jadalnią i miejscem do wypo
czynku w centralnej części firmy. Świa
domi pracodawcy nie myślą już o tym,
jak o marnotrawieniu metrów powierzchni i czasu pracowników. Wiedzą,
że to dzięki takim miejscom, pracownicy
czują się w firmie swobodnie, są bardziej
twórczy i nie szybko zdecydują się, żeby
zmienić ją na inną.

Kolejny krok to udogodnienia propo
nowane przez samych najemców. Firma Nowoczesne, dobrze zaprojektowane
konsultingowa Deloitte zaproponowała biuro to duży plus, jednak na konku
otwarcie w swoim biurze kawiarni sieci rencyjnym rynku pracy, trzeba jeszcze
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się wyróżnić. Dlatego, tworząc nowe
miejsce, nie warto ulegać przemija
jącym modom. Najważniejsze to wyjść
naprzeciw pracownikom i zaspokoić
ich prawdziwe potrzeby, tworząc biuro
na miarę organizacji.

Autor:

Artur Sutor,
Partner,
Dyrektor Działu
Reprezentacji
Najemców
Biurowych, Cresa
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AKTUALNOŚCI
INWESTYCYJNE
NOWY HOTEL W WARSZAWIE
W lutym 2019 roku w biznesowej dziel
nicy stolicy Polski zostanie otwarty hotel
Vienna House Mokotow Warsaw. Zlokali
zowany w pobliżu lotniska jest przezna
czony głównie dla osób podróżujących
służbowo, ale także dla gości cenią
cych industrialne wzornictwo, tętniące
życiem lobby, kreatywne spotkania
i pierwszorzędną kuchnię.
Vienna House Mokotow Warsaw znajduje
się zaledwie 10 minut jazdy samochodem
od Lotniska Chopina. Usługi obiektu
zostały opracowane z myślą o najwyż
szym komforcie gości biznesowych,
którzy doceniają nowoczesne rozwią
zania technologiczne, wysoką jakość
i troskę o środowisko. Dla osób zazna
jomionych z projektowaniem wnętrz
hotel połączył industrialny charakter
dzielnicy z nowoczesnymi trendami
projektowymi i sztuką. Betonowe
i stalowe elementy łączą się z bujną
zielenią, a okna sięgające od podłogi
do sufitu stwarzają uczucie przebywania
na zewnątrz, w naturalnym środowisku.
W każdej chwili goście mogą zdecy
dować, czy chcą spędzić czas w towarzy
stwie czy samodzielnie. Mają też możli
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wość zameldowania i wymeldowania
się samodzielnie za pomocą smartfona
lub specjalnych stacji albo w tradycyjny
sposób – w recepcji. Informacje o atrak
cjach w okolicy mogą uzyskać od recep
cjonistów lub za pośrednictwem mobil
nego concierge. Jest on dostępny
po zalogowaniu się do bezpłatnej sieci
szybkiego WiFi.
Strefa konferencyjna o powierzchni
180 metrów kwadratowych składa się
z czterech sal. Trzy sale można dowolnie
łączyć, a z części lobby i restauracji
można stworzyć foyer. Okna sięga
jące od podłogi do sufitu wpuszczają
do wszystkich sal światło słoneczne
o każdej porze roku. W czasie przerw
podawane są zdrowe, zrównoważone
i świeże produkty w wyjątkowy sposób,
zapewniając uczestnikom odpowiednią
dawkę energii. Lokalizacja w samym
sercu warszawskiej dzielnicy bizne
sowej sprawia, że organizacja spotkań
w obiekcie jest idealnym pomysłem
dla firm szukających niestandardo
wych przestrzeni konferencyjnych
i szkoleń. Kolejną korzyścią dla organi
zatorów spotkań i gości biznesowych
jest 50 miejsc parkingowych w garażu
podziemnym.

CONECTYS JUŻ W POLSCE
Międzynarodowa firma doradcza
Cushman & Wakefield, wspólnie
z partnerem strategicznym polskim
startupem ShareSpace, reprezento
wała firmę Conectys w pozyskaniu
elastycznej powierzchni biurowej
zlokalizowanej w budynku Maraton
Office Building początkowo dla
100 pracowników. Oficjalne otwarcie
biura nastąpiło 30 listopada 2018 r.
Za transakcję z ramienia Cushman &
Wakefield odpowiadali lokalni agenci
Zuzanna Krech i Grzegorz Bobrowski.
Operatorem przestrzeni biurowo-coworkingowej w Maraton Office Buil
ding jest firma Business Link.
Conectys to firma mająca swoją siedzibę główną w Bukareszcie, świadczy usługi outsourcingowe i wsparcie
techniczne całą dobę w 35 językach.
Firma zatrudnia ponad 1000 pracow
ników, a biuro w Polsce jest dziewiątą
lokalizacją na świecie po Rumunii,
Belgii, Tajwanie, Filipinach, Turcji i USA.
Biuro Conectys mieści się w biurowcu
Maraton Office Building przy ul. Królowej Jadwigi 43 w południowej części
Poznania, niedaleko Starego Miasta.
Budynek oferuje 21 tys. mkw. nowocze
snej powierzchni biurowej klasy A oraz
3,2 tys. powierzchni handlowo-usłu
gowej, ponad 300 miejsc parkingo
wych (część przystosowanych dla aut
elektrycznych) oraz ponad 130 miejsc
parkingowych dla rowerów. Maraton
Office Building uzyskał certyfikat LEED
na poziomie Gold.
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NOWY NAJEMCA GALERII
MŁOCINY
Do grona najemców kompleksu han
dlowo-rozrywkowego – powstającego
w jednej z najlepszych lokalizacji
w Warszawie, w sąsiedztwie węzła
komunikacyjnego Młociny i ostatniej
stacji metra – dołączył Greenpoint.
Salon popularnej marki odzieżowej
dla kobiet mieścić się będzie na pierw
szej kondygnacji i zajmie powierzchnię
blisko 130 mkw. Firmy EPP i Echo
Investment, będące inwestorami wyna
jętego już w blisko 90 proc. obiektu,
zapowiadają jego otwarcie na wiosnę
przyszłego roku.
Polska marka istnieje na rynku nieprze
rwanie od 1992 roku. Obecnie posiada
ponad 130 sklepów na terenie całego
kraju. Greenpoint to odzieżowa pro

pozycja dla kobiet stawiających na eleganckie, a zarazem wygodne i funkcjo
nalne fasony.
Budowa jednego z największych
kompleksów handlowo-rozrywkowych
w kraju rozpoczęła się na początku
października 2016 roku. W przyjaznej,
zielonej przestrzeni Galeria Młociny
zgromadzi 220 wyjątkowych sklepów
oraz punktów usługowych, komfor
towe biura, centrum medyczne, miejsca
zabaw dla dzieci, klub fitness, restau
racje i kawiarnie, jak również pierwsze
w dzielnicy wielosalowe kino.

CUSHMAN & WAKEFIELD
REPREZENTUJE MARY KAY
NA WARSZAWSKIM RYNKU
MAGAZYNOWYM

w Polsce. Produkty Mary Kay dostępne
są w ponad 35 krajach na pięciu
kontynentach.

Międzynarodowy producent kosmety
ków Mary Kay Cosmetics Polska podpisał
umowę najmu 1380 mkw. powierzchni
biurowo-magazynowej w centrum logistycznym Gate One Business Park
w Warszawie. Właścicielem obiektu jest
Pershore Sp. z o.o. W transakcji najemcę
reprezentowała międzynarodowa firma
doradcza Cushman & Wakefield.

Gate One Business Park to nowoczesne,
funkcjonalnie zaprojektowane centrum
logistyczne klasy A, oferujące moduły
biurowe i magazynowe o całkowitej
powierzchni wynoszącej 19 100 mkw.,
w tym 15 620 mkw. powierzchni maga
zynowej. Obiekt położony jest w odle
głości ok. 7 km od centrum Warszawy
i 6 km od międzynarodowego lotniska
im. F. Chopina, w pobliżu drogi krajowej
nr 8 / trasy europejskiej E67 (Białystok
-Warszawa-Wrocław) oraz drogi krajowej
nr 7 / trasy europejskiej E77 (Gdańsk
-Warszawa-Kraków). Projekt jest zarzą
dzany przez Savills Investment Manage
ment w imieniu jednego z inwestorów
azjatyckich.

Mary Kay to międzynarodowy produ
cent ponad 200 wysokiej jakości
produktów do pielęgnacji skóry oraz
kosmetyków kolorowych i zapachów.
Firma powstała w 1963 roku w Dallas,
w stanie Texas, w Stanach Zjednoczo
nych, a od 2003 roku marka obecna jest

na świeżym powietrzu, wśród zieleni.
To pierwszy tego typu projekt w Polsce.

Galeria powstaje tuż przy węźle
Młociny – w jednym z najlepiej skomu
nikowanych punktów w Warszawie,
w bezpośrednim sąsiedztwie stacji
Metro Młociny, licznych linii tramwajo
wych i autobusów miejskich, podmiej
Inwestycję
wyróżnia
nowatorskie skich i krajowych, stacji rowerowej oraz
podejście w projektowaniu miejsc parkingu P&R. To najważniejsze miejsce
spotkań, rozrywki i gastronomii. Prze przesiadkowe północnej części miasta
strzeń restauracyjna i rozrywkowa i sąsiednich miejscowości, z którego co
– zajmująca cały poziom +2 i połą roku korzysta ponad 24 mln pasażerów.
czona z zielonym ogrodem na dachu
– została podzielona na różne strefy Inwestorami Galerii Młociny są spółki
funkcjonalne. Architekci z renomowa EPP (70 proc. udziałów) i Echo Invest
nego studia Broadway Malyan prze ment (30 proc. udziałów). Docelowo
nieśli na Bielany atmosferę przytulnych kompleksem zarządzać będzie EPP. Echo
knajpek, ulicznej kuchni i swobodnego Investment odpowiada natomiast cało
jedzenia na mieście, a także posiłków ściowo za proces deweloperski i najem.
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ŁÓDZKI PLAN
NA WORK-LIFE
BALANCE

CZYLI MIESZKAŃCY W CENTRUM
ZAINTERESOWANIA

INWESTYCJE

Największym wyzwaniem dla rozwoju biznesu w miastach jest
zaplecze kadrowe. Kreatywność przedsiębiorców, otoczenie
w postaci dostępnych terenów inwestycyjnych oraz powierzchni
biurowych stanowi środowisko, w którym lokalna społeczność może
podejmować i realizować różne zobowiązania zawodowe.

Praca jednak to nie wszystko. To, co
pozostaje w szerokim spektrum zainte
resowania mieszkańców, to miasto jako
tkanka, w której warunki mieszkaniowe,
lokalny transport publiczny, dostęp
do infrastruktury kulturalno-spor
towej i rekreacyjnej jest równie istotny,
co nowy kilkunastopiętrowy drapacz
chmur w centrum miasta.
W ostatniej dekadzie w większości
polskich miast, ich władze mocno nasta
wiały się na rozwój otoczenia bizneso
wego, sprzedając tereny inwestycyjne
i uzgadniając z deweloperami rozwój
tkanki biurowej i przemysłowej swoich
aglomeracji. Nie inaczej było w Łodzi,
która na przestrzeni minionych dziesięciu
lat zmieniła swoje biznesowe oblicze.
Rewitalizacja budynków w centralnej
części miasta, remont i oddanie do użytku dworca Łódź Fabryczna, utworzenie
trzech dzielnic biurowych, modernizacja
dróg wewnętrznych i dojazdowych, to
tylko wybrane przykłady, które miały
pozytywny wpływ na logistykę miasta
i pozwoliły tworzyć w nim dziesiątki
tysięcy nowych miejsc pracy.

Rozwój części biznesowej miasta, aby
jednak mógł być kontynuowany, musi
iść w parze z rozwojem części socjalnej.
Tworzenie, rozbudowa oraz utrzymanie
atrakcyjnego otoczenia miejskiego
ukierunkowanego na mieszkańców
danej aglomeracji, wpływa korzystnie
na wzrost populacji, i tym samym
lokalny dostęp do zasobów ludzkich,
które zasilają lokalny rynek pracy.
Łódź w najbliższym pięcioleciu czeka
bardzo intensywny okres zmian,
w których centrum zainteresowania
będą mieszkańcy. Zmiany te obejmą
zarówno rewitalizację parków i skwerów,
dodatkowe przejścia dla pieszych,
kompleksowe remonty ulic, ale także
budowę nowej infrastruktury rowe
rowej oraz dodatkowych miejsc parkin
gowych. Program pod nazwą „Plan dla
Dzielnic” wszedł w fazę realizacji, której
efektem ma być podniesienie jakości
życia mieszkańców łódzkich osiedli.

szkoli, rozbudowę EC1, domów kultury
i muzeów, ale także program Tramwaj
dla Łodzi. Ten ostatni to 11 kilometrów
zmodernizowanych torowisk, 31 prze
budowanych skrzyżowań oraz 21 przy
stanków tramwajowo-autobusowych,
do których dojeżdżać będzie 30 nowo
czesnych i klimatyzowanych tramwajów.
Program ten poza modernizacją infra
struktury torowisk obejmuje również
położenie 15 kilometrów nowych
chodników i 7 kilometrów nowych
dróg rowerowych.
Łódź to przykład miasta, które w uporządkowany sposób łączy ze sobą sferę
biznesową i tę nastawioną na miesz
kańców, wdrażając i rozwijając ideę
Work Life Balance – równowagi między
życiem zawodowym a prywatnym. Aby
osiągnąć ten cel konieczna jest moder
nizacja, rewitalizacja i budowa infra
struktury miejskiej, która z jednej strony
wpłynie na komunikację miejską zapew
niając sprawny dojazd do miejsc pracy,
a z drugiej – zabezpieczy potrzeby
mieszkańców z obszaru spędzania czasu
w mieście w czasie wolnym.

Mieszkańcy miasta mogą się spodziewać
zmian w otoczeniu przestrzeni miej
skich ukierunkowanych na sport i rekre
ację. Zgodnie z Planem dla Dzielnic,
Zmiany te wpisały się także w ideę powstaną co najmniej 4 nowe siłownie
Duopolis, czyli prezentowania Warsza plenerowe, 2 skateparki, 7 boisk, 11 tężni
wy i Łodzi jako największego ośrodka solankowych, 31 placów zabaw, a inwe
biznesowego w regionie Europy Cen
 stycje nie ominą także pięciu projektów, Autor:
tralnej i Wschodniej. To dzięki utwo w których główną rolę odegrają baseny
rzeniu nowych terenów inwestycyjnych i kąpieliska.
oraz dziesiątek tysięcy metrów kwadra
towych nowoczesnych powierzchni W rozpoczętym właśnie 2019 roku, Łódź
biurowych, zwiększył się odsetek osób nastawia się na rewitalizację centrum
podróżujących do pracy w relacji miasta oraz na programy, które mają
Warszawa–Łódź.
na celu termoizolację szkół i przed
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Biuro Obsługi Inwestora
i Współpracy z Zagranicą
ul. Piotrkowska 104a
90-926 Łódź
tel.: 42 638 59 39
fax: 42 638 59 40
e-mail: boi@uml.lodz.pl
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NA WŁAŚCIWYCH TORACH

GOSPODARCZEGO
ROZWOJU
Wysoki potencjał ludzki, atrakcyjna oferta inwestycyjna oraz
przyjazny klimat do życia i prowadzenia biznesu – to atuty, dzięki
którym Bydgoszcz nie ustaje w procesie dynamicznego rozwoju.
Widoczne do tej pory efekty realizacji strategii gospodarczej miasta,
pozwalają śmiało rysować optymistyczną wizję na przyszłość.
BYDGOSZCZ STAWIA
NA OUTSOURCING
W Bydgoszczy działa obecnie ponad
40 centrów usług BPO, SSC, IT, R&D,
a prognozy wskazują, że do 2020 r.
będzie ich już 50. Dynamiczny wzrost
zatrudnienia w tym sektorze w ciągu
ostatnich 2 lat sprawił, że obecnie
przekracza już ono 10 000 osób,
z czego ponad 80% generują usługi
IT, tworząc silną lokalną specjali
zację. Coraz prężniej rozwijają się
tu także centra finansowo-księgowe
oraz contact centre. Obok usług IT,
to właśnie w branży F&A miasto
dostrzega duży potencjał do dalszego
rozwoju lokalnego sektora BPO/SSC,
szczególnie, że kierunki finansowo
-księgowe skupiają największą liczbę
studentów i absolwentów w regionie.
Sektor BPO/SSC zmienia lokalną
gospodarkę i podąża w kierunku coraz bardziej złożonych procesów,
kreowania systemowych i pionier
skich rozwiązań oraz R&D. Globalne
firmy dostarczające usługi z Bydgoszczy, nie tylko obsługują unikatowe
projekty na światową skalę, lecz tak-

Outsourcing&More Polska | styczeń–luty 2019

że rysują perspektywę dalszego roz
woju dla całego sektora. Dlatego
w ramach kampanii „Bydgoszcz ot

warta na outsourcing” miasto będzie
kontynuować działania na rzecz za
pewniania właściwych warunków
do rozwoju już obecnych inwestorów
i przyciągania do miasta nowych
projektów inwestycyjnych.
W kontekście miast regionalnych,
w najbliższych latach w sektorze BPO/
SSC w Polsce duże znaczenie przypi
suje się reinwestycjom firm już obec
nych na krajowym rynku. To szansa,
którą Bydgoszcz zamierza dobrze
wykorzystać, dlatego otwiera swoje
drzwi z gotową propozycją inwesty
cyjną, obejmującą zarówno dostęp
do infrastruktury biurowej, specja
listów czy ośrodków akademickich,
zapewniając zarazem korzystny dla
przedsiębiorców
i
pracowników
„work-life balance”.

NOWOCZESNA PRODUKCJA
I LOGISTYKA
Bydgoszcz jest także prężnym centrum przemysłowym i logistycznym.

Silny i wciąż rozwijający się sektor
produkcyjny zatrudnia niemal połowę osób pracujących w mieście.
Na kanwie industrialnej przeszłości
Bydgoszczy dziś rozwija się tu nowo
czesna produkcja i technologia,
a produkty lokalnych firm trafiają
do klientów z całego świata.
W mieście wciąż rośnie zapotrze
bowanie na usługi magazynowo
-logistyczne, które zyskują coraz
bardziej na znaczeniu dzięki sprzy
jającej lokalizacji Bydgoszczy oraz
dogodnym połączeniom drogowym,
kolejowym i lotniczym z ośrodkami
gospodarczymi w kraju i za granicą.
Na dalszy wzrost atrakcyjności
Bydgoszczy jako centrum logi
stycznego wpływa także perspek
tywa budowy dróg ekspresowych
S5 i S10, które połączą wybrzeże ze
Śląskiem oraz Warszawę ze Szcze
cinem. To wystarczające powody,
by działania miasta skoncentrowały
się w najbliższej przyszłości na stwo
rzeniu dedykowanej oferty inwesty
cyjnej i przyciągnięciu projektów
z branży TSL.
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BYDGOSZCZ JUŻ DZIŚ BUDUJE
KADRY PRZYSZŁOŚCI
Niezwykle ważnym czynnikiem dla
dalszego rozwoju gospodarczego
miasta jest kapitał ludzki. Jako największy ośrodek akademicki w województwie kujawsko-pomorskim, Bydgoszcz aktywnie wspiera współpracę
działających tu uczelni wyższych
z biznesem. Silna kadra IT, mocne
zaplecze techniczne i cenione uczelnie – to magnesy, którymi miasto
przyciąga nowych graczy na rynku.
W Bydgoszczy uczy się prawie
30 000 studentów, z czego ponad
2500 studiuje na kierunkach związa
nych z dynamicznie rozwijającą się
tu branżą IT. Bydgoszcz nieustannie
rozwija ten potencjał, dzięki czemu
o mieście mówi się jako o „kuźni kadr
informatycznych”. Już na poziomie
szkół średnich miasto ukierunkowało
się na edukację o profilu technicznym,
co często bywa dodatkowym atutem
dla inwestorów, szczególnie w branży
IT. Ponadto bydgoscy uczniowie
i studenci korzystają z atrakcyjnych
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programów klas patronackich czy
kierunków kształcenia, tworzonych
we współpracy z firmami inwestują
cymi w mieście – to kursy nastawione we. Zrealizowane i będące w nieda
na praktyczne umiejętności, pożą lekich planach inwestycje dewelo
perów sprawiają, że rynek nieru
dane przez lokalnych pracodawców.
chomości biurowych w mieście ma
ATRAKCYJNE TERENY
wiele do zaoferowania potencjalnym
POD KOLEJNE INWESTYCJE
najemcom. Wielkość dostępnej poPrzyciąganiu nowych inwestycji, wierzchni biurowej w Bydgoszczy
stymulujących lokalną gospodarkę, sięga już niemal 100 000 m2, tymsłużą działania Bydgoskiej Agencji czasem projekty w budowie obejmują
Rozwoju Regionalnego (BARR) – spółki kolejne 23 000 m2, a w planie pozo
powołanej 5 lat temu przez władze staje jeszcze ponad 66 000 m2. Dewe
miasta do kompleksowej obsługi loperzy dostrzegają także potencjał
projektów inwestycyjnych w mieście, Bydgoszczy w kontekście inwestycji
wspierania lokalnej przedsiębior w postaci nowoczesnych powierzchni
czości oraz promocji gospodarczej magazynowych. W ciągu ostatnich
Bydgoszczy. W ramach projektów dwóch lat ich zasób dynamicznie się
zrealizowanych z pomocą Agencji, zwiększył, ze 188 000 m2 do 345 000
inwestorzy stworzyli już ponad 4300 m2. Tymczasem w realizacji i plano
miejsc pracy w branżach usługowej, waniu jest jeszcze ponad 210 000 m2
produkcyjnej i magazynowej oraz nowoczesnych parków magazyno
ok. 2500 w handlu. Nowe inwestycje wych o wysokim standardzie.
realizowane przy aktywnym wsparciu
BARR można dostrzec w mieście W swojej ofercie inwestycyjnej miasto
gołym okiem. W ciągu kilku lat ma łącznie ok. 150 ha terenów przy
istnienia spółki współpracujący z nią gotowanych pod różnorodne inwe
inwestorzy oddali do użytku ponad stycje. Są to obszary położone
220 000 m2 nowoczesnej powierzchni w granicach miasta, w niewielkiej
magazynowej oraz blisko 100 000 m2 odległości od międzynarodowego
przestrzeni
handlowej.
Niemal lotniska oraz zapewniające dogodny
o 35 000 m2 zwiększyła się także dostęp do dróg krajowych i trans
przestrzeń biurowa.
portu kolejowego.
Dynamicznie rozwijający się w Byd- SIŁA SKUTECZNEJ KOOPERACJI
goszczy sektor BPO/SSC generuje Jako najsilniejszy ośrodek gospo
coraz
większe
zapotrzebowanie darczy w województwie, Bydgoszcz
na nowoczesne powierzchnie biuro- pełni także rolę lidera w działaniach
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Zainwestowali
w mieście

Nazwa inwestora: Livingston International
Kraj pochodzenia: Kanada
Liczba zatrudnionych: 96
Branża: logistyka, odprawy celne, konsulting
Siedziba w mieście: Biznes Park
Powierzchnia w m2: 950
Livingston International posiada
rozwiązania dla zarządzania handlem
międzynarodowym, które zapewniają

na rzecz rozwoju całego regionu.
Pod koniec 2016 r., z inicjatywy Prezy
denta Miasta Bydgoszczy oraz przed
stawicieli 18 okolicznych miast i gmin
a także 2 powiatów, powstało Stowa
rzyszenie Metropolia Bydgoszcz. To
wynik naturalnej potrzeby zacie
śniania relacji między samorządami.
Celem Stowarzyszenia jest poszu
kiwanie rozwiązań dla poprawy
komfortu życia mieszkańców oraz
promocja i budowanie potencjału
gospodarczego i turystycznego regionu, w oparciu o dobrowolną współ
pracę i wzajemne wspieranie się
członków
Metropolii
Bydgoszcz.
Jednym z ostatnich efektów tej
pogłębionej współpracy jest projekt
„Wsparcie internacjonalizacji MŚP
oraz promocji gospodarczej regionu
na obszarze funkcjonowania Stowa
rzyszenia Metropolia Bydgoszcz”,
będące wspólnym przedsięwzię
ciem BARR i Stowarzyszenia Metro
polia Bydgoszcz. W ramach projektu,
który realizowany będzie do 2023 r.,
przedsiębiorcy z obszaru Stowarzy
szenia będą mogli skorzystać z instru
mentów wsparcia proeksportowego
(w tym z pomocy finansowej).
Z kolei, w kooperacji z największymi
miastami województwa, Bydgoszcz
realizuje inny kilkuletni projekt promujący potencjał gospodarczy woje
wództwa kujawsko-pomorskiego, któ-
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prawdziwie globalne spojrzenie, dostarczając
klientom usługi uszyte na miarę, obejmujące
wszystkie aspekty związane zarówno

rego celem jest zwiększenie roz
po
znawalności regionu na mapie Polski
i Europy, jako atrakcyjnego miejsca
pod nowe inwestycje.

z globalnymi procesami importowymi,
jak i eksportowymi.
Pomagamy naszym klientom ocenić swój
łańcuch dostaw w aspekcie zgodności

Ostatnie lata upłynęły pod znakiem
dynamicznego rozwoju oraz budo
wania dobrego wizerunku gospodar
czego Bydgoszczy. Nowe inwestycje
w mieście, dostrzegany przez inwe
storów wysoki potencjał kapitału
ludzkiego czy liczne wyróżnienia dla
Bydgoszczy w biznesowych rankin
gach świadczą o tym, że podjęty
wysiłek przynosi pożądane efekty
i jest wart kontynuacji. – Przyciąganie inwestorów było i pozostaje
głównym celem, jaki sobie stawiamy.
Jako miasto staramy się stworzyć
jak najlepsze warunki dla przedsiębiorców, zabiegając o inwestycje,
które pozytywnie wpływają na życie
mieszkańców – podkreśla Prezydent
Bydgoszczy, Rafał Bruski. 

ul. Uni Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
tel.: 52 585 88 23
e-mail: barr@barr.pl
www.barr.pl

z istniejącymi przepisami celnymi, jak
i z najlepszymi praktykami w branży,
skrócić czas trwania operacji w imporcie
oraz eksporcie, a także zapewnić płynną
realizację tych transakcji – wykorzystując
dokumentację procesową, metryki oraz
szczegółowe raporty, w celu podejmowania
trafniejszych decyzji biznesowych.
W Polsce świadczymy usługi od 2002 r.
z naszego biura w Bydgoszczy, z którego
obsługujemy naszych europejskich klientów.
Jesteśmy dynamiczną oraz ciągle rozwijającą
się firmą, która inwestuje w ludzi i technologie
oraz oferuje swoim pracownikom pracę
w międzynarodowym zespole, przyjazną
atmosferę pracy oraz ambitne zadania.

Waldemar Jasiński,
Senior Director, Trade Operations Europe,
Livingston International
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W okresie pierwszych
trzech kwartałów tego
roku do najemców trafiło

już ponad 630 tys. m2
powierzchni biurowych,
o 8% więcej niż w rekordowym
pod względem absorpcji
2017 roku.
Warszawa dysponuje już

5,43 mln m2 nowoczesnej
powierzchni, a w budowie
na terenie aglomeracji jest
aktualnie około

790 tys. m2 biur.
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POPYT NA
WARSZAWSKIE
BIURA WIĘKSZY
OD PODAŻY
Warszawski rynek biurowy notuje rekordowe wyniki.

Warszawa jest europejskim liderem
pod względem rozwoju gospodar
czego, co doskonale widać na rynku
biurowym, który w ostatnich latach
dokonał niezwykłego skoku, jeśli
chodzi o jakość oferowanej powierzchni. Powstające na terenie aglome
racji obiekty należą do najnowocze
śniejszych na naszym kontynencie.
Realizowane inwestycje przyniosą
miastu za dwa trzy lata, nie tylko spek
takularne budynki, ale także pozwolą
wykreować nową, atrakcyjną prze
strzeń miejską.
Coraz większa różnorodność oferty
warszawskiego rynku biurowego idzie
w parze z wyjątkowo dynamicznym
wzrostem podaży. Warszawa dyspo
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nuje już 5,43 mln m2 nowoczesnej
powierzchni, a w budowie na terenie
aglomeracji jest aktualnie około
790 tys. m2 biur. Taki wolumen zaspo
kaja jedynie roczny popyt na powierzchnię biurową, który w 2017 r.
przekroczył 800 tys. m2.
W okresie pierwszych trzech kwar
tałów tego roku do najemców trafiło
już ponad 630 tys. m2 powierzchni
biurowych, o 8% więcej niż w rekordowym pod względem absorpcji
2017 roku. Tak duży i wciąż rosnący
popyt na stołeczne biura sprawia,
że mimo niezwykłej aktywności
deweloperów, możemy dziś mówić
o pewnego rodzaju luce podażowej
na stołecznym rynku.

ROSNĄCE DRAPACZE CHMUR
ZMIENIĄ BIZNESOWĄ MAPĘ
WARSZAWY
Niesłabnące zainteresowanie lokali
zacją ze strony największych świato
wych graczy dopinguje inwestorów
do działania. W tym roku w Warszawie
ruszyła budowa dziesięciu projektów
biurowych, oferujących łącznie ponad
270 tys. m2 powierzchni.
Przy ulicy Żelaznej wystartowała
m.in. przygotowywana od wielu lat
realizacja kompleksu ArtN opar
tego na rewitalizacji zabudowań
dawnej fabryki Norblina. Na skrzyżo
waniu dwóch linii metra rozpoczęła
się budowa biurowca Central Point,
a przy Burakowskiej – kampusu biuro
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wego Forest z 78 tys. m2 powierzchni.
Zaczęła się też realizacja 140-metrowej wieży Generation Park Y przy
rondzie Daszyńskiego.

także te, oparte na rewitalizacjach
dawnych zabudowań industrialnych.
Najemcami wypełniła się już będąca
na ukończeniu Elektrownia Powiśle.
Po niemal dekadzie oczekiwania
W Warszawie prowadzona jest budo- ruszył, wspomniany już, projekt ArtN,
wa wielu widowiskowych obiektów, a w następną fazę przygotowań
które w większości oddane zostaną do budowy weszła inwestycja Bohema,
w 2020 roku. Po ich ukończeniu zlokalizowana w miejscu dawnej fabbiznesowa mapa Warszawy bardzo ryki Polleny na warszawskiej Pradze.
się zmieni. Przede wszystkim, dzięki
ogromnej rozbudowie obszaru w pob- W tej, coraz popularniejszej, stołecznej
liżu ronda Daszyńskiego na Woli, gdzie dzielnicy otwarta została też jesiepowstaje nowocześnie zaprojektowa nią komercyjna część Konesera,
na dzielnica biurowa.
wielofunkcyjnego kompleksu, który
powstał na terenie dawnej Warszaw
SZKLANE WIEŻE I BIURA LOFTOWE skiej Wytwórni Wódek.
W Warszawie inicjowane są inwestycje,
w których powstaną wieże biurowe, WARSZAWSKI SŁUŻEWIEC
pozwalające zdetronizować wciąż POPRAWIA JAKOŚĆ
najwyższy w mieście, 231-metrowy Spore zmiany przechodzi w ostatnim
czasie warszawski Służewiec, najPałac Kultury i Nauki.
większa strefa biznesowa w Polsce.
W 2020 roku, nie tylko w Warszawie, Pomimo swego ogromnego poten
ale i w Unii Europejskiej, najwyższym cjału, w biurowcach zlokalizowa
budynkiem biurowym będzie wieża, nych na terenie zagłębia wskaźnik
powstająca aktualnie w kompleksie pustostanów jest dwukrotnie wyższy
Varso w pobliżu Dworca Centralnego od średniej notowanej w mieście i trzy
przy skrzyżowaniu alei Jana Pawła II krotnie wyższy niż w centrum.
z Chmielną. Obiekt zaoferuje łącznie
145 tys. m2 powierzchni. Drugim, co Na tym obszarze prowadzone są
do wielkości, projektem biurowym, inwestycje infrastrukturalne, które
który ma zostać oddany w tym mają wpłynąć na poprawę atrak
samym roku, będzie The Warsaw Hub cyjności dzielnicy dla inwestorów.
z 75 tys. m2, powstający przy rondzie Chodzi głównie o poprawę infrastruk
Daszyńskiego.
tury drogowej i nowe połączenia
komunikacyjne.
Na początku roku także w Wolskim
City zostanie ukończona inwestycja Jednocześnie deweloperzy wychodzą
Mennica Legacy Tower z powierzchnią z inicjatywą, by poprawić środowisko
ponad 60 tys. m2. W biurową topogra- pracy i nie tylko konsekwentnie zmie
fię tego rejonu miasta wpiszą się też niają do niedawna jednolitą biurową
takie obiekty, jak 195 metrowy Skyliner funkcję tego obszaru poprzez inwe
(44 tys. m2), czy kolejne budynki stycje o charakterze mieszkalnym,
inwestycji Generation Park i Spark hotelowym, czy usługowym, lecz
(70 tys. m2). Od tempa komercjali także wprowadzają udogodnienia
zacji The Warsaw Hub firma Ghelamco mające zwiększyć popularność Słuuzależnia zaś termin rozpoczęcia żewca po godzinach pracy. Wdrażają
budowy położonego w pobliżu w budynkach rozwiązania zaawan
wieżowca Unit Warsaw, który wraz sowane technologicznie i udostęp
z urządzeniami technicznymi na dachu niają w biurowcach praktyczne usługi.
osiągnie wysokość 202 metrów. Nieda Na terenie kompleksów pojawiają się
leko, przy rondzie ONZ stanie też różnorodne atrakcje, w tym kina ple
150-metrowy budynek PHN Tower.
nerowe, nowe restauracje i kawiarnie,
ogródki letnie, czy miejsca, gdzie
Do najciekawszych warszawskich rea organizowane są wspólne treningi
lizacji biurowych należą z pewnością i zajęcia sportowe.
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Ma to służyć zatrzymaniu odpływu
najemców do rozrastającego się
biznesowo centrum miasta. Co, w połączeniu z oferowanymi konkurencyj
nymi stawkami czynszowymi, przy
nosi pożądany skutek.

CORAZ MNIEJ WOLNYCH
POWIERZCHNI
W ciągu 9 miesięcy 2018 roku rynek
warszawski urósł o niemal 200 tys. m2
powierzchni. Deweloperzy oddali
do użytku 20 budynków biuro
wych, w większości zlokalizowanych
w centralnej strefie aglomeracji. Ich
stopień komercjalizacji po zakoń
czeniu budowy sięgał średnio 70%.
Szacunkowe obliczenia wskazują,
że w 2019 r. w Warszawie przybędzie
około 270 tys. m2 powierzchni. Żeby
jednak mieć większy wybór, firmy poszukujące dużych powierzchni w centralnej części stolicy będą musiały
poczekać co najmniej do 2020 roku.
Współczynnik niewynajętej powierzchni w Warszawie jest obecnie
najniższy od 5 lat i wynosi średnio
około 10%, a w centralnych regio
nach miasta przekracza zaledwie 6%.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy poziom
pustostanów obniżył się o około 3%.
Najwięcej pustych biur jest w rejonie
ulicy Żwirki i Wigury i na warszawskim
Służewcu, około 17–19%.

SILNY WZROST SEKTORA USŁUG
DLA BIZNESU
Historyczne wyniki notowane przez
warszawski rynek biurowy to rezultat
dużego zainteresowania wynajmem
powierzchni ze strony inwestorów
z sektora doradztwa i bankowości,
nowoczesnych usług dla biznesu,
a także operatorów elastycznych
powierzchni. Popyt generują także
w coraz większym stopniu instytucje
publiczne i jednostki sektora admini
stracyjnego, które teraz chętnie wybie
rają na swoje siedziby nieruchomości
komercyjne.
Jednym z największych odbiorców
powierzchni biurowych w Warszawie
jest sektor BPO/SSC. W mieście
prowadzi działalność 215 centrów
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usług, w których zatrudnione jest
55 tys. pracowników. Według danych
ABSL, od początku 2017 r. w Warszawie
powstały 22 nowe ośrodki, a zatrud
nienie zwiększyło się w tym czasie
o 22%, tj. o 10 tys. osób. Zgodnie
z prognozami, do końca 2020 r. w stolicy
ma działać 240 centrów, a zatrudnienie
wzrosnąć do 65 tys. osób.

CORAZ WIĘKSZA
OFERTA POWIERZCHNI
COWORKINGOWYCH
Najnowszym, wyraźnym trendem
na rynku warszawskim jest inten
sywny rozwój operatorów przestrzeni
coworkingowych, których aktywność
widoczna jest także w strukturze
popytu. Tylko w ciągu pierwszych
trzech kwartałów 2018 r. firmy z tego
sektora wynajęły w Warszawie prawie
90 tys. m2 powierzchni biurowej, gene
rując około 14% popytu na stołeczne
biura. W ścisłym centrum miasta jedna
czwarta powierzchni trafiała w ręce
operatów coworkingowych.
Koncepty coworkingowe wzbogacają
ofertę warszawskiego rynku biuro
wego, stanowiąc uzupełnienie propo
zycji związanych z tradycyjnym
wynajmem. Wiąże się to z nowym,
elastycznym modelem pracy, który
wymusza zmiany i przyspiesza jego
ewolucję segmentu biurowego. Warszawski rynek otwiera się na start-upy
i młodych przedsiębiorców, których
potrzeby są inne niż korporacji i firm
o rozbudowanych strukturach.

W ostatnich
latach rynek
coworkingowy w Polsce

wzrastał o 30–40%

rocznie, a w ciągu ostatniego
roku podwoił
swoją ofertę.

Współczynnik
niewynajętej powierzchni
w Warszawie jest obecnie
najniższy od 5 lat i wynosi
średnio około 10%, a w centralnych
regionach miasta przekracza

zaledwie 6%.

W ostatnich latach rynek coworkin
gowy w Polsce wzrastał o 30–40%
rocznie, a w ciągu ostatniego roku
podwoił swoją ofertę. Firmy oferu
jące elastyczne przestrzenie biurowe
mają już w swoich zasobach ponad 220
tys. m2 powierzchni, z czego dwie trzecie
zlokalizowane jest w Warszawie.
Autor:

Bartłomiej
Zagrodnik,
Prezes Zarządu,
Walter Herz
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POZNAŃ ZMIENIA SIĘ
DLA MIESZKAŃCÓW
I INWESTORÓW
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Nowa inwestycja
Priorytetem Poznania jest jakość życia
w mieście. Prezydent Jacek Jaśkowiak
zamierza kontynuować kurs obrany podczas
poprzedniej kadencji i zapowiada rekordowy
budżet na inwestycje. Miasto ma stać się
jeszcze bardziej smart, oferując atrakcyjne
warunki życia dla wszystkich mieszkańców.
W związku z tym kontynuowana
będzie rewitalizacja centrum – najbar
dziej reprezentacyjna ulica Święty
Marcin odzyskuje właśnie dawny blask.
Znów ma się stać tętniącą życiem,
ważną częścią miasta. Ruch samocho
dowy zostanie ograniczony, stanie się
szerokim deptakiem z torowiskiem.
A to oznacza, że mieszkańcy i turyści będą
mogli spędzać tam więcej czasu i korzy
stać z tego, co śródmieście ma do zaofe
rowania. Ważnym elementem w zrewita
lizowanym Poznaniu jest zieleń, dlatego
nie zabraknie jej na ulicy Święty Marcin.

w ślad za rozwojem turystyki i ruchu
lotniczego w Poznaniu.

PRZYCIĄGANIE INWESTORÓW

Poznań kojarzony jest od zawsze z pra
cowitością, dlatego inwestorzy, którzy
wybierają Poznań odnoszą tu sukcesy
i dynamicznie się rozwijają. Najlepszym
przykładem jest Volkswagen Poznań,
który zdecydował się na kolejną inwe
stycję w naszym regionie, tj. budowę
kolejnej hali w Antoninku. Dobre warunki do rozwoju w stolicy Wielkopolski dostrzegła też amerykańska firma
Franklin Templeton Investments, która
Centrum nie może być ożywione bez zwiększa zatrudnienie i zdecydowała
studentów. Dlatego do końca 2020 r. się na zakup prestiżowej nieruchomości
w jednym z wieżowców Alf przy w centrum miasta, w kompleksie Nowy
ul. Święty Marcin powstanie nowy Rynek (Skanska). Priorytetem Miasta
akademik. W budynku znajdzie się w następnych latach jest przyciągnięcie
140 pokoi. Ta prywatna inwestycja nowych firm generujących atrakcyjne
doskonale wpisuje się w strategię oży miejsca pracy dla jego mieszkańców.
wienia tej ulicy w centrum Poznania.
W najbliższych latach zamierzamy
Kolejny budynek Alfy na ul. Święty dołożyć jeszcze więcej starań, aby twoMarcin przejdzie remont i powstanie rzyć dobre warunki do inwestowania
w nim akademik. To świetna wiado w Poznaniu. Zachęcamy firmy, które chcą
mość, wspierająca proces ożywienia się rozwijać w Europie Środkowo-Wschodulicy, lokalne usługi i dowód na to, iż dzia- niej, aby kontaktowały się z naszym
łania Miasta w tym obszarze stymulują Biurem Obsługi Inwestorów – mówi
prywatne inwestycje – mówi Mariusz Bartosz Guss, nowy Zastępca Prezy
Wiśniewski, zastępca prezydenta Mia- denta Miasta Poznania, odpowie
sta Poznania. – Pomysł ulokowania dzialny m.in. za opiekę nad inwestorami.
prywatnego akademika w budynku Alfy
uważam za znakomity. Pozwoli to nadać ATMOSFERA DLA POZNANIA

nową funkcję temu obiektowi, a także przy- Walka ze smogiem toczona jest obec
ciągnie do centrum miasta młodych ludzi. nie w całej Polsce. Miasto Poznań
również prowadzi wzmożone dzia
Wcześniej w 2018 r. w innym wieżowcu łania na rzecz poprawy jakości powie
kompleksu Alf rozpoczął działalność trza, zarówno inwestycyjne – rozwi
hotel Altus oferujący 110 pokoi w trzy- jające system komunikacji publicznej,
gwiazdkowym standardzie. Dynamicz jak i zmierzające do eliminacji kolej
nie rozwijająca się baza hotelowa idzie nych źródeł ciepła na paliwa stałe.
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w mieście

Nazwa inwestora: F-Secure
Kraj pochodzenia: Finlandia
Liczba zatrudnionych: 110
(w planach kolejne 20)
Branża: Bezpieczeństwo IT
Siedziba w mieście: ul. Rataje 164
Zajęta powierzchnia w m2: 1000
(w planach 1200)

W 2015 roku firma F-Secure rozpoczęła
transformację z producenta tradycyjnych
rozwiązań antywirusowych w kierunku
kompleksowych usług i produktów
z obszaru cyberbezpieczeństwa. Firma
zdobyła nowe kompetencje, zarówno
poprzez zatrudnionych specjalistów, jak
i akwizycje technologii oraz firm. Dział
R&D w Poznaniu zajmuje się tworzeniem
oraz dostarczaniem produktów oraz usług
związanych z analizą, powstrzymywaniem
oraz przewidywaniem cyber zagrożeń.
W ciągu ostatnich trzech lat liczba
pracowników wzrosła tu czterokrotnie.
Kolejnym krokiem będzie utworzenie
zespołu zajmującego się obsługą klientów.

Leszek Tasiemski,
Wiceprezes ds. badań i rozwoju,
F-Secure
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WSPÓŁDZIELONY TRANSPORT
W MIEŚCIE
Rower miejski w Poznaniu cieszy się
wielką popularnością. Z roku na rok
pobijane są kolejne rekordy liczby
wypożyczeń. W związku z tak dyna
micznym rozwojem, postanowiono
zmodernizować system wypożyczania
rowerów i wprowadzić tzw. rowery
czwartej generacji. W 2019 roku
mieszkańcy i turyści nadal będą mieli
do dyspozycji 1200 rowerów III gene
racji w 109 stacjach, a dodatkowo
435 rowerów IV generacji. Wyznaczo
nych zostanie 97 stref (w tym strefa
obejmująca ścisłe centrum), w których
będzie można wypożyczyć i oddać
rower najnowszego typu.
Ograniczenie ruchu samochodowego
wskazywane jest jako jeden z najważ

prezydenta Poznania, Jacka Jaśko
wiaka. W kolejnych latach kontynu
owane będą projekty pozwalające
na łatwy dostęp do kultury – m.in.
spektakle teatralne, koncerty na dzie
dzińcu Urzędu Miasta #NaWolnym.
Otwarte i bezpłatne wydarzenia kultu
ralne w sezonie wiosenno-letnim syste
matycznie odbywają się w ulubionych
miejscach odpoczynku poznaniaków:
nad rzeką Wartą, jeziorami Maltańskim,
Rusałka czy Strzeszynek.
Poznań w tej sferze życia będzie miał
do zaoferowania coraz więcej. Właśnie
rozpoczął się przetarg na zaprojekto
wanie nowej siedziby Teatru Muzycz
nego, która powstanie do 2023 roku.
To nie koniec miejskich inwestycji
w kulturę. Za ponad 4 mln zł z miej
skiej kasy rozpocznie się konserwacja

Priorytetem Miasta w następnych latach jest przyciągnięcie nowych
firm generujących atrakcyjne miejsca pracy dla jego mieszkańców.
Realizowana jest też kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu
kształtowanie „dobrych zachowań”,
ponieważ wszyscy wpływamy na jakość naszego środowiska. Podjęte
wysiłki przynoszą już oczekiwane
skutki oraz efekty ekologiczne. Miasto nie poprzestaje jednak na tym
i kontynuuje prace w kierunku
usprawnień komunikacyjnych, likwi
dacji kolejnych źródeł niskiej emisji
powodowanej przez paleniska paliwa
stałego, kontroli domowych pale
nisk i przydomowych kotłowni,
a także szeroko rozumiane działania
edukacyjno-informacyjne.

niejszych celów w Poznaniu. Poza inwe
stycjami rowerowymi w Poznaniu,
promowana jest także elektromobil
ność, a na ulicach miasta pojawia się
coraz więcej skuterów elektrycznych
i aut hybrydowych, które można wypo
życzyć na minuty lub na dłuższy czas.
Od grudnia 2018 r. mieszkańcy Poznania mogą korzystać z wypożyczalni
elektrycznych hulajnóg. Na obrzeżach
miasta powstają parkingi park&ride
umożliwiające mieszkańcom okolicz
nych gmin łatwe korzystanie z trans
portu miejskiego.

i adaptacja reprezentacyjnych wnętrz
zachodniej części dawnego zamku
cesarskiego w Poznaniu. Miasto prze
znaczy też w 2019 r. ponad 2 mln zł
na modernizację budynku Biblioteki
Raczyńskich oraz na konserwację i digi
talizację cennych zbiorów bibliotecz
nych. Remont czeka też filie biblioteki.
Jest to związane z obietnicą Prezy
denta, aby mieszkańcy każdej części
Poznania mieli łatwy dostęp do oferty
kulturalnej.

Właśnie komunikacja miejska jest
jednym z największych priorytetów
władz miasta. Transport publiczny już
teraz stoi na bardzo wysokim poziomie.
W godzinach szczytu tramwaje i auto
busy jeżdżą co 10 minut, a tabor należy
do najnowocześniejszych w Polsce.
Aktualnie realizowane jest kolejne
zamówienie Miasta na zakup dodat
kowych 50 nowoczesnych tramwajów
Moderus Gamma, które zastąpią naj

bardziej wysłużone pojazdy.

Autor:

Prowadzone duże projekty komunika

cyjne, związane z transportem pub

licznym mają na celu także ograni
czenie emisji spalin. Najważniejszy
projekt to budowa trasy tramwajowej
na Naramowice oraz węzła komunika
cyjnego Nowa Naramowicka. Miesz
kańcy Poznania mogą sprawdzać jakość
powietrza poprzez aplikację „Atmos
fera dla Poznania”, a w dedykowanym
portalu „Czysty Poznań” dowiedzieć
się więcej na temat walki ze smogiem INWESTYCJE W KULTURĘ
oraz zgłaszać sytuacje naruszania Bogata oferta kulturalna dla wszyst
kich mieszkańców – to jeden z celów
czystości powietrza.
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LUBLIN

– PROJEKTOWANIE
PRZYSZŁOŚCI MIASTA
Z końcem 2020 roku upływa okres obowiązywania aktualnej
strategii rozwoju Lublina, najważniejszego dokumentu zarządczego,
będącego syntezą wyobrażeń przyszłości miasta. Lublin, podobnie
jak i inne duże miasta, stoi dziś przed kolejnym wyzwaniem
związanym z formułowaniem wizji rozwoju na kolejne lata. Czasy są
jednak wyjątkowe – przewidywanie przyszłości, a tym bardziej jej
realistyczne długoterminowe planowanie, nigdy nie było obarczone
większą niepewnością.
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CZAS WYWROTOWYCH
INNOWACJI
Od pewnego czasu publicystów,
popularyzatorów nauki, a także akty
wistów miejskich i działaczy samo
rządowych zajmuje przyszłość miast,
a zwłaszcza to, jaki wpływ na nią
będzie miała zmieniająca się w błyska
wicznym tempie technologia mobilna,
internet rzeczy i operacje na wielkich
chmurach danych, a wreszcie rozwój
sztucznej inteligencji. Chcąc nie
chcąc, małe i wielkie miasta wchodzą
w epokę wywrotowych innowacji (ang.
Disruptive Innovations). Wszystko wska
zuje na to, że jej rezultatem będzie
czwarta rewolucja technologiczna,
a wraz z nią przewartościowanie pojęcia
miejskiej inteligencji, opisywanej często
jako koncepcja Smart City. W jej ramach
miasta będą musiały nie tylko błyska
wicznie adaptować nowe technologie
wraz z poparciem mieszkańców, ale
także otworzyć się na działania kompa
tybilne z rozwiązaniami, które jeszcze
nie zostały stworzone.
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Obecnie Lublin, miasto z mocną pozycją
mieszkańców jako partnerów w proce
sach decyzyjnych, wpisuje się w gene
rację Smart City 3.0. Proces zwiększania
ilorazu inteligencji miasta gwałto
wanie przyśpiesza, co przekłada się
na wyzwania uwzględniające zmiany
technologiczne, infrastrukturalne oraz
ewolucję mentalności. Odpowiednie
zidentyfikowanie tych wyzwań oraz
ich adaptacja stanowi dla miast szansę
rozwoju, a jednocześnie zagrożenie.
Zasadniczym pytaniem jest – czy warto
uczestniczyć w wyścigu, w którym
głównym kryterium oceny jest poziom
usmartowienia i generacja rozwoju
Smart City, w jakiej miasto się znajduje?

mami miejskimi dla podniesienia
komfortu i jakości życia mieszkańców.
Tak rozumiane usmartowienie jest
traktowane jako impuls rozwojowy
czy wręcz paradygmat cywilizacyjny,
którego osią jest dokładnie opomia
rowany system zarządzania wspierany
najnowocześniejszą, dostępną techno
logią. Zafascynowani nowoczesnością
przesadnie dużo oddajemy systemom,
dla których podstawowym źródłem
informacji są chmury danych. Wierzymy,
że technologia sama z siebie poprawi
miasto, a automatyka wyręczy miesz
kańców. W Lublinie uważa się, że naszpi
kowanie miasta czujnikami i elektroniką
nie obdarza go automatycznie inteli
gencją, przekładając się bezpośrednio
Najbardziej powszechnym sposobem na wzrost jakości życia mieszkańców.
działania miast dążących do podnie
sienia swojej inteligencji jest możliwie Rozwiązania
inteligentne
muszą
szerokie wykorzystanie nowych tech być projektowane nie tyle z rozma
nologii i rozwiązań informatycznych chem, ile mądrze i ergonomicznie.
w procesie ulepszania infrastruk Powinny brać pod uwagę rzeczywiste
tury. Celem tych działań jest poprawa potrzeby społeczności, a w procesie
sposobu zarządzania rozmaitymi syste projektowania i wdrażania angażować
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kańców i użytkowników miasta. Równo
uprawnienie mieszkańców w procesach
decyzyjnych, przypisanie im roli real
nych współtwórców koncepcji rozwoju
miasta, a w efekcie nadanie statusu jej
współautorów, jest najwyższą formą
demokracji deliberacyjnej.
Tworzenie strategii to proces złożony
i wieloetapowy, dotykający różnorod
nych obszarów funkcjonalnych deter
minujących byt i jakość życia różnych
grup społecznych w zmieniającym się
otoczeniu. Dlatego też koncepcyjną
osią projektu nowej strategii jest party
cypacja społeczna. Tworzenie projektu
dokumentu przy pomocy różnorod
nych technik partycypacyjnych to
refleksja nad obecnym stanem Lublina
w różnych obszarach, pozwalająca
na wykreowanie wspólnej wizji przy
szłości miasta. W dialogu społecznym
będziemy się kierowali zasadami
równego dostępu do wiedzy oraz zaan
gażowania każdego zainteresowanego.
Odpowiedni dobór metod i technik
partycypacyjnych pozwoli na włączenie
w budowanie strategii wszystkich zain
teresowanych podmiotów, bez względu na ograniczenia czasowe, komuni
kacyjne, kompetencyjne czy fizyczne.

Chcąc nie chcąc, małe i wielkie miasta wchodzą w epokę
wywrotowych innowacji (ang. Disruptive Innovations).
i edukować mieszkańców. Oznacza to
rezygnację z gotowych, dostępnych
na rynku szablonów rozwiązań projek
towanych pod typowego użytkownika.
Podstawę takiego myślenia stanowi
założenie, że miejski intelekt pojawia się
dopiero w efekcie analizy potrzeb miesz
kańców, możliwości adaptacji techno
logii oraz jej rzeczywistej użyteczności
społecznej. Kluczem do tego procesu
jest zaangażowanie mieszkańców, które
czyni Lublin miastem transparentnym,
otwartym zarówno na krytykę, jak
i wszelakie formy kooperacji.
Dlatego, poza tworzeniem platform
partycypacyjnych umożliwiających wy
powiadanie się w ważnych dla miasta
kwestiach, priorytetem będzie posze
rzanie przestrzeni obszarów decyzyj
nych, do których włączani będą miesz
kańcy. W takim wypadku ich rola nie
będzie sprowadzać się wyłącznie do roli
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konsultantów społecznych, lecz współ
decydentów, biorących odpowiedzial
ność za konsekwencje swoich wyborów.
W takim ujęciu, inteligentne miasto
przyszłości to miejsce odpowiedzialnie
współzarządzane przez w pełni upod
miotowionych decyzyjnie obywateli.

Zadbamy o to, by udział w procesie był
łatwy i ogólnodostępny.

Dzięki intensywnym działaniom marke
tingowym uruchomimy obywatelski
proces aktywizujący szerokie rzesze
Lublinian, będący doświadczeniem
pokoleniowym, podobnie jak miało to
PARTYCYPACYJNA STRATEGIA
miejsce w przypadku aplikacji Lublina
Z końcem 2020 roku upływa okres do Europejskiej Stolicy Kultury. Party
obowiązywania aktualnej Strategii Roz- cypacyjne budowanie Strategii Lublin
woju Lublina, najważniejszego doku 2030 to kolejny etap działań włącza
mentu zarządczego, będącego syntezą jących Lublinian w uspołeczniony
wyobrażeń o przyszłości miasta. Lublin proces zarządzania miastem. Proces
stoi dziś przed kolejnym wyzwaniem ten kontynuowała obowiązująca Stra
związanym z formułowaniem wizji tegia Rozwoju Lublina do 2020, inspi
rozwoju na kolejne lata. Wizje te powinny rująca mieszkańców do identyfiko
być legitymizowane przez świadomość, wania potrzeb i podejmowania działań.
zrozumienie oraz akceptację społeczną Jednymi z najbardziej efektywnych
najważniejszego miejskiego dokumen- narzędzi wykonawczych były Budżet
tu. By było to możliwe, w proces jego Obywatelski oraz Zielony Budżet,
tworzenia należy zaangażować możliwie dające jasny sygnał władzom miasta
szeroką grupę interesariuszy – miesz co do pożądanych przez mieszkańców
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kierunków działań. Przeprowadzony
w 2019 roku Panel Obywatelski stał
się obowiązującym w Lublinie mecha
nizmem rozwiązywania ważnych dla
lokalnej społeczności spraw zgodnie
z zasadą partnerstwa oraz otwartości.

Techniki partycypacyjne będą dobie
rane pod kątem efektywności oraz
dopasowania do zdefiniowanych jako
priorytetowe z punktu widzenia rozwoju
linii tematycznych miasta. Wśród metod
znajdą się m.in. future game city, wysłu
chania publiczne, mobilne punkty
Opracowaniem testującym przydatność konsultacyjne w dzielnicach, warsz
technik partycypacyjnych w procesie taty przyszłości, kafejki konsultacyjne,
planowania przyszłości był prze konsultacje internetowe, panel obywa
prowadzony w 2017 roku Foresight telski i inne. Nad konceptualizacją wizji
Lublin 2050. W ramach tego ambit z pozyskanych danych w etapach konsul
nego projektu lokalna społeczność tacyjnych pracować będą tematyczne
we współpracy z ekspertami wypraco grupy robocze złożone z urzędników,
wała wariantowe prognozy odległej ekspertów oraz mieszkańców – specja
przyszłości, identyfikując trendy, szanse listów w danej dziedzinie, rekrutowa
oraz zagrożenia związane z rozwojem nych na zasadach rynkowych. Wkład
społeczno-technologicznym. Warianty grup w strategię będzie kluczowy,
te będą jednym z narzędzi wspoma a cały proces oparty został na zasa
gających kreowanie wizji przyszłości dach partnerskich oraz równościowych.
w nowej strategii. Efekty konsekwentnie Należy podkreślić fakt, że projekt ten
prowadzonych na przestrzeni ostat nie ogranicza się do konsultowania
nich lat działań pokazują skuteczność finalnego dokumentacji strategicznej,
partycypacji jako narzędzia zarządzania lecz polega na pewnej ciągłości tych
wyobraźnią. Jej źródłem jest lokalna procesów na każdym kluczowym etapie
społeczność, a animatorem – wierząca jego tworzenia, co pozytywnie rzutuje
na transparentność procesu mogącego
w potencjał społeczny administracja.
stanowić inspirację dla innych miast.

UNIKALNY PROCES DECYZYJNY
W ramach projektu, w drodze unikal
nego procesu powstanie dokument
strategii miasta. Uwzględni on wszelkie
horyzontalne działania inteligentne,
będące z jednej strony życzeniem miesz
kańców, z drugiej zaś , rezultatem rzeczy
wistych potrzeb miasta wynikających
z rozwoju technologii. Strategia, jako
przyszła wizja miasta, na każdym etapie
będzie wypracowywana na zasadach
partnerskich z mieszkańcami przy
wsparciu ekspertów reprezentujących
konkretne linie tematyczne (np. kultura,
edukacja, mobilność, gospodarka, itd.).
O ile wiadomo, do tej pory żaden polski
samorząd nie zastosował tak rozległego
i zaawansowanego mechanizmu par

tycypacyjnego w procesie tworzenia
długoterminowej strategii rozwoju
miasta. Regułą jest, że strategie miast
powstają w modelu eksperckim, w którym konsultacje społeczne stanowią
jeden z elementów formalnych. Nasze
działania chcemy oprzeć na niestoso
wanych na tak szeroką skalę rozwią
zaniach
partycypacyjnych,
trakto
wanych jako podstawowe narzędzie
budowy strategii poprzez dialog
z mieszkańcami, którym przypisujemy
rolę współautorów, a nie adresatów
strategii miasta.
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Najwyższą formą afirmacji woli mieszkańców będzie wykorzystanie w procesie tworzenia strategii Panelu Oby

watelskiego, najbardziej zaawansowa
nego narzędzia demokracji delibera
cyjnej. Rekomendacje, wypracowane
przez panelistów i zaaprobowane
przez grupę panelową, są bowiem
wiążące dla władz. O ile nam wiadomo,
nikt w Polsce ani w Europie nie zasto
sował do tej pory panelu obywatel
skiego w procesie tworzenia strategii
miasta. Czyni to proces zaplanowany
w Lublinie unikalnym, dając przykład
do naśladowania innym miastom trak
tującym swoich obywateli podmio
towo. Wyrazem takiego podejścia
jest głębokie włączenie mieszkańców
w proces decyzyjny, a co za tym idzie,
oddanie im części władzy i odpowie
dzialności za miasto.

Nowa inwestycja
w mieście

Nazwa inwestora: Predica
Kraj pochodzenia: Polska
Liczba zatrudnionych: 40
Branża: IT, konsulting

Polska firma Predica, od 2009 roku
specjalizująca się w technologiach Microsoft,
a w szczególności w rozwiązaniach platformy
Azure, współpracuje z firmami w Polsce
i na świecie. Organizacja nastawiona jest
na globalną ekspansję, czego dowodem
jest otwarcie czterech nowych oddziałów
– w Stanach Zjednoczonych i na Bliskim
Wschodzie – w ciągu ostatniego 1,5 roku.
Obecnie firma planuje zwiększyć swoją
obecność również w Polsce. Predica poszukuje
ponad 40 pracowników do nowo otwartego
biura w Lublinie, oferując konkurencyjne
wynagrodzenie, możliwości rozwoju
w dziedzinie najnowszych technologii oraz
pracę w międzynarodowym środowisku
we współpracy z ekspertami z branży.
Lublin wybraliśmy ze względu na bliską
współpracę środowiska akademickiego
z firmami. Znamy potencjał, jaki tkwi w tym
mieście – zatrudniamy już kilku Lublinian!
Ponadto, miasto udziela firmom IT wsparcia
w kwestiach organizacyjnych (jak np.
znalezienie biura), animacji inicjatyw czy
nawiązywania kontaktów ze środowiskiem
akademickim. To między innymi, dzięki
tej pomocy mogliśmy otworzyć kolejny
oddział właśnie tu.

Więcej informacji:

Michał Furmanek,
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Lublin
tel.: 81 466 25 09
e-mail: michal.furmanek@lublin.eu

Ilona Kasiak,
Head of Recruitment, Predica
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SAVILLS UTWORZYŁA ZESPÓŁ DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
DLA NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWYCH
Międzynarodowa firma doradcza
Savills utworzyła zespół doradztwa
inwestycyjnego dedykowany sektorowi
nieruchomości magazynowych i prze
mysłowych. Firma zatrudniła trzy nowe
osoby, w tym Johna Palmera, który
stanął na czele zespołu.
John Palmer posiada ponad 20-letnie
doświadczenie na rynku nieruchomości.
W trakcie zaledwie trzech ostatnich lat
doradzał przy transakcjach inwestycyj
nych na łączną kwotę ponad miliarda
euro. W Savills, jako dyrektor zespołu
doradztwa inwestycyjnego w sektorze
nieruchomości magazynowych i prze
mysłowych, będzie rozwijał usługi skie
rowane do inwestorów zainteresowa
nych nabyciem lub sprzedażą aktywów
na rynku nieruchomości logistycznych.
Oprócz wsparcia transakcyjnego, zespół
będzie oferował usługi doradcze oraz
niezależne analizy rynkowe typu under
writing, co jest odpowiedzią na dużą
popularność transakcji forward funding
w tym sektorze. John w przeszłości

78

pracował w BNP Paribas Real Estate,
gdzie pełnił funkcję dyrektora działu
wycen, a następnie objął stanowisko
dyrektora działu rynków kapitałowych
w sektorze powierzchni przemysłowych
i magazynowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej był również
dyrektorem na region EŚW działu dedy
kowanego inwestycjom w sektorze
magazynowym w CBRE. Posiada presti
żowy tytuł członka nadzwyczajnego
(fellow – FRICS) Królewskiego Stowa
rzyszenia Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS). Należy także do stowa
rzyszenia doradców na rynku nieru

chomości SIOR (Society of Industrial
Office Realtors).
Oprócz Johna Palmera zespół doradztwa
inwestycyjnego w sektorze nierucho
mości magazynowych i przemysłowych
tworzyć będą Daniel Oponowicz oraz
Krzysztof Skrodzki, którzy również dołą
czyli do Savills.
Daniel Oponowicz, na stanowisku dyrektora (Associate Director) w dziale doradztwa inwestycyjnego, będzie dora
dzał przy procesach kupna i sprzedaży
nieruchomości komercyjnych, specjali
zując się w sektorze powierzchni maga
zynowo-przemysłowych. Przed dołączeniem do Savills pracował jako Asso
ciate Director w BNP Paribas Real Estate
i Cushman & Wakefield, a wcześniej m.in.
w DTZ i Echo Investment. Jest absol
wentem Uniwersytetu Warszawskiego
i posiada licencję zarządcy nieruchomości.

NOWE TWARZE
W POLSKIM INSTYTUCIE
EKONOMICZNYM
Od początku grudnia 2018 r.
do zespołu Polskiego Instytutu
Ekonomicznego dołączył Andrzej
Kubisiak, który będzie pełnił
funkcję Kierownika Zespołu Ko
munikacji i Eksperta ds. Rynku
Pracy. Będzie sprawował pełen
nadzór nad polityką informacyjną
Instytutu, a także będzie odpo
wiadać za przygotowanie analiz
dotyczących sytuacji na rynku
pracy. Do zadań zespołu komuni
kacji będzie należało prowadzenie
bieżącej komunikacji i współpracy
z mediami, dostarczanie eksperc
kich komentarzy i analiz, a także
wsparcie w przygotowaniu semi
nariów i konferencji.
Swoje 10-letnie doświadczenie
w PR Andrzej Kubisiak zdobywał
głównie w sektorze bankowym
i komunikacyjnym. Od 2015 r. był
związany z Grupą Work Service,
gdzie poza prowadzeniem komu
nikacji zewnętrznej, opracowy
wał cykliczne raporty rynkowe

mówiące o procesach migra
cyjnych i kluczowych trendach
na rynku pracy. W II kwartale
2018 r. wszedł w skład Rady Rynku
Pracy działającej przy Minister
stwie Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej. Jest absolwentem Instytutu Socjologii na Uniwersy
tecie Warszawskim.
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AGNIESZKA KRZEKOTOWSKA MRICS POWOŁANA W SKŁAD
PANELU DORADCZEGO RICS W POLSCE
Agnieszka
Krzekotowska
MRICS,
dyrektor działu zarządzania nieru
chomościami w International, została
oficjalnie powołana w skład panelu
doradczego RICS w Polsce.
Panel doradczy RICS reprezentują
wysocy rangą profesjonaliści związani
z lokalnym rynkiem nieruchomości.
W jego skład mogą wejść zarówno
członkowie, jak i nie-członkowie RICS.
Panel odgrywa kluczową rolę w rozwoju
działalności RICS w Polsce w strategicz
nych dla RICS obszarach, takich jak etyka
i zawodowe standardy, oraz zapew
nieniu, że członkowie organizacji posia
dają niezbędną wiedzę i kompetencje
aby odpowiedzieć na wyzwania jutra,
wpływające na branżę i środowisko.

Jako nowy członek panelu dorad
czego RICS w Polsce Agnieszka Krze
kotowska dołączyła do powołanych
w kwietniu 2018 r. Kingi Barchoń (PwC),
Iana Scattergooda (Cushman & Wake
field), Nigela Wade (KNN), Artura
Winnickiego (Reesco), Jarosława Batora
(Skanska), Macieja Wójcikiewicza (CBRE)
oraz Bartosza Dobrowolskiego (Prop
Tech Poland).
Kluczowym obszarem jej praktyki zawo
dowej jest zarządzanie nieruchomo
ściami. W ramach swojej nowej roli
Agnieszka chciałaby się skoncentrować
na popularyzowaniu wartości repre
zentowanych przez RICS pośród kandy
datów na członków i nowych człon
ków organizacji oraz na wzmocnieniu

prestiżu zawodu Property Managera
i podniesieniu rangi tej profesji poprzez
stworzenie katalogu dobrych praktyk
zgodnych z zasadami etyki RICS.

STRILL I LINKLEADERS DZIAŁAJĄ TERAZ W GRUPIE
Agencja PR Linkleaders od kilku lat reali
zuje strategię rozwoju usług konsultingo
wych i marketingowych dla rekrutacji i HR.
Firma postanowiła skupić swoją wiedzę
oraz know-how w zakresie budowania i komunikowania marki pracodawcy (Employer Branding – EB) w nowej spółce – Strill.
Strill i Linkleaders działają teraz w Grupie.
Strill będzie rozwijał specjalizację kon

sultingową i strategiczną. Wdrożeniem
tych strategii, czyli częścią operacyjną
projektów, zajmie się Linkleaders.
Agencja Linkleaders jako jedna z pierw
szych wyspecjalizowała się w usługach
PR plus EB dla klientów z sektorów usług
biznesowych i nowoczesnych techno
logii. Nowa linia biznesowa Strill, korzy
stając z bogatego doświadczenia Linkle
aders, oraz dzięki jasnemu podziałowi
zadań i specjalizacji, umożliwi ofero
wanie kompleksowych strategii marki
pracodawcy firmom o zasięgu ogólno
polskim i międzynarodowym.

Zespół Strilla ma już na swoim koncie
pierwsze realizacje dla takich praco
dawców, jak: TRUMPF Huettinger (światowy lider w produkcji narzędzi do prze
twarzania metalu i jego obróbki lase
rowej), Shell Business Operations
Kraków (SBO – centrum operacji bizne
sowych Shell, wspierające spółki grupy
m.in. w zakresie finansów, logistyki, czy
obsługi klienta) lub Skanska Property
Poland. Obecnie kontynuuje współ
pracę z SBO, rozwijając EVP (Employee
Value Proposition) dla centrów opera
cyjnych w Polsce i na świecie. Spółka
pracuje także nad ogólnoeuropejską
strategią EB jednego z liderów branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Założycielami i udziałowcami spółki są:
Tomasz Podolak – prezes i założyciel
agencji Linkleaders, Katarzyna Rąkow
ska-Kutyło – dyrektor ds. rozwoju
oraz Mateusz Śledzik – szef strategii i digital w Linkleaders.

Koncept skierowany jest do klientów,
których interesują najnowocześniejsze
rozwiązania stosowane w procesach
rekrutacyjnych, umożliwiające skuteczne
dotarcie do kandydatów oraz pozyskanie
i utrzymanie pracowników o pożądanych
przez firmę kompetencjach. Strill pracuje
we własnej metodologii, która w połą
czeniu z zapleczem Linkleaders stanowi
ważną przewagę rynkową.
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COMPENSATION
& BENEFITS
SPECIALIST

WELL-BEING W ORGANIZACJI,
CZYLI ROLA SPECJALISTY
DS. WYNAGRODZEŃ I BENEFITÓW
Nie ulega wątpliwości, że dynamicznie zmieniający się rynek pracy,
wymusza na firmach adaptację do nowego środowiska oraz zmianę
polityki zatrudnienia i angażowania pracownika w organizacji. Jak
wynika z raportu „Cztery osobowości – jeden rynek pracy”, już
67% pracowników chce otrzymywać nowoczesne benefity. Dlatego
jedną z funkcji, która odgrywa coraz większą rolę jest specjalista
ds. wynagrodzeń i benefitów (ang. compensation & benefits). Do jego
głównych zadań należy poszukiwanie innowacyjnych narzędzi
HR-owych oraz projektowanie najbardziej efektywnych rozwiązań
z zakresu wynagradzania i benefitów.
Zakres obowiązków na tym stano
wisku może być bardzo zróżnicowany
i uzależniony od potrzeb konkretnej
branży oraz firmy. W głównej mierze
eksperci ds. wynagrodzeń i bene
fitów budują politykę wynagrodze
niową, benefitową, systemy motywa
cyjne, programy health&well-beingowe,
uczestniczą w rozwoju pracowników
i budowie angażującego środowiska
pracy. Celem jest tworzenie konkuren
cyjnej oferty, która wyróżni pracodawcę
na tle innych.

BO LICZY SIĘ PRACOWNIK
W ostatnich latach rola specjalistów
ds. wynagrodzeń i benefitów – szcze
gólnie w organizacjach, gdzie pracownik
HR jest postrzegany, jako strategiczny
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partner – mocno ewoluowała. Przede
wszystkim odchodzimy od sztywno
skrojonych
systemów
na
rzecz
rozwiązań elastycznych. Liczy się indy
widualne podejście do pracownika.
Systemy motywacyjne na bieżąco
dostosowywane są do zmieniającej
się strategii firmy, rynku i oczekiwań
pracowników. Podobnie jest z bene
fitami. Pakiety świadczeń pozapłaco
wych są wciąż wzbogacane i dywersyfi
kowane, tak aby każdy odnosił korzyść
z ich posiadania. Strategiczne podejście
i cykliczne przeglądy benefitów stają
się regułą. Do dobrych praktyk należy
też dbanie o zdrowie pracowników.
W Polsce ten trend dopiero się pojawia,
ale są już organizacje, w których takie
praktyki są na porządku dziennym.

PREZENTACJA STANOWISKA
Klasyczne postrzeganie roli specjalisty
ds. wynagrodzeń i benefitów, sprowadza
się do głównych zadań związanych z tym
stanowiskiem. Są nimi między innymi:
administrowanie benefitami i zarzą
dzanie ich dostawcami, kalkulowanie
budżetu wynagrodzeń, przygotowanie
kwestionariuszy do badań i analiza
statystyczna badań płacowych, liczenie
bonusów i premii sprzedażowych oraz
obsługa systemów IT odpowiadających
za przebieg procesów zarządzania wyni
kami pracy i przeglądu wynagrodzeń.
Przed kim odpowiada specjalista ds.
wynagrodzeń i benefitów? Występują
różne linie raportowania dla tego typu
stanowisk. Najczęściej przełożonym
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będzie HR Manager bądź też Kierownik
ds. wynagrodzeń i benefitów w przy
padku bardzo dużych organizacji.

NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE
Jednym z kluczowych zadań eksperta
jest koordynacja i wielopłaszczy
znowa analiza systemu wynagro
dzeń oraz proponowanie adekwat
nych, zgodnych z polityką firmową
i rynkową – rozwiązań. Wszystko po to,
aby zapewnić wysoki poziom motywacji
pracowników. Niezbędna jest zatem nie
tylko ogromna wiedza na temat obowią
zujących standardów, ale również
dogłębne zrozumienie biznesu i znajo
mość firmy, w której się funkcjonuje i dla
której jest budowana polityka wyna
grodzeń i benefitów. Warto pamiętać
również o roli, jaką odgrywa monitoring
konkurencji oraz obecnych trendów.
Stąd liczą się nie tylko badania, bench

marki i analizy wewnętrzne, ale również
uczestniczenie w licznych spotkaniach
i dyskusjach z profesjonalistami, odpo
wiadającymi za politykę wynagro
dzeń w innych firmach czy obecność
na konferencjach i udział w szkoleniach.

DYWERSYFIKACJA OFERTY
WZGLĘDEM POTRZEB
Codzienne zadania skupiają się nad
projektowaniem najbardziej efek
tywnych, nowoczesnych rozwiązań
z zakresu wynagradzania i bene
fitów, zapewniających zaangażowanie
pracowników, ich wysoką retencję,
rozwój talentów. Aby to się wydarzyło
niezbędne jest, aby oferta benefitów
dla pracowników ulegała zmianom,
była odświeżana oraz tworzyła unikalną
wartość. Z roku na rok pracownicy mają
inne potrzeby w tym zakresie. W związku
z tym oferta powinna również dotyczyć

MUST-HAVE KOMPETENCJI
SPECJALISTY DS. COMP&BEN
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Monitorowanie trendów w dziedzinie wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych,
budowanie rekomendacji kierunków zmian indywidualnych i procesowych;
Udział w budowaniu i optymalizowaniu systemów wynagradzania, premio
wania oraz świadczeń dodatkowych;
Administracja i rozliczanie systemów premiowych oraz świadczeń dodatko
wych, w tym współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie obowiązującej
polityki świadczeń i wynagrodzeń;
Znajomość narzędzi i platform benefitowych, negocjowanie warunków
z dostawcami benefitów;
Znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecz
nych oraz prawa podatkowego;
Przygotowywanie analiz w zakresie procesów regulacji wynagrodzeń, zmian
systemów premiowych i benefitowych oraz kosztów pracy;
Tworzenie niezbędnych regulacji wewnętrznych (regulaminy, procedury)
i komunikacji do organizacji w języku polskim i angielskim w wyżej określo
nych obszarach;
Badanie potrzeb pracowników oraz monitorowanie nowości z zakresu moty
wowania pracowników;
Sporządzanie raportów z zakresu czasu pracy i rozliczania nadgodzin;
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w realizowaniu projektów HR, wpro
wadzanie automatyzacji procesów kadrowo-płacowych.

nie tylko benefitów finansowych, ale
być zdywersyfikowana względem indy
widulnych potrzeb. Ma odpowiadać
oczekiwaniom
zatrudnionych
już
w organizacji pracowników, ale również
przyciągać najlepszych ekspertów
z rynku. Pakiet benefitów to również
elementy wpływające na styl i jakość
pracy, rozwój kariery, zdrowie oraz
życie osobiste pracowników. Specja
liści ds. wynagrodzeń i benefitów często
odnoszą się do badania zaangażowania,
które jest najlepszym barometrem tego,
jak benefity i wynagrodzenia są postrze
gane przez pracowników.
Wszelkie zmiany w obszarze wyna
grodzeń i benefitów wymagają odpo
wiedniej komunikacji i to również jest
w zakresie odpowiedzialności tego
specjalisty. Często oznacza przygo
towanie programów szkoleniowych
i prowadzenie szkoleń dla kadry mene
dżerskiej z zakresu zarządzania wyna
grodzeniami. Kluczowe zadania to
również opracowywanie raportów
i analiz dla Zarządu. Niezmiernie ważne
zadanie to śledzenie zmian prawnych
mających wpływ na koszty pracodawcy.
W wielu organizacjach Specjalista ds.
Comp&Ben bierze również aktywny
udział w tworzeniu opisów stanowisk
pracy oraz wartościowaniu stanowisk
pracy przy wykorzystaniu metod takich
jak: Hay Group czy Mercer.

NA JAKIE WYNAGRODZENIE MOŻE
LICZYĆ TAKI SPECJALISTA?
W zależności od branży, regionu, wiel
kości i kapitału firmy, kandydat na takim
stanowisku, może liczyć na wynagro
dzenie w przedziale od 5500 zł brutto
do 8000 zł brutto. Poziom płac wzrasta
wraz z kompetencjami pracownika oraz
znajomością języków, w przypadku
międzynarodowych organizacji.

Autor:

Agnieszka Pastuła,
Team Manager HR
& Legal, Antal
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REKRUTACJA
OD NOWA
JAK BUDOWAĆ WIĘZI
Z KANDYDATEM?

Działania związane z employee experience na dobre zagościły
w strategiach działów HR. Zarządzanie doświadczeniami pracowników
i zwiększanie ich zaangażowania to inicjatywy nastawione na stworzenie
przyjaznego miejsca pracy i poprawę satysfakcji zatrudnionych. Obecnie
prowadzenie dialogu z pracownikami oraz budowanie marki firmy nie
ogranicza się jedynie do kroków podjętych wewnątrz przedsiębiorstwa.
Coraz większego znaczenia nabiera
rekrutacja, czyli faza poprzedzająca
zatrudnienie, która często warunkuje
współpracę oraz wzmacnia pozytywny
wizerunek pracodawcy na zewnątrz
organizacji. Jest również pierwszym
krokiem na drodze budowania więzi
z potencjalnym pracownikiem, a więc
kształtuje jego przyszłe doświadczenia.
Jak sugeruje raport Employee experience
w polskich firmach, „Moment, kiedy
potencjalny kandydat po raz pierwszy
usłyszy o twojej ﬁrmie, proces rekrutacji,
rozmowa kwaliﬁkacyjna, pierwszy dzień,
tydzień i miesiąc są ważnymi etapami
cyklu życia pracownika, a wrażenia
zebrane na tych etapach deﬁniują
stosunek pracownika do ﬁrmy”.1

na dane stanowisko. Takie podejście
do pozyskiwania pracowników pasu
jących do danej organizacji nie jest
zupełnie nowe, jednak fakt, iż korzysta
z niego coraz więcej firm, podkreśla
znaczenie przejścia z biernego modelu
rekrutacji,
skupionego
wyłącznie
na potrzebach pracodawcy, do takiego,
który rozpoznaje wartość w utrzymy
waniu dobrej relacji z kandydatem.

ników czy chęć utrzymania wykwalifi
kowanej kadry. Szczególnie w branżach
wysoko wyspecjalizowanych znale
zienie kandydata odpowiadającego
nie tylko kryteriom technicznym, ale
pasującego do kultury firmy może być
dodatkowo utrudnione i czasochłonne.
To kandydaci posiadający pożądane
umiejętności selektywnie wybierają
spośród firm dostępnych na rynku,
a nie na odwrót, jak miało to miejsce
Zmiana w podejściu do osób poszu w przeszłości.
kujących zatrudnienia jest rezultatem
m.in. aktualnej sytuacji na rynku pracy. JAK ZADBAĆ O KANDYDATA
W perspektywie pięciu lat pozyskiwanie PODCZAS REKRUTACJI?
kandydatów wciąż pozostanie jednym Aby przestawić obowiązujący w orga
z największych wyzwań HR dla orga nizacji model rekrutacji na taki, który
nizacji. W momencie, w którym stopa odpowiada założeniom candidate-first
bezrobocia wynosi 5,7%,2 a w branży (gdzie kandydat jest stawiany na pierw
OD BIERNEJ REKRUTACJI
panuje „walka o talenty”, to właśnie szym miejscu) nie trzeba wprowadzać
DO BUDOWANIA CANDIDATE
osoby szukające pracy odgrywają rewolucyjnych zmian. Podjęte działania
EXPERIENCE
kluczową rolę. Wypełnienie wolnego nie wymagają całkowitego przedefinio
Jednym z ostatnich trendów w poszu stanowiska kandydatem, który spełnia wania obecnej strategii rekrutacyjnej,
kiwaniu i zarządzaniu talentami jest kryteria firmy, zostaje zastąpione chęcią a powinny cechować się stopniowością
candidate-centric recruitment (rekru odnalezienia odpowiedniego talentu, i konsekwencją wdrażania.
tacja nastawiona na kandydata), która dopasowanego do profilu pracodawcy.
1
Employee experience w polskich firmach,
ma na celu zbudowanie satysfakcjonu
Aon Polska, 2018 r.
jącego candidate experience (doświad Nie bez znaczenia są również rosnące
czenia kandydata) osoby aplikującej koszty związane z rekrutacją pracow 2 Dane Głównego Urzędu Statystycznego.
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U ich podstaw leży próba zrozumienia
candidate journey, czyli drogi, którą
pokonuje osoba aplikująca na dane
stanowisko. Przykładem może być wcie
lenie się w rolę kandydata i spojrzenie
na proces rekrutacji z perspektywy
osoby, która właśnie rozpoczyna starania
o pracę. Warto zadbać, aby ćwiczenie to
uwzględniało każdy etap, który poko
nuje kandydat, począwszy od znalezienia
ogłoszenia o pracę, poprzez komunikację
z rekruterem i rozmowę kwalifikacyjną,
a kończąc na przemyśleniu programu
adaptacyjnego. Pomaga to w ziden
tyfikowaniu oraz zoptymalizowaniu
rekrutacji tak, aby była możliwie prosta
i przejrzysta. Pozwala również dostrzec
i wyeliminować te elementy, które mogą
komplikować lub zniechęcać kandy
datów do aplikowania na dane stano
wisko, a także powodować problemy
w przystosowaniu się do nowej roli.

przedstawienie jasnej ścieżki rozwoju
oraz zakresu obowiązków czy pokazanie
atrakcyjnego wizerunku pracodawcy
w mediach społecznościowych to przy
kłady działań wyróżniających daną orga
nizację na tle konkurencji.
Fundamentem rekrutacji traktującej
osoby aplikujące do firmy priorytetowo
jest jednak przede wszystkim okazanie
im szacunku i uwagi. Według badań
Candidate Experience 2017, aż 62% res
pondentów uważa, że firmy nie dbają
o relację z kandydatami, którzy starają
się o pracę.3 Do najgorzej ocenianej
praktyki podczas rekrutacji należy brak
komunikacji z osobami aplikującymi
do firmy, a więc informacji o zakoń
czeniu procesu czy powodach nieza
kwalifikowania się na stanowisko. Brak
feedbacku ze strony rekrutera może być
szczególnie zniechęcający jeśli kandydat

w wielu przypadkach kandydaci apliku
jący do organizacji są także jej klientami.
Złe wrażenia, będące wynikiem nieod
powiedniej rekrutacji, mogą bezpo
średnio przełożyć się na ich utratę.
Istotną zaletą opisywanego podejścia
jest również budowanie pozytywnego
wizerunku marki, który wśród zadowo
lonych kandydatów pozostaje na dłużej.
Dodatkowo, jeśli dostaną oni zatrud
nienie w danej firmie, dużo chętniej będą
polecali swoje miejsce pracy innym.
Pozytywny candidate experience uspraw
nia także działania onboardingowe,

czyli takie, które przygotowują nowo
zatrudnionego pracownika do jego
stanowiska. Kandydat, który przez cały
proces rekrutacyjny czuł się wspierany
przez przyszłego pracodawcę, będzie
pewniejszy w swojej nowej roli.

Według badań Candidate Experience 2017,
aż 62% respondentów uważa, że firmy nie dbają o relację
z kandydatami, którzy starają się o pracę.
W ramach zmian w modelu rekrutacji
warto przejrzeć własną stronę interne
tową z ogłoszeniami, aby upewnić się,
że jest ona intuicyjna i zrozumiała dla
osób spoza firmy, a także maksymalnie
uprościć system aplikowania, aby nie
zniechęcał potencjalnych kandydatów.
Pomocne w zarządzaniu rekrutacją
zorientowaną na kandydatów może być
również przeanalizowanie czynników
pozapłacowych, skłaniających do odpo
wiadania na zamieszczone oferty i dosto
sowanie ich do obecnych oczekiwań
rynkowych. Ważne, aby pamiętać,
że dodatkowe benefity, to nie ogólni
kowa „świetna atmosfera” czy „dyna
miczny rozwój”, które mogą być różnie
interpretowane. W ich miejsce warto
wspomnieć o konkretnych działaniach,
które wyróżniają pracodawcę, jak dofi
nansowanie nauki języków czy dostęp
do firmowej biblioteki. Innym rozwiąza
niem jest poproszenie o feedback nowo
zatrudnionych pracowników, którzy
proces rekrutacji mają za sobą.

zapewniony był, że otrzyma odpowiedź
bez względu na podjętą decyzję.

Sukcesy każdego biznesu są wyni
kiem wysiłku, jaki w swoją pracę wkła
dają ludzie tworzący daną organizację.
DLACZEGO STAWIANIE
Szczęśliwi pracownicy to najlepsza wizy
KANDYDATA W CENTRUM UWAGI
tówka pracodawcy. Aby jednak przy
JEST KLUCZOWYM ELEMENTEM
ciągnąć i zatrzymać wyjątkowe talenty
STRATEGII REKRUTACYJNEJ?
w wymagających warunkach rynko
Dynamiczny rozwój technologii oraz wych, należy uważnie przeanalizować
dostępnych kanałów przekazu pozwala oraz poprawić te elementy, które mogą
na niemal natychmiastowe rozprzestrze zniechęcić kandydatów do aplikowania
nianie informacji. Kandydaci chętnie na oferowane stanowiska. Ostatecznie,
dzielą się swoimi wrażeniami po rozmo przyszłość organizacji zależeć będzie
wach kwalifikacyjnych w internecie. w dużym stopniu od jakości kapitału
Aż 72% respondentów podzieliło się ludzkiego, więc warto poświęcić poten
swoim złym doświadczeniem online lub cjalnym pracownikom należytą uwagę
bezpośrednio.4 W konsekwencji praw już na początku procesu rekrutacyjnego.
dopodobne wydaje się, iż będą odra
dzać aplikowanie do firmy innym, jeśli Chcesz wiedzieć więcej o spójnie prze
poczują się zignorowani lub źle potrak prowadzonym procesie rekrutacyjnym
towani. Powoduje to nie tylko utratę i sprawnym onboardingu? Odwiedź
potencjalnych kandydatów, ale przede stronę www.skilohr.com. 
wszystkim neguje wysiłki mające na celu
przyciągnięcie talentów do firmy. Dzia
łania budujące markę pracodawcy są Autor:
wówczas skontrastowane z ciężarem
negatywnych doświadczeń osób spoza
firmy, którym można zapobiec. Ponadto,

Ważnymi działaniami wzmacniającymi
pozytywne doświadczenia kandydatów
są również te, bezpośrednio związane 3 Candidate Experience 2017, raport
z employer brandingiem. Stworzenie eRecruiter i Great Digital, 2017.
wartości i misji firmy, z którymi poten 4 The State of the Candidate Experience,
cjalni pracownicy mogliby się utożsamić, CarrerArc, 2017.
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REKRUTACJA
SPECJALISTÓW
W BRANŻY
SZKOLENIOWEJ
Wywiad z Małgorzatą Polzenius, Managing Director,
Hutchinson Institute.
Kamila Czyżyk, Pro Progressio:
Hutchinson Institute w swojej ofercie
posiada szereg szkoleń, nie tylko językowych, lecz take z obszaru BPO/
SSC/ITO, kompetencji miękkich czy
executive. Ilu specjalistów jest aktualnie zatrudnionych w organizacji? Czy
obecnie prowadzicie Państwo rekrutacje, i jeżeli tak, to na jakie stanowiska?
Małgorzata Polzenius, Hutchinson
Institute: Tak, rzeczywiście specjali
zujemy się w dostarczaniu naszym
klientom nowoczesnych rozwiązań
w zakresie procesów rozwojowych, któ
re, poprzez swoje dopasowanie do ak
tualnych potrzeb rynkowych, stanowią
odpowiedź na największe wyzwania,
z jakimi dziś stykają się nasi klienci. Aby
móc efektywnie projektować i realizować
szkolenia w całej Polsce, stale i niezwy
kle aktywnie poszerzamy zespół naszych
ekspertów. Dzięki temu, udało nam się
zbudować fantastyczny team składający
się już blisko z 80 trenerów językowych
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staramy się być możliwie jak najbardziej
aktywni. Szukamy grup tematycznych
i to właśnie tam umieszczamy nasze
ogłoszenia, aby dotrzeć do osób zwią
zanych i zainteresowanych danym ob
szarem. Same ogłoszenia też uległy
Jest Pani osobą odpowiedzialną za re- zmianie. Zamiast obszernych i wyczer
krutację pracowników w Hutchinson pujących opisów większe znaczenie
Institute. Czy przy aktualnej sytu- ma przyciągające uwagę hasło czy wy
acji rynkowej poszukiwanie spe- różniająca się grafika. Oczywiście, nie za
cjalistów jest sporym wyzwaniem? pominamy o Employer Brandingu, gdyż
Jaka jest Państwa strategia na pozy- word of mouth marketing to cały czas
skiwanie kandydatów?
niezwykle skuteczna broń.
Na pewno musieliśmy zmienić tak
tykę oraz miejsca poszukiwania naszych Czego zatem może spodziewać się powspółpracowników. Jeszcze trzy, cztery tencjalny kandydat, rozważający rozlata temu wystarczyło zamieścić ogło poczęcie pracy w Hutchinson Institute?
szenie w jednym z portali rekrutacyj
Przede wszystkim, ciekawych pro
nych, a skrzynka pocztowa natychmiast jektów, wyzwań i poszerzania własnych
była wypełniona mnóstwem aplikacji. horyzontów. Oprócz tego – rodzinnej,
Dziś to oczywiście absolutna przeszłość. przyjaznej atmosfery i ludzi pełnych
Do poszukiwania kandydatów wyko energii, pasji, pozytywnie nastawionych
rzystujemy przede wszystkim portale do życia. W świecie, w którym zewsząd
społecznościowe, na których, jako firma, dociera do nas mnóstwo negatywnych
oraz 20 trenerów biznesu specjalizu
jących się w różnych obszarach tema
tycznych. Obecnie prowadzimy również
rekrutację na stanowisko Business
Development Partner.
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Wiem, że dobra
transformacja jest
możliwa niezależne
od wieku czy
osobowości, lecz
aby ją przejść
z sukcesem, to
niezbędne są realne
interakcje z ludźmi
oraz charyzma
i doświadczenie
trenera
prowadzącego, który
wie jak sprawić,
aby uczestnik
szkolenia stał się
najlepszą wersją
samego siebie.

informacji, pragniemy tworzyć takie
środowisko pracy, w którym pracownicy
czują się komfortowo i bezpiecznie, są
współtwórcami naszych projektów i róż
nego rodzaju inicjatyw, ale również
beneficjantami sukcesów. To zdają się
być główne i najważniejsze aspekty
naszej pracy.
A jak wyglądała Pani ścieżka kariery?
Czy branża HR od zawsze była pierwszym wyborem?
Dla mnie jako humanisty kom
petencje miękkie zawsze odgrywały
istotną rolę, a jako filolog, od same
go początku związana byłam z naucza
niem, wspieraniem i rozwojem innych
ludzi. Decyzja o pracy w firmie szko
leniowej okazała się w zasadzie natu
ralnym wyborem, którego nie żałuję
do dziś. Na co dzień blisko współpra
cujemy z działami HR, rozmawiamy
o potrzebach ludzi i pracowników,
o tym jak ich motywować, jak zwięk
szać ich zaangażowanie i efektywność
osobistą, a także jak wpływać na ich
komunikację i pozytywne relacje w ze
spole. Najbardziej cieszy mnie jednak
fakt, iż świadomość biznesu w Polsce
w kontekście roli HR zmieniła się diame
tralnie w przeciągu ostatnich kilku lat.
Dział Human Recources przestał być
postrzegany jako wyłącznie dział kadr
wyliczający pensje, urlopy – i ten, który
zajmuje się zwolnieniami pracowników.
Dzisiaj specjaliści HR to przede wszyst
kim doradcy strategiczni zarządów po
siadający rozbudowane kompetencje
z zakresu psychologii i socjologii, któ
rzy pracują dla dobra całej organizacji.
Pomocne jest tu również holistyczne
podejście do procesów zarządzania.
Co dla Pani jest obecnie największym
wyzwaniem w rekrutacji pracowników?
Zastanawiając się nad tym
pytaniem automatycznie nasu
nęła mi się kwestia dotarcia do odpo
wiednich kandydatów. Jednakże patrząc
na możliwości, jakie oferuje nam dzisiej
sza technika, internet, social media – nie
jest to aż tak duże wyzwanie. Trudniejsze
natomiast okazuje się zweryfikowanie,
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czy treści podane w aplikacji czy pro
filu są spójne z prawdziwym wizerun
kiem kandydata. Dlatego kluczowy jest
kolejny etap rekrutacji, podczas któ
rego naszym zadaniem jest poznanie
potencjalnego współpracownika, nie
tylko pod kątem jego kwalifikacji zawo
dowych, ale też cech osobowościowych,
wartości, celów zawodowych kandyda
ta oraz stopnia dopasowania do przy
szłego zespołu.
Ponadto, rozwój technologii i napływ
nowoczesnych trendów wymusza na nas
przełamanie postrzegania pracownika
wyłącznie jako osobę zatrudnioną
na etat. W naszej branży współpraca
B2B jest częstą praktyką, jednakże
obserwujemy, iż trend ten staje się
coraz bardziej popularny także w przed
siębiorstwach, które do tej pory miały
wyłącznie pracowników etatowych.
Na koniec pytania o przyszłość. Jak
Pani zdaniem będą wyglądały szkolenia przyszłości? Czy rozwój technologii ma mocny wpływ na ten obszar?
Żyjemy w czasach tak dynamicz
nego rozwoju technologicznego,
że zapewne nie jesteśmy w stanie nawet
wyobrazić sobie rozwiązań, które będą
codziennością za kilka czy kilkanaście
lat. Na pewno technologie będą dużym
wsparciem w procesach szkoleniowych,
które znacząco rozwiążą wiele obecnych
problemów, m.in. wyzwania logistyczne.
Już teraz możemy znaleźć w sieci szko
lenia on-line i to w zasadzie z każdej
dziedziny. Jednakże o efektywności szko
lenia świadczy przede wszystkim zmia
na postaw i zachowań uczestników,
która przychodzi niekiedy dopiero z cza
sem, ale bywa też, że staje się widocz
na już następnego dnia po szkoleniu.
I to cieszy nas najbardziej. Wiem, że do
bra transformacja jest możliwa niezależ
ne od wieku czy osobowości, lecz aby
ją przejść z sukcesem, to niezbędne są
realne interakcje z ludźmi oraz chary
zma i doświadczenie trenera prowa
dzącego, który wie jak sprawić, aby
uczestnik szkolenia stał się najlepszą
wersją samego siebie.
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JAK ZOSTAĆ
STRATEGII?
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Gdy widzisz dobre posunięcie – poczekaj! Nie
wykonuj go! Może znajdziesz lepsze – to słowa, które
wypowiedział Emanuel Lasker, drugi mistrz świata
w szachach. Wydaje się, że w dobie XXI wieku i wielu
możliwości, zyskują one drugie, biznesowe, dno.
Szachowi mistrzowie wiedzą, że na sza
chownicy często dostępnych jest kilka
dobrych posunięć i sztuką jest wybrać
najlepsze. Do tego potrzebne jest stra
tegiczne myślenie, którego możemy
nauczyć się podczas gry w szachy.

CO TO JEST MYŚLENIE
STRATEGICZNE I CZYM RÓŻNI SIĘ
ONO OD STRATEGII?
Zacznijmy od końca. Strategia to…
temat rzeka (więcej informacji na ten
temat znajdziesz w mojej najnowszej
książce pt. Królowe strategii). Nie sposób
oprzeć się wrażeniu, że strategia, już
u podstaw definiowania, jest pojęciem
szerokim i niekiedy nadużywanym. Stra
tegia firmy, strategia kariery, strategia
na podwojenie zarobków w 7 dni…
strategia dobra na wszystko. Okre
ślenie „strategia” pochodzi od grec
kich słów „stratós”, co znaczy „armia”,
i „ágein” – „dowodzić”. W pierwotnej
wersji kojarzone było jedynie ze sztuką
wojenną. „Strategós” oznaczało przewo
dzenie armii i tworzenie koncepcji walki.

czujesz, że Twoja przewaga maleje. Czyli,
innymi słowy, jeśli lubisz mieć inicjatywę
w biznesie, to ją podejmij i pierwszy
stwórz produkt/usługę lub zaproponuj
warunki współpracy! Nie czekaj na to, co
powie rynek lub Twój oponent. Oczywi
ście, niekiedy warto zaczekać, Kasparow
też czasem czekał. Jednak z reguły to on
brał sprawy w swoje ręce. Ty też tak zrób,
o ile tylko lubisz ten styl.

OD CZEGO ROZPOCZĄĆ NAUKĘ
MYŚLENIA STRATEGICZNEGO?

Nie zaskoczę Cię, nie jest to łatwe, ale
za to, być może, zaskoczę Cię stwier
dzeniem, że umiejętność strategicz
nego myślenia jest kompetencją, nie
talentem. Tak uważam i moim zdaniem
warto rozpocząć od zmiany mind
setu z reaktywnego na proaktywny.
Nie jest to proste, ale skuteczne. Weź
odpowiedzialność za swoje decyzje
i rozwijaj umiejętność podejmowania
lepszych. Dlaczego lepszych? Jak
wynika z badań (Leinwand, Mainardi,
2013) – 92% liderów i menedżerów nie
radzi sobie z tworzeniem strategii, jak i jej
Myślenie strategiczne to sposób myś wdrażaniem, dlatego warto pracować
nad bardziej efektywnymi decyzjami
lenia bazujący między innymi na:
i strategiami długoterminowymi.
• świadomości swoich słabych stron,
• pewności swoich mocnych stron,
• konkretnej wizji na zmaksymalizo JAKIE SĄ KOLEJNE KROKI?
wane wykorzystanie swojego poten Polecam praktykować i nie przejmować
cjału i zminimalizowanie ryzyka zwią się (zbytnio) porażkami. Moim zdaniem,
zanego ze słabościami, która finalnie niemal oczywistym jest, że pierwsze
próby mogą (a wręcz prawie na pewno)
zamienia się w strategię działania.
zakończyć się niepowodzeniem, ale to
JAK WYKORZYSTAĆ MYŚLENIE
nic. Jeśli aspirujesz do 8% osób, które
STRATEGICZNE W BIZNESIE?
radzą sobie z zagadnieniami strategicz
Garri Kasparow, szachista wszech nymi, to wiedz proszę, że to nie jest przy
czasów, gdy grał mecze z Anatolijem padek, że mniej niż 1 na 10 osób podoła
Karpowem,
wykorzystywał
swoje zadaniu. Jeśli chcesz być taką osobą, to
mocne strony i minimalizował obszary, warto dać sobie przestrzeń na popeł
w których Karpow był lepszy. Atakował, nianie błędów i, co najważniejsze, wycią
wywierał presję na, lubiącym pozycyjną ganie lekcji z porażek. W moim odczuciu
grę, Karpowie i wielokrotnie zdawało warto na tym etapie zdać sobie sprawę,
to egzamin. Kasparow rozumiał, że jeśli że porażki są integralną częścią procesu
wejdzie w rytm spokojnej rozgrywki, to edukacji. Wiem, że funkcjonują na ryntak naprawdę odda inicjatywę swojemu ku złotouści trenerzy, którzy obiecują
oponentowi. Zrób podobnie, wykorzy szybkie efekty, ale strategia w zało
stuj swoje mocne strony i zminimalizuj żeniu jest długoterminowa i efektów
ryzyko związane z obszarami, w których spodziewaj się po pewnym czasie.

Outsourcing&More Polska | styczeń–luty 2019

93

KARIERA I ROZWÓJ

JAK TY MOŻESZ ĆWICZYĆ?

WIDZISZ JAK TO ZROBIĆ?

Proponuję, abyśmy wykorzystali elementy gry w szachy.
W tym miejscu chcę zaznaczyć jedno, ponieważ często
pytają mnie o to uczestnicy moich szkoleń, warsz
tatów i wystąpień: nie musisz umieć ani nauczyć się gry
w szachy, aby móc skorzystać z lekcji, które ta królewska
gra oferuje. I tak, umiejętność strategicznego myślenia,
możesz rozwinąć wykonując ćwiczenia. Zanim przej
dziemy do przykładu ćwiczenia, potrzebujesz wiedzieć,
jak porusza się szachowa wieża.

W pierwszym kroku należy zastanowić się nad pionkami e5
oraz e2. Jeśli dobrze się przyjrzysz, to zauważysz, że po zbiciu
pionka e2 w pierwszym kroku, nie jesteś w stanie zbić, w dwóch
ruchach, pionków e5 i h2. Dlatego rozwiązaniem jest zbicie
pionka e5 w pierwszym kolejności i następnie: e2 oraz h2.

Wieża porusza się (tak jak na diagramie poniżej)
o dowolną liczbę pól w liniach pionowych i poziomych,
do pierwszej przeszkody. Natomiast bijemy wieżą, prze
suwając się o dowolną liczbę pól do pierwszej bierki lub
do końca szachownicy.

Ruchy wieży

Jak widzisz, elementy gry w szachy wpływają na rozwój strate
gicznego myślenia i warto przyjrzeć się bliżej sprawie. Polecam
Tobie samodzielną pracę w domu i już na koniec… zadanie
strategiczne dla chętnych!
Zadanie: Zbij czarną wieżą wszystkie (statycznie stojące) białe
pionki w najkrótszym możliwym czasie.

POWODZENIA! SZACH-MAT!

Zadanie strategiczne dla chętnych

Czas na ćwiczenie. W ilu krokach, najszybciej, można zbić
białą wieżą, wszystkie, statycznie stojące czarne pionki?

Literatura:
Michał Kanarkiewicz, Adrianna
Staniszewska, Królowe Strategii, MK Szkoła
Szachowa, 2018.

Zadanie strategiczne
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OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres:
paulina.mlodzianka@qibit.it

STARSZY SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA
(Pensja: 130 zł/h netto + VAT (261 040 zł netto/rok)

Do zadań na tym stanowisku należą:
•
•
•

Przygotowanie – w zakresie ustalonym z Project Manegerem i we współpracy z pozostałymi członkami zespołu
projektowego – planów wdrożeń narzędzi, systemów i rozwiązań bezpieczeństwa,
Udział we wdrożeniu tych narzędzi, systemów i rozwiązań zgodnie z przygotowanym planem,
Merytoryczne wsparcie zespołu w ramach aktualnie prowadzonych projektów z zakresu Cyber Security, jak również
możliwe wsparcie w bieżącej obsłudze istniejących narzędzi.

Profil kandydata:
•
•
•
•
•

Doświadczenie na stanowisku związanym z bezpieczeństwem IT – minimum 3 lata,
Doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu narzędzi/systemów w obszarze bezpieczeństwa (np. DLP, SIEM, Password
Management, Segmentacja Sieci, rozwiązania typu Proxy),
Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci, bezpieczeństwem środowisk Windows, Unix,
Umiejętność pracy w ograniczonym reżimie czasowym, przy kilku projektach jednocześnie/równolegle,
Biegła znajomość języka angielskiego.

Wykorzystywane technologie:
•

IBM Qradar, SPLUNK, AWS, AMP, ATA, Akamai, IBM Resilient, Symantec DLP, Forcepoint, Blue Coat (lub inne typy Proxy),
Cyber Ark.

Nasz klient oferuje:
•
•
•
•
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Umowa B2B,
Długofalowa współpraca,
Duże możliwości rozwoju,
Ciekawe projekty.
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Większość firm wie, że
szkolenia pomagają
zawodowo, ale nie wie, że
tworzą silne więzi między
pracownikami.

MBE

SZKOLENIA
MIĘKKIE

SPECJALISTYCZNE
SZKOLENIA JĘZYKOWE

COACHING –INDYWIDUALNY,
GRUPOWY, ZESPOŁOWY

AUDYTY KOMPETENCJI
JĘZYKOWYCH

MBE MASTER OF
BUSINESS ENGLISH

SZKOLENIA
EXECUTIVE

BE

CAMP

BUSINESS
ENGLISH CAMP

SZKOLENIA DLA
SSC/BPO/ITO

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami: office@hutchinson.org.pl
WWW.HUTCHINSON.ORG.PL
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BIBLIOTEKA MANAGERA
STRATEGIA LEAN. DLACZEGO W WIELKICH FIRMACH LUDZIE NIE MOGĄ
DOCZEKAĆ SIĘ PONIEDZIAŁKÓW?
Wyeliminuj 5 wielkich patologii biznesowych w swojej firmie

Autor:
Radek Drzewiecki
Rok: 2018
ISBN: 978-83-952425-0-2

nie zaś projektach wdrożeniowych
realizowanych poza głównym nurtem;
• liderom, którzy chcą się nauczyć, czym
Ta książka nie jest o lean. Ta książka jest
jest świadome przywództwo, jak buo tym, jak stworzyć warunki do tego, aby
dować efektywne zespoły oraz anga
być LEAN. Strategia lean wnosi do firmy
żować i rozwijać pracowników;
poczucie sensu istnienia, przynależności, • wszystkim, którzy chcą się dowiedzieć,
wpływu i zaufania. Wprowadza świadome
jak stworzyć WIELKĄ FIRMĘ i mieć
przywództwo. Wzmacnia autonomię
SZCZĘŚLIWYCH PRACOWNIKÓW.
i zwiększa odpowiedzialność pracow
ników. Daje poczucie wspólnego wygry Koniec z patologią w biznesie. Dowiedz
wania każdego dnia.
się, co od środka niszczy Twoją firmę,
dlaczego tak niewiele osób lubi swoją
To jest właśnie mój sposób myślenia pracę, jak w 5 krokach przeprowadzić
o lean w ujęciu strategicznym. Książkę transformację strategiczną firmy i stwodedykuję głównie:
rzyć warunki, w których każdy świadomie
realizuje misję, wizję i cele organizacji
• właścicielom firm, prezesom i mene – Radek Drzewiecki, właściciel Leanpas
dżerom, którzy myślą o transformacji sion, twórca 5 kroków strategicznego
lean jak o poważnym przedsięwzięciu, podejścia do lean.

KRÓLOWE STRATEGII. HISTORIE PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET...
OPATRZONE WSTĘPEM SZACHOWEGO STRATEGA
Na szachownicy są dwie – czarna i biała
– najsilniejsze figury, które mają nieogra
niczone możliwości działania. Królowe,
bo o nich mowa, nie występują od razu
przed szereg – czekają na rozwój sytu
acji i obserwują potyczki innych bierek.
W książce, którą trzymasz przed sobą, królo
wych jest aż 11, a każda z nich to prawdziwa
mistrzyni strategii, która dzieli się z czytel
nikami swoją historią, doświadczeniem,
wiedzą i inspiracją. Nie jest to poradnik
szachowy, choć inicjatorzy tej książki
– Adrianna Staniszewska i Michał Kanarkie
wicz – są zapalonymi szachistami i właści
cielami szkół szachowych. Ta publikacja pomoże Ci spojrzeć na Twoje życie z różnych
perspektyw i zmobilizuje do zmian, które
już dawno czekają na wdrożenie. Nie zasta
nawiaj się dłużej, Królowe strategii zaskoczą
Cię metodami, które pomogły im rozwinąć
własne biznesy. Początki bywają trudne
– szachowe debiuty nie zawsze prowadzą
do mata – dlatego tak ważna jest taktyka
i konsekwencja. Wypracuj ją z nami!
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Dzięki tej książce:
• Poznasz siłę pozytywnego komunikatu.
• Wypracujesz nawyki pokonywania
własnych lęków i ograniczeń.
• Będziesz mieć okazję, by zająć się plano
waniem budżetu i tworzeniem buforu
finansowego.
• Uświadomisz sobie, że z każdej sytu
acji można wyjść z twarzą, trzeba tylko
podjąć decyzję, by nie trwać w czymś,
co Cię męczy.
• Narzucisz sobie większą dyscyplinę,
wyznaczysz cele i daty ich realizacji.
• Stworzysz strategię marki osobistej.
• Przekonasz się, że warto żyć z pasją,
bo autentyczność jest pożądanym
wyróżnikiem.
• Przygotujesz się do zarządzania zmianą.
• Zrozumiesz, co robisz źle, jeśli
Twoje relacje biznesowe nie ulegają
monetyzacji.
• Odkryjesz moc tkwiącą w Twoim
potencjale.

Autorzy:
Michał Kanarkiewicz,
Adrianna Staniszewska
Rok: 2018
ISBN: 978-83-949998-3-4
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