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Równocześnie widoczny jest trend przesuwania intensywności działań
operacyjnych w branży BSS – z dużych miast do miast regionalnych.
To takie miasta, jak Lublin, Poznań, Łódź czy Katowice są obecnie
na celowniku inwestorów, którzy poszukują lokalizacji na nowe centra
operacyjne. Była o tym mowa m.in. podczas The BSS Forum i Gali Outsourcing Stars, które Fundacja Pro Progressio zorganizowała 24 stycznia
2019 r. w łódzkiej Hali EXPO. Relację z tego wydarzenia zamieszczamy
na naszych stronach.

Nakład
3000 egz.

Problematyka branży nowoczesnych usług dla biznesu była także
tematem naszych rozmów z przedstawicielami urzędów polskich miast.
Otrzymaliśmy solidną dawkę wiedzy o tym, kto w Polsce odpowiada
za pozyskiwanie nowych inwestycji i opiekę nad już istniejącymi. Tym
razem publikacje z miast prezentujemy w postaci wywiadów, dzięki
czemu w przejrzysty sposób można porównać ich podejście do tego
samego, jakże ważnego tematu – czyli obsługi inwestycji biznesowych.
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Kopiowanie, reprodukcja bez pisemnej
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Wywiadem numeru jest rozmowa z członkami zarządu firmy Mikomax
– organizacji, która od lat wspiera rozwój sektora BSS w Polsce, aktywnie
wpływa na aranżacje centrów operacyjnych oraz wdraża rozwiązania
biurowe, które optymalizują pracę firm na terenie całej Polski.

Wybrane zdjęcia pochodzą z serwisu
shutterstock.com.
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Przybliżając obszar pracy w firmach BSS, postanowiliśmy tym razem
zaprezentować na naszych stronach publikacje z GFT oraz AkzoNobel
– to praktyczna dawka wiedzy o warunkach pracy i charakterze operacyjnym tych podmiotów. Wśród publikacji nie zabraknie także wiedzy
praktycznej, którą tym razem eksperci z Kancelarii Chudzik i Wspólnicy
ukierunkowali na zmiany obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Zapraszam serdecznie do lektury Outsourcing&More i do zobaczenia
na wielu wydarzeniach biznesowych, które nasz Magazyn z dumą objął
Patronatem Mediowym.
Dymitr Doktór
Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI BIZNESOWE
Łódź w centrum zainteresowania sektora BSS
W styczniu 2019 r. Miasto było Partnerem Strategicznym Gali Outsourcing
Stars oraz The BSS Forum – najbardziej spektakularnych wydarzeń branży
nowoczesnych usług dla biznesu w Europie.

Malowany świat SSC
Wywiad z Mirą Mech, Head of GBS Center w Polsce firmy AkzoNobel.

Digital finance – jakie są dostępne rozwiązania dla funkcji finansowej?
Role funkcji finansowych oraz dyrektora finansowego zmieniają się.

Zmiany obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzenia
i przechowywania dokumentacji pracowniczej
Z dniem 1 stycznia 2019 roku uległa zmianie regulacja Kodeksu pracy w zakresie
prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

WYWIAD NUMERU

Otwarta przestrzeń to wolność wyboru i wolność działania
Wywiad z Zuzanną Mikołajczyk, Członkiem Zarządu i Dyrektor Marketingu Mikomax
oraz Maciejem Mikołajczykiem, Członkiem Zarządu i Prokurentem Mikomax.

Gdzie pracują najbardziej utalentowani ludzie?
Jednym z trendów obserwowanych aktualnie na rynku pracy jest znacząca
zmiana roli miejsca pracy.

Omnichannel i obsługa klienta w sieci
Co to jest Omnichannel i jak wygląda w praktyce?

AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE
Łódzki one stop shop
Wywiad z pracownikami Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy
Międzynarodowej w Łodzi.

Biznesowy klimat w Kielcach
Wywiad z mgr. inż. arch. Arturem Hajdorowiczem, dyrektorem Wydziału
Rozwoju i Rewitalizacji Miasta kieleckiego Ratusza, Architektem Miejskim,
sprawującym nadzór nad Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce.

Biuro Obsługi Inwestorów warte Poznania
Wywiad z pracownikami Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania.
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Regionalne metropolie gonią Warszawę – Kraków i Wrocław
wyrastają na silne ośrodki biznesu
Wszystko wskazuje na to, że oba rynki nie zwolnią tempa w 2019 roku.

W Częstochowie obsługa inwestora jest w rękach kobiet
Wywiad z Anną Mielczarek, Kierownikiem Centrum Obsługi Inwestora
w Częstochowie.

Lublin inspiruje biznes
Wywiad z pracownikami Biura Obsługi Inwestorów w Lublinie.

Podkarpacka stolica ze wsparciem dla przedsiębiorców
Wywiad z pracownikami Biura Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Rzeszowa.

Skalowanie biznesu w stolicy
Wywiad z Piotrem Sawickim, Dyrektorem Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu
m.st. Warszawy.

Obsługa inwestorów w Bydgoszczy w dobrych rękach
Wywiad z Edytą Wiwatowską, Prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Silny popyt i spadek pustostanów w całej Polsce
W ubiegłym roku popyt na rynku nieruchomości biurowych sięgnął 1,5 mln m2.
Do użytku oddano 744 000 m2 biur, a kolejne 1,6 mln jest w budowie.

AKTUALNOŚCI HR

Rozwój kariery made by GFT
Wywiad z Markiem Bartosikiem, Head of HR, GFT Poland.

Poliglota potrzebny od zaraz
Polscy pracownicy często przeceniają swoje kompetencje językowe. Pozornie
drobne kłamstwo dokonane w CV może mieć jednak bardzo negatywne skutki.

Biblioteka managera

Księgowy funduszy inwestycyjnych – Fund Accountant
Pracę na tym stanowisku najłatwiej znaleźć w dużych miastach, takich jak:
Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, a także Poznań.

Ogłoszenie rekrutacyjne
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BIZNES

AKTUALNOŚCI
BIZNESOWE
CISCO I GOOGLE STATION CHCĄ WSPÓLNIE ZAPEWNIĆ
DOSTĘP DO SIECI WI-FI NA CAŁYM ŚWIECE

POLSKA FIRMA IT OTWIERA
KOLEJNY ODDZIAŁ W USA
Grape Up, polska firma specjalizująca się
w produkcji oprogramowania z wykorzystaniem technologii cloud native
oraz podejścia DevOps, otworzyła
centrum developerskie w Chicago, USA.
Jest to efekt coraz większego zainteresowania produktami i usługami Grape
Up ze strony dużych amerykańskich
firm, w tym ostatnio w szczególności ze
wschodniego wybrzeża.
Biuro Grape Up mieści się w centrum
Chicago w prestiżowej lokalizacji
przy Millenium Park, w nowoczesnym
biurowcu WeWork Grant Park. Spółka
zaaranżowała tam specjalną, wydzieloną
przestrzeń biurową, stając się jednocześnie częścią szerszego środowiska
firm technologicznych oraz startupów,
pracujących nad innowacyjnymi projektami IT. Już teraz w Chicago pracuje
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Podczas targów MWC w Barcelonie
Cisco ogłosiło rozpoczęcie współpracy
z Google Station. Celem wspólnego
projektu jest umożliwienie miliardowi
użytkowników skorzystania z zalet
ekonomii cyfrowej. W ramach inicjatywy,
społeczności na całym świecie z ograniczonym dostępem do sieci będą mogły
korzystać ze stabilnego, bezpiecznego,
szybkiego i niezawodnego publicznego
Wi-Fi.

Brak dostępu do sieci w niektórych
regionach świata jest efektem problemów związanych ze skalowalnością i infrastrukturą, braku wsparcia rynkowego
i regulacyjnego, a także wyzwań doty
czących zrównoważonego rozwoju.
Cisco i Google Station podjęły wspólne
działania, aby sieć Wi-Fi stała się fundamentem biznesu dostawców usług
internetowych, obiektów użyteczności
publicznej i władz cyfrowo wykluczonych regionów. Założenia projektu:

Dziś technologia zapewniająca łączność
stała się fundamentem wzrostu ekono- • Zapewnienie dostępu do kapitału za pomicznego, społecznego i kulturowego.
średnictwem programu Cisco financing.
Jednak niemal połowa ludności świata
wciąż nie ma dostępu do sieci, co ogra- • Uproszczenie działań poprzez połąnicza jej możliwości rozwoju. Niemal
czenie technologii sieciowych Cisco
10% światowej populacji codziennie
oraz integrację usług z rozwiązaniami
walczy o zaspokojenie podstawowych
do zarządzania siecią Google.
potrzeb. Aby zmienić ten stan rzeczy
niezbędna jest współpraca liderów ryn- • Poprawa doświadczeń użytkowników
ku technologii, przedstawicieli sektora
dzięki bezpiecznej, szybkiej, stabilnej
publicznego oraz prywatnego.
i łatwo dostępnej sieci Wi-Fi.

kilkanaście osób, firma planuje poszerzyć zespół do ok. 50 osób do końca
2019 roku.

nowemu oddziałowi w Chicago będziemy
mogli jeszcze lepiej wspierać ich wysiłki
w zakresie cyfrowej transformacji – pomagając im we wdrażaniu podejścia DevOps
Grape Up działa również w Santa Clara w tworzeniu i rozwijaniu aplikacji
w Kalifornii, gdzie od 2015 roku mieści się za pomocą platform developerskich
siedziba i biuro handlowe w USA. Dodat- w chmurze. W USA jest olbrzymie zapokowo firma posiada dwa centra rozwoju trzebowanie na usługi specjalistycznych
oprogramowania w Polsce – w Krakowie firm konsultingowych w tym obszarze,
oraz w Białymstoku, a także biura takich jak Grape Up. Nasze nowe centrum
handlowe w Niemczech (Kolonia) i Wiel- daje nam także dostęp do światowej klasy
kiej Brytanii (Londyn).
specjalistów oraz możliwość wzrostu
zatrudnienia w kontekście rosnących
Staramy się być bliżej naszych klientów potrzeb spółki – powiedział Konrad
ze wschodniego wybrzeża. Dzięki Siatka, CEO w firmie Grape Up.
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SAMSUNG OTWIERA PRACOWNIĘ EDULAB
Firma Samsung kontynuuje swoje działania na rzecz wsparcia rodziców i nau-
czycieli w świadomym budowaniu zdrowych nawyków cyfrowych u najmłodszych użytkowników. W tym celu stworzyła Samsung EduLab – innowacyjną
przestrzeń wyposażoną w najnowsze
rozwiązania technologiczne firmy Samsung, które umożliwiają wspieranie kreatywnego rozwoju dzieci. Pracowania
znajduje się w Szkole Podstawowej
nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie.
W 2019 roku firma postanowiła poszerzyć zakres swoich działań w ramach
nowej inicjatywy Samsung Well Connected. To globalne działanie z obszaru
społecznej odpowiedzialności biznesu,
którego celem jest wspieranie różnych

grup osób w świado
mym budowaniu Ja i technologia, dotyczyć będzie dia
cyfrowych nawyków.
gnozowania własnych nawyków i rytuałów korzystania z cyfrowych narzędzi.
Jednym z elementów wspierających Kolejny poświęcony będzie faktom
inicjatywę Well Connected jest urucho- i mitom, które są związane z mobilnymi
mienie nowoczesnej przestrzeni eduka- technologiami i Internetem. Ostatni zaś
cyjnej Samsung EduLab. To innowa- pozwoli rodzicom przyjrzeć się roli
cyjna pracownia, której głównym celem nowych technologii w życiu ich rodzin.
jest wspieranie rodziców i nauczycieli Cały projekt odbywać się będzie przy
w świadomym i bezpiecznym wpro- wsparciu psychologów zajmujących się
wadzaniu dzieci w świat nowych tech- tematyką rozwoju dzieci oraz wpływu
nologii, a uczniów – w kształtowaniu nowych technologii na codzienne funkwłaściwych nawyków cyfrowych.
cjonowanie człowieka.
Pracownia wyposażona będzie w naj-
nowsze rozwiązania technologiczne,
takie jak tablica interaktywna Samsung
FL!P, tablety, smartfony czy gogle VR.
Produkty będą wykorzystywane w codziennym procesie edukacyjnym.
W ramach EduLab prowadzone będą
różnorodne działania, takie jak np. lekcje
otwarte czy szkolenia dla kadry pedagogicznej. Rodzice będą mogli przejść przez
cykl warsztatów podzielonych na trzy
moduły. Pierwszy z nich, pod nazwą

Mimo że pracownia Samsung EduLab
jest zlokalizowana na terenie szkoły,
to jednocześnie wykracza poza standardową działalność placówki. Będzie
to przestrzeń do wymiany doświadczeń i współpracy uczniów, rodziców
i nauczycieli. Przy okazji dobre praktyki
wypracowane w EduLab mogą stać się
wzorcowym modelem działania dla
innych szkół i grup zainteresowanych
wspieraniem rodziców w ich wychowawczej roli, a nauczycieli w obszarze
budowania dobrych relacji z rodzicami.

DEVIRE TO JUŻ NIE TYLKO FIRMA REKRUTACYJNA
Budowanie marki pracodawcy, employer branding, to dziedzina czerpiąca
z HR i marketingu. Ile razy jest tak,
że działom personalnym brakuje wiedzy z zakresu marketingu, a działom
marketingowym wiedzy z zakresu HR?
W devire.digital te wszystkie trzy obszary są ze sobą połączone. Są one odpowiedzią na dzisiejsze problemy wielu
firm, zmagających się z trudną sytuacją
na rynku pracy oraz źle dobraną komunikacją do kandydatów.

Devire łączy ekspertów z zakresu rekrutacji i budowania zaangażowania pracowników pod okiem specjalistów z grupy AdNext. To firma, która zrzesza
pod swoimi skrzydłami sieć spółek zajmujących się działaniami digitalowymi.
Gamfi – lider gamifikacji w Polsce,
DDOB – platforma społecznościowa dla
influencerów zrzeszająca ponad dwadzieścia tysięcy młodych liderów opinii,
Optimise – międzynarodowa sieć afiliacyjna i agencja performance marketingu to niektóre z podmiotów, których
Młode pokolenia do 2020 r. będą sta- wiedza, doświadczenie przekładana jest
nowić 59% siły roboczej. Devire ma na potrzeby działów HR.
świadomość znaczenia tego, jak ważny
jest digital – dlatego inwestuje w roz- Pozycjonujemy się jako strategicznowój kompetencji employer brandingo -analityczna agencja employer brandinwych, które są osadzone niemal w 100% gowa z sercem w digitalu. Każdą straw środowisku nowych mediów.
tegię employer brandingową przygotowujemy w oparciu o dane, do których
W strukturach Devire pracuje ponad mamy błyskawiczny dostęp. Dla naszych
140 rekruterów, którzy rozmawiając klientów jesteśmy partnerem na każdym
z kandydatami, dzięki pozyskanym in- etapie pracy nad tworzeniem marki
formacjom są w stanie spojrzeć na ry- pracodawcy z wyboru – od bycia źródłem
nek ich oczami. Rozumieją potrzeby wiedzy, katalizatorem ‘insightów’, poprzez
ludzi – wiedzą, gdzie ludzie chcą pra- tworzenie strategii i jej późniejsze wdrocować, która firma jest dla nich ważna żenie – mówi Mateusz Wójtowicz, Manai dlaczego.
ging Partner w devire.digital.
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Podstawą strategii devire.digital dla firm
jest wiedza o grupie docelowej, do której jako agencja rekrutacyjna Devire ma
bardzo szybki i szeroki dostęp. Zespoły
rekrutacji specjalistycznej w samym
2018 r. odbyły ponad 35 tys. spotkań
z kandydatami.
Z kompleksowych usług devire.digital
skorzystali m.in.: Displate, Yves Rocher,
KONE, British American Tobacco.

7

BIZNES

9

BIZNES

Łódź od blisko dwóch dekad aktywnie pozyskuje
inwestycje z sektora BSS i szeroko wspiera rozwój polskich
i zagranicznych inwestorów. W styczniu 2019 r. Miasto
było Partnerem Strategicznym Gali Outsourcing Stars oraz
The BSS Forum – najbardziej spektakularnych wydarzeń
branży nowoczesnych usług dla biznesu w Europie.

24 stycznia 2019 r. w łódzkiej Hali EXPO
Fundacja Pro Progressio podsumowała
rozwój branży nowoczesnych usług dla
biznesu. Partnerem Strategicznym tego
rocznej edycji było Miasto Łódź.

wizualnymi oraz doskonale zaplano
waną częścią networkingową. Wyda
rzenie w Łodzi zgromadziło blisko 350
gości, którzy byli świadkami orygi
nalnej i spektakularnej ceremonii
wręczania nagród Outsourcing Stars.
Jak co roku, Gala Outsourcing Stars była Organizatorzy zadbali, aby charakter
wyczekiwanym wydarzeniem, podczas Gali był jak najbardziej zbieżny
którego podsumowano najważniejsze z wizerunkiem miasta, ale także w pełni
trendy branżowe, jak również nagrodzono oddawał charakter sektora nowocze
najszybciej rozwijające się organizacje snych usług dla biznesu. Gala zgro
świata BSS i instytucje otoczenia biznesu. madziła gości z wielu krajów, których
wspólnym celem i obszarem zaintere
Tegoroczna edycja Gali zachwyciła zapro sowania jest dalszy rozwój branż BPO,
szonych gości rozmachem, efektami SSC, GBS i IT w Polsce i Europie.
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NAJLEPSI Z GWIAZDAMI
Konkurs Outsourcing Stars co roku gromadzi coraz większą grupę uczestniczących w nim organizacji. W edycji za 2018 rok
dokonano dwóch istotnych zmian. Organizatorzy zrezygnowali z kategorii „Archiwizacja Danych”, ale dodali nową kate
gorię pod nazwą „Innowacyjne Rozwiązanie dla Biznesu”. Zmiany te podyktował rynek usług outsourcingowych, który
nieustannie przechodzi transformację. Nowa kategoria konkursowa była także jedyną, która była oceniana przez Jury,
a nie algorytm matematyczny, tak jak to ma miejsce we wszystkich pozostałych kategoriach.
Laureatami Konkursu Outsourcing Stars 2018 w niżej
wymienionych kategoriach zostali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekrutacje stałe – Randstad
Leasing Pracowniczy – Sii
IT Contracting – Sii
BPO – Frista BPO
SSC – 3M GBS
Call Contact Center – S8
IT Software Development – Sii
Sprzedaż – Antal (wyróżnienie)
Księgowość, Kadry, Płace – Process Solutions
Miasto – Poznań
Agencja Real Estate – Cushman & Wakefield
Deweloper – Skanska
Innowacyjne Rozwiązanie dla Biznesu – Skanska
(za system „Connected by Skanska”).

Przedstawiciele firmy Randstad – laureata w kategorii Rekrutacje stałe.

Przedstawiciele firmy Frista – laureata w kategorii BPO.

Przedstawiciele firmy 3M GBS – laureata w kategorii SSC.
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Przedstawiciele firmy SII – laureata w kategoriach Leasing Pracowniczy,
IT Contracting, IT Software Development.

Przedstawiciel firmy S8 – laureata w kategorii
Call Contact Center.

Outsourcing&More Polska | marzec–kwiecień 2019

Przedstawicielka miasta Poznań – laureata
w kategorii Miasto.

Przedstawiciele firmy Cushman & Wakefield – laureata w kategorii Agencja Real Estate.

Przedstawiciele firmy Antal – wyróżnionej w kategorii Sprzedaż.

Przedstawicielka firmy Skanska – laureata
w kategoriach Deweloper i Innowacyjne
Rozwiązanie dla Biznesu.
Outsourcing&More Polska | marzec–kwiecień 2019

Przedstawiciele firmy Process Solutions – laureata w kategorii Księgowość, Kadry, Płace.
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BIZNES

MENEDŻER ROKU
Podobnie jak to miało miejsce
w poprzednich latach, Fundacja
Pro Progressio wyróżniła najwybit
niejszego menedżera sektora BSS.
Wyróżnienie takie trafia do osoby,
która osiągnęła wyjątkowe wyniki
w pracy kierowanej przez siebie insty
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tucji, aktywnie wspierała procesy
edukacyjne, networkingowe i działała
na rzecz promocji branży BSS. W tym
roku tytuł Menedżera Roku zyskał
Paweł Łopatka – szef SoftServe
w Polsce, pod którego kierownictwem
spółka podwoiła zatrudnienie i uru


chomiła kolejne dwa centra opera
cyjne w Polsce. Łopatka stale rozwija
działalność prowadzonej przez siebie
spółki i szuka możliwości jej rozwoju.
Łódź także jest rozważana jako kolejna
lokalizacja na drodze rozwoju Soft
Serve w Polsce.

Outsourcing&More Polska | marzec–kwiecień 2019

Gala Outsourcing Stars była również okazją do wręczenia NAGRODY SPECJALNEJ,
PRZYZNAWANEJ PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ . Nagroda ta trafiła do firmy
Media4You i została przyznana za przeprowadzoną kampanię marketingową
„Mobilna Łódź” na rzecz promocji miasta, jako otoczenia przyjaznego do rozwoju
przedsiębiorczości, w tym także sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Kampania ta
odniosła ogromny sukces i wpisała się w szerokie działania promocyjne Miasta Łódź.

Outsourcing&More Polska | marzec–kwiecień 2019
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BIZNES
BIZNESOWE ROZMOWY
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Od trzech lat Galę Outsour
cing Stars poprzedza całod
niowe The BSS Forum – unikalna
konferencja, podczas której to
uczestnicy współtworzą agendę
i tematykę dyskusji. Fundacja Pro
Progressio – podczas rozmów
z członkami Klubu Pro Progressio
oraz ekspertami polskich i zagra
nicznych firm, jak również orga
nizacji branży BSS – zbierała
informacje o tematach, na które
jest największe zapotrzebowanie.
W ten sposób powstał szeroki
zestaw tematów, z których organi
zatorzy Forum zbudowali finalny
program poszczególnych paneli dyskusyjnych, prezentacji i warsztatów,
a także zgromadzili grono osób, które zostały zaproszone do aktyw
nego udziału w dyskusjach. Łódź jest gospodarzem wielu, stojących
na wysokim poziomie, merytorycznych wydarzeń biznesowych, a The BSS
Forum stanowi jedno z kluczowych w obszarze edukacji i networkingu
sektora nowoczesnych usług dla biznesu.
Wśród prelegentów The BSS Forum znaleźli się m.in. Hanna Zdanowska,
Elias van Herwaarden, Romek Lubaczewski, dr Krzysztof Senger, Adam
Pustelnik, Rafał Olejniczak, Zyta Machnicka, Wojciech Herra, Karel Fran
chois, Radek Drzewiecki, Kerry Hallard, Krzysztof Misiak, Maciej Kulbat,
Marcin Janiszewski, Michał Bielawski, Dymitr Doktór i wielu innych.
Wszyscy zaproszeni prelegenci współtworzyli spójny przekaz Forum,
jakim było „budowanie przyszłości dla branży BSS”. Motyw „Building
The Future” przenikał każdy z omawianych obszarów, w tym takich jak
Employer Branding, Strategia Lean, Process Excellence, Sprzedaż, Stra
tegia Gier w Biznesie, Współpraca ze środowiskami Start-up’owymi,
Duopolis i wielu innych.
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ŁÓDŹ + PRO PROGRESSIO =
NETWORKING NA NAJWYŻSZYM
POZIOMIE
Forum, co roku jest okazją do spotkań
networkingowych, które w bieżącej
edycji wspierała strefa pracy i cowor
kingu przygotowana przez Grupę
Nowy Styl. Fundacja Pro Progressio
ułatwiła umawianie spotkań między
uczestnikami poprzez własną autorską
aplikację Event Tiger. Uczestnicy
Forum skorzystali także z programu
„Take a Book” i mogli z konferencji
wyjść z książkami o tematyce zarzą
dzania, biznesu, doskonalenia zawo
dowego, czy wystąpień publicznych.
Zarówno Gala Outsourcing Stars, jak
i The BSS Forum zgromadziły mene
dżerów i pracowników branży outsour
cingu i nowoczesnych usług dla biznesu,
przedstawicieli sektora publicznego
i prywatnego, polskich i międzynaro
dowych izb gospodarczych, jak i firm,
które są klientami sektora BSS.

WSPÓLNY SUKCES WIELU
PARTNERÓW
Partnerem Strategicznym Gali Outsour
cing Stars oraz The BSS Forum w roku
2019 było Miasto Łódź. Wydarzenia
były objęte Honorowym Patronatem
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
oraz wspierane przez Partnerów i Spon
sorów, wśród których byli Cushman &
Wakefield, Grupa Nowy Styl, Adaptive
SAG, St. Paul’s Development, CIMA,
Scandinavian-Polish Chamber of Commerce, British-Polish Chamber of Commerce, International Association
of Outsourcing Professionals, Deut
scher Outsourcing Verband, Emerging
Europe Alliance, Riposta, Enterprise
Ireland, RICS oraz Focus Event.

Outsourcing&More Polska | marzec–kwiecień 2019
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SSC

MALOWANY
ŚWIAT SSC

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.
W dziesiątej odsłonie SSC Lions zapraszamy do zapoznania się z rozmową z Mirą Mech, Head of GBS
Center w Polsce firmy AkzoNobel.

SSC LIONS

ZDOLNOŚĆ
PRZEWIDYWANIA
POGARSZA SIĘ WRAZ
Z SZYBKOŚCIĄ
PRZEMIAN. I DOTYCZY
TO ZARÓWNO LUDZI,
JAK I CAŁEGO BIZNESU.
DLATEGO JEDNĄ
Z KLUCZOWYCH
UMIEJĘTNOŚCI, JAKIEJ
POWINNIŚMY POSZUKAĆ
W SOBIE ORAZ NASZYCH
PRACOWNIKACH, JEST
ZDOLNOŚĆ DO SZYBKIEGO
UCZENIA SIĘ
I BŁYSKAWICZNEJ
ADAPTACJI.

Wiktor Doktór, Pro Progressio:
AkzoNobel to duża międzynarodowa marka. W Polsce firma jest
obecna od wielu lat, ale dopiero niedawno zdecydowała się uruchomić
w Warszawie swoje Centrum Usług
Wspólnych. Czym się zajmuje Wasze
SSC i czy jest to jedyne takie Centrum
w AkzoNobel na świecie?
Mira Mech, AkzoNobel: Warszawskie centrum jest piątym otwartym w ciągu ostatnich lat na świecie i – zgodnie
z globalną strategią – ostatnim. Skupiamy
się w nim przede wszystkim na dwóch
celach. Pierwszy, powiedziałabym zew
nętrzny – to oczywiście wsparcie naszych
„klientów”, czyli pracowników części biznesu w regionie EMEA, w osiąganiu założonych celów biznesowych. Drugi cel,
ma bardziej wewnętrzny charakter, ale
jest dla nas nie mniej ważny. Chcemy,
żeby wyróżniało nas środowisko pracy. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by było ono kolorowe, dosłownie
i w przenośni. Projektujemy właśnie nowe biuro, w którym na pewno nie będzie
monotonii. Chcemy, żeby taka była też
kariera w naszym Centrum.
Centra Usług Wspólnych zajmują się
szeregiem różnych procesów. Czym
zajmuje się Wasze SSC?
Naszym głównym wyzwaniem
jest na razie optymalizacja procesów w obszarach: finansów i księgowości, zakupów oraz human resources.
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Celowo mówię „na razie”, bo za chwilę
możemy spodziewać się przejęcia kolejnych procesów, w tym związanych z zaawansowaną analityką…
Nie mogę nie zapytać o konkrety. Jak
zamierzacie rozszerzać zakres kompetencji Waszego Centrum operacyjnego?
Jako wielka fanka Netflixa, staram
się unikać spoilerów. Nie mogę więc
uchylić rąbka tajemnicy. Powiem tylko,
że od początku plany związane z naszym
centrum były naprawdę ambitne. Stale
są też dopasowywane do sytuacji gospodarczej, potencjału krajowego rynku pracy, czy innych pojawiających się
wewnątrz grupy wyzwań.
Temu wszystkiemu towarzyszy jednak absolutnie niezmienne podejście
do przyciągania, rozwijania i zatrzymywania najbardziej utalentowanych
pracowników w firmie. Co warte podkreślenia – patrzymy na talent nieco inaczej niż pozostali. Oczywiście zależy
nam na „pozyskaniu” najlepszych ekspertów, czyli osób z bardzo konkretnymi kompetencjami twardymi. Ale
dla nas talent to też kompetencje
miękkie, zdolność dopasowania się
kandydata do kultury organizacji. Jako jedna z niewielu firm doceniamy i wybieramy pracowników także ze
względu na zbiór kompetencji miękkich,
nastawienie, energię – pozwalających
na taki właśnie „cultural fit.”
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Spójrzmy na rozmiar Waszej działal
ności. Ile w tej chwili zatrudniacie ludzi
i jaki jest plan na kolejne 12 miesięcy?
Marzec jest dla nas wyjątkowym
miesiącem, bo przekroczymy próg
100 pracowników. A w ciągu kolejnych
12 miesięcy chcemy tę liczbę potroić.
Jednak dynamika wzrostu jest absolutnie
wtórna wobec jakości. Jesteśmy naprawdę zdeterminowani w realizacji naszego celu – stworzenia miejsca pracy,
w którym talent czuje się wyjątkowo dobrze. Chcemy rosnąć, ale chcemy to zrobić mądrze. I choć brzmi to jak utopia,
my wierzymy, że nam się uda. Jesteśmy
w przededniu ogłoszenia nowej strategii employer brandingowej, nad którą pracujemy wspólnie z zewnętrznym
partnerem. Pierwsze działania się bardzo obiecujące.
Czy Warszawa była jedyną lokalizacją,
jaką braliście pod uwagę na uruchomienie SSC w Polsce, czy być może inne
miasta też były rozważane?
Warszawa była jednym z kilku miast
na „short liście”. Zresztą Polska nie była jedynym krajem branym pod uwagę.
Centrala firmy poświęciła naprawdę sporo czasu na zrozumienie, która z rozważanych opcji pozwoli najlepiej zrealizować
długoterminowe cele inwestycyjne.

nie kierunków rozwoju jest coraz mniej.
Zdolność przewidywania pogarsza się
wraz z szybkością przemian. I dotyczy
to zarówno ludzi, jak i całego biznesu.
Dlatego jedną z kluczowych umiejętności, jakiej powinniśmy poszukać w sobie
oraz naszych pracownikach, jest zdolność do szybkiego uczenia się i błyskawicznej adaptacji.
Co prawda wskaźnik CAGR ciągle utrzymuje się na zdrowym poziomie, ale według mnie, potrwa to jeszcze najwyżej
kilka lat. Potem możemy się spodziewać
znacznego wyhamowania. Nasza przyszłość będzie więc zależała głównie
od umiejętności przystosowania organizacji, siebie i pracowników do zmieniającej się rzeczywistości.

150+
krajów

9,6 mld €

Choć to wyzwanie znacznie szersze niż
tylko biznesowe, bo dotyczące też sfery
publicznej, całego sektora szkolnictwa,
czy samorządów. Widzę miasta inwestujące sporo w infrastrukturę, rynek
nieruchomości czy inne elementy przyciągające pracowników i firmy. To miasta robią naprawdę dobrze. Niestety
jednak nie widziałam do tej pory ośrodka miejskiego, który miałby gotową wizję i strategię rozwoju opartą na kapitale
wiedzy – polegającą na nauce naprawdę
potrzebnych kompetencji. A przecież
taka strategia musiałaby być egzekwowana już dzisiaj, żeby dotrzymać tempa zachodzącym zmianom.

dochodu w 2017

ok.

3500

pracowników

Mogę zdradzić 3 główne przyczyny, dla
których została wybrana Warszawa. Były
to: infrastruktura i dobre połączenie z
innymi europejskimi miastami, dostępność potencjalnych kandydatów, oraz Dziękuję za rozmowę.
bliskość do oddziałów operacyjnych spółki [w samej Warszawie są dwa oddziały
AkzoNobel, a fabryki znajdują się w miejPOKRYCIA AKZONOBEL MOŻNA ZNALEŹĆ NA:
scach dobrze skomunikowanych].
Na koniec pytanie o sam sektor SSC
i Pani odczucie wobec przyszłości tego sektora. W ostatnich 20 latach obserwowaliśmy bardzo prężny rozwój,
wzrost zatrudnienia i automatyzację
procesów. Czy Pani zdaniem ten trend
zostanie utrzymany w kolejnych latach,
czy być może możemy się spodziewać
czegoś innego?
Biorąc pod uwagę tempo rozwoju technologii, kolejny przełom nie
jest kwestią „czy”, ale „kiedy”. W ciągu ostatnich kilku dekad zmiany w sferze biznesu przyspieszyły niesamowicie.
To niestety sprawia, że czasu na spokojne strategiczne planowanie, przemyśle-
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Sydney Harbour Bridge,
Australia

Lotnisko Shenzhen, Chiny

Stadion Maracana, Brazylia

Burj Al Arab, Dubaj, ZEA

The London Eye, UK

Brooklyn Bridge, Nowy
York, USA
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BIZNES

ROZWIĄZANIA DIGITAL STOSOWANE W ORGANIZACJACH
(ŹRÓDŁO: SSOA PULSE SURVEY, KPMG W POLSCE)

SHAREPOINT

81%

OCR

67%

ROZWIĄZANIA DO PRACY
ZDALNEJ

40%

ROZWIĄZANIA
W CHMURZE

38%

DASHBOARDY

74%

EDI

52%
DOCUMENT
MANAGEMENT
SYSTEM

38%

SERVICE DESK

33%

MOBILNY DOSTĘP
DO SYSTEMÓW ERP

12%
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DIGITAL
FINANCE
JAKIE SĄ DOSTĘPNE
ROZWIĄZANIA DLA
FUNKCJI FINANSOWEJ?

Światowe trendy, postępująca globalizacja we wszystkich
obszarach gospodarki, a także rosnąca potrzeba
nowoczesnych rozwiązań dla dynamicznego świata
biznesu sprawiają, że role funkcji finansowych oraz
dyrektora finansowego zmieniają się.
Współczesny dział finansowy w organizacji musi wyjść poza tradycyjny zakres
swoich obowiązków rozumianych jako
przetwarzanie transakcji, raportowanie
finansowe i kontrola. Nowoczesny CFO
to strateg, kreator wartości, lider zmian.
Zarządy wiodących przedsiębiorstw
oczekują, że zespoły finansowe staną się
partnerem dla biznesu – będą wspierać
je w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych, a więc dostarczać
kompletne informacje oparte na wiarygodnych danych, dostępnych w czasie
rzeczywistym.
Według badania globalnego KPMG,
85% dyrektorów zarządzających najbardziej rentownymi przedsiębiorstwami
twierdzi, że ich dyrektor finansowy
odgrywa strategiczną rolę w tworzeniu
inteligentnych narzędzi analitycznych
oraz dostarczaniu wysokiej jakości
informacji zarządczej, wspierając w ten
sposób długoterminowy i efektywny
wzrost przedsiębiorstwa.
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Jak działy finansowe mogą skuteczniej
realizować nowe zadania, skupiając się
na zadaniach generujących wartość,
a więc wsparciu w podejmowaniu
decyzji zarządczych? Z pomocą przychodzą rozwiązania technologiczne,
które mają szerokie zastosowanie w finansach, począwszy od przekształcania dokumentów z formy papierowej
na elektroniczną, aż do wykorzystania
sztucznej inteligencji:

ELIMINACJA PAPIEROWEJ DOKUMENTACJI. Jednym z pierwszych
kroków prowadzących do digitalizacji jest zmiana obiegu dokumentacji z formy papierowej na elektroniczną, poprzez wprowadzenie cyfrowej
archiwizacji czy obiegu dokumentów
i ich autoryzacji. Wiele firm zrezygnowało już z wystawiania i przetwarzania
faktur drukowanych i wdrożyło e-faktury. Najbardziej efektywne organizacje
charakteryzują się wysokim wskaźnikiem dokumentów procesowanych bez

ingerencji pracownika, dzięki wykorzystaniu narzędzi do konwertowania
zeskanowanych dokumentów do edytowalnej postaci cyfrowej (OCR – Optical
Character Recognition), czy elektronicznej wymiany danych (EDI – Electronic Data Interchange).
Kolejnym etapem usprawnienia wy
miany informacji pomiędzy finansami
a pozostałymi zespołami w organizacji
jest wprowadzenie narzędzi do komunikacji poza standardową komunikacją
mailową – od automatycznych powiadomień systemowych po narzędzia typu
service desk, coraz bardziej popularne
w finansach.

AUTOMATYZACJA. Organizacje starają się wyeliminować najbardziej czasochłonne i powtarzalne zadania poprzez
wdrożenie narzędzi automatyzacji – od
makr w programie Excel (VBA), przez
robotyzację procesów na istniejących
systemach, po implementację dedy-
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BIZNES

INTEGRACJA PROGRAMÓW I NA chłonnych, ale nie kreujących wartości,
RZĘDZI. Systemy klasy ERP pozwalają a z drugiej strony pozwala wesprzeć

85%

dyrektorów zarządzających
najbardziej rentownymi
przedsiębiorstwami twierdzi,
że ich dyrektor finansowy
odgrywa strategiczną rolę
w tworzeniu inteligentnych
narzędzi analitycznych oraz
dostarczaniu wysokiej jakości
informacji zarządczej.

kowanych narzędzi i systemów. Automatyzacja obejmuje nie tylko podstawowe procesy księgowe, jak księgowanie faktur czy generowanie płatności, ale również procesy raportowania
czy uzgadniania sald.
Robotyzacja procesów (RPA – Robotic
Process Automation) może stanowić
odpowiednie rozwiązanie szczególnie
w sytuacjach, gdy wymiana całego
systemu bądź wdrożenie nowego narzędzia jest pracochłonne i kosztowne,
a sam proces ma charakter powtarzalny,
rutynowy i przebiega w ten sam sposób.
Wówczas wirtualny robot wyręcza człowieka w wykonywaniu żmudnych czynności, które zapisane są jako algorytm
wykonujący działania na istniejących
systemach. Z uwagi na takie ustrukturyzowane, algorytmiczne podejście, błędy
cechujące pracę ludzką zostają zredukowane bądź całkowicie wyeliminowane.
Potencjał robotyzacji coraz częściej do
strzegają dyrektorzy finansowi – zgodnie
z badaniem KPMG w Polsce z 2018 r.,
43% zespołów finansowych rozpoczę
ła już wdrażanie RPA, czyniąc obszar

finansów liderem robotyzacji.
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na integrację przetwarzanych informacji w powiązanych bazach danych
oraz komunikowanie się systemów
bez ingerencji człowieka. Organizacje
coraz częściej wykorzystują rozwiązania host-to-host (wykorzystywane
m.in. na potrzeby komunikacji systemu
finansowego z platformą bankową),
platformy do komunikacji z kontrahentami czy klientami, automatyczne fakturowanie między spółkami w grupie czy
narzędzia do konsolidacji.

ROZWIĄZANIA W CHMURZE, MODEL AS A SERVICE. Rozwiązania te
pozwalają na łatwiejszy oraz bardziej
elastyczny dostęp do najnowszych
wersji narzędzi i aplikacji, bez konieczności utrzymywania infrastruktury IT.
Wykorzystanie rozwiązań mobilnych
zwiększa dostępność do informacji
i usprawnienie realizacji procesów dzięki
aplikacjom na urządzenia mobilne
(np. akceptacja faktur z telefonu).

ANALITYKA DANYCH. Wdrożenie
nowoczesnych narzędzi Business Intelligence służy nie tylko do zaawansowanej analizy danych, ale także
do wieloprzekrojowego raportowania
zarządczego (również w czasie rzeczywistym) oraz precyzyjnego planowania i wielowariantowego prognozowania. Wizualizacja danych w postaci
dashboardów (kokpitów menedżerskich prezentujących kluczowej wskaźniki efektywności – KPI) pozwala
na szybką ocenę sytuacji w organizacji,
wychwycenie trendów czy zidentyfikowanie problemów.

nową rolę jako partnera biznesowego.
Wdrożenie staje się coraz łatwiejsze
z uwagi na dostępność rozwiązań
na rynku, jak również nowelizacje regulacji, które nie tylko ułatwiają wprowadzanie narzędzi, a coraz częściej
wymuszają takie działania, bez których
dostosowanie się do nowych przepisów będzie bardzo trudne (JPK,
RODO). Nic więc dziwnego, że coraz
więcej organizacji wskazuje finanse
i księgowość jako priorytetowy obszar
do inwestycji, a także „digitalowego”
lidera w organizacji.
Funkcje finansowe wielu przedsiębiorstw działających na polskim ryn-
ku znajdują się na początku swojej
drogi ku cyfryzacji. Niemniej, zanim
w nią wyruszą powinny odpowiednio
się do niej przygotować, czyli przeprowadzić analizę potrzeb, uporządkować
i zoptymalizować procesy, opracować
efektywne koncepcje modelu informacji zarządczej, etc. Jest to kluczowe
przy wdrażaniu nowoczesnych narzędzi
cyfrowych, ponieważ efekt końcowy
bardzo często determinowany jest przez
pracę wykonaną na etapie przygotowań.
KPMG posiada w swojej ofercie szeroki
wachlarz usług odpowiadających na te
potrzeby, zaczynając od benchmarkingu
i oceny dojrzałości funkcji finansowej,
optymalizacji procesów, opracowanie
modelu informacji zarządczej i efektywnego controllingu, po kompleksowe
wdrożenie docelowego modelu operacyjnego nowoczesnych finansów.

BLOCKCHAIN. Technologia blockchain Autorzy:
powoli znajduje kolejne zastosowania
w finansach, dzięki zwiększeniu autentyczności i minimalizacji ryzyka procesowanych informacji stanowi doskonałe rozwiązanie dla takich obszarów
jak realizacja płatności, czy raportoIzabela Krajewska,
wanie podatkowe.
Wykorzystanie różnych elementów do
stępnych rozwiązań digital pozwala,
z jednej strony ograniczyć czas, który
zespoły finansowe poświęcają na realizację zadań powtarzalnych i czaso-

menedżer w dziale usług doradczych,
zespół Management Consulting
w KPMG w Polsce
Wojciech Pankowski,
menedżer w dziale usług doradczych,
zespół Management Consulting
w KPMG w Polsce
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BIZNES

ZMIANY OBOWIĄZKÓW
PRACODAWCY W ZAKRESIE
PROWADZENIA
I PRZECHOWYWANIA
DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
Z dniem 1 stycznia 2019 roku uległa zmianie regulacja Kodeksu
pracy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
pracowniczej. Od tej daty obowiązuje także Rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie dokumentacji pracowniczej, zastępujące obowiązujące
wcześniej rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy.
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Zgodnie z nowym brzmieniem art. 94 pkt 9b
Kodeksu pracy okres przechowywania
dokumentacji pracowniczej (w tym akt
osobowych) uległ skróceniu do 10 lat licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym
stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł.

Nowe regulacje wprowadzają istotne
zmiany dotyczące tak prowadzenia,
jak i przechowywania dokumentacji
pracowniczej, w tym akt osobowych.
Niniejszy artykuł przedstawia tylko
wybrane zagadnienia w tym zakresie.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 94
pkt 9b Kodeksu pracy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
(w tym akt osobowych) uległ skróceniu do 10 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym stosunek
pracy został rozwiązany lub wygasł.
To ważna zmiana dla pracodawców,
bowiem dotychczas byli oni zobowiązani przechowywać tę dokumentację
przez 50 lat. Kodeks pracy wyraźnie
przy tym zastrzega, że obowiązek dłuższego przechowywania dokumentacji
może wynikać z odrębnych przepisów.
Jeden z takich wyjątków dotyczy dokumentacji, która może stanowić lub
stanowi dowód w postępowaniu,
którego pracodawca jest stroną lub
o którego wszczęciu wie.

dawcy. Zgodnie z art. 946 k.p. wraz
ze świadectwem pracy musi on przekazać pracownikowi pisemnie lub elektronicznie informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,
możliwości jej odbioru przez pracownika do końca miesiąca kalendarzowego
następującego po upływie okresu przechowywania oraz o zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku
jej nieodebrania. Zgodnie bowiem
z art. 947 k.p, pracodawca ma obowiązek zniszczyć dokumentację pra
cowniczą w sposób uniemożliwiający
odtworzenie jej treści, w terminie
do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na jej odbiór.

Dokumentacja pracownicza w nowej,
elektronicznej postaci, powinna być
prowadzona i przechowywana w systemie teleinformatycznym zapewniającym m.in. zabezpieczenie jej przed
uszkodzeniem, utratą oraz nieuprawnionym dostępem. System ma także
zapewniać integralność treści dokumentacji i metadanych przez zabezpieczenie ich przed wprowadzaniem zmian,
z wyjątkiem zmian wprowadzanych
w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur. Zapewniony musi być
także stały dostęp dla osób upoważnionych przy jednoczesnej identyfikacji
Nowelizacja w sposób wyraźny dopusz- tych osób oraz rejestracji dokonywacza także prowadzenie dokumentacji nych przez nie zmian w dokumentacji
pracowniczej w dwóch równoważnych i metadanych. Ponadto system ten musi
postaciach: papierowej oraz elektro- pozwalać na skuteczne wyszukiwanie
nicz
nej. Zmiana postaci dokumen- dokumentów na podstawie określonych
tacji z papierowej na elektroniczną w rozporządzeniu metadanych, na wy
nie polega jednak na prostym zeska- dawanie dokumentacji albo jej części,
nowaniu dokumentu. Odwzorowanie oraz zapewnić funkcjonalność wydruku.
cyfrowe wymaga opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym Kodeks pracy w sposób wyraźny wprolub kwalifikowaną pieczęcią elektro- wadza także prawo do otrzymania przez
niczną, potwierdzających zgodność pracownika, byłego pracownika lub
odwzorowania cyfrowego z dokumen określonych w przepisach członków
tem papierowym.
jego rodziny, kopii całości lub części
dokumentacji pracowniczej. Wniosek
Przejście z dokumentacji elektronicznej o ich wydanie wymaga zachowania
na papierową jest prostsze. Wystarczy formy papierowej lub elektronicznej
sporządzić wydruk i opatrzyć go pod- i jest dla pracodawcy wiążący.
pisem pracodawcy lub osoby przez
niego upoważnionej, potwierdzającym
Autor:
zgodność wydruku z dokumentem
elektronicznym.

Trzeba przy tym zastrzec, że nowy
krótszy okres przechowywania dokumentacji dotyczy stosunków pracy
nawiązanych od 2019 r. Dokumentację dla stosunku nawiązanych przed
rokiem 2019 nadal należy przechowywać przez 50 lat. Możliwe jest
skrócenie tego terminu dla dokumentacji ze stosunków pracy nawiązanych w okresie od 1 stycznia 1999 r.
do 31 grudnia 2018 r., przez złożenie
do ZUS tzw. raportu informacyjnego.
W przypadku skorzystania z tej możliwości okres przechowywania skraca się
do 10 lat, licząc od końca roku kalenda- Pracodawca ma prawo do zmiany
rzowego, w którym raport informacyjny postaci, w jakiej prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą.
został złożony.
O swojej decyzji w tym zakresie musi
Skrócenie okresu przechowywania do- jednak poinformować pracowników,
kumentacji pracowniczej wiąże się z do- zapewniając im możliwość odbioru
datkowymi obowiązkami dla praco- poprzedniej postaci dokumentacji pra-
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cowniczej w terminie 30 dni od dnia
przekazania informacji.

dr Iwona
Więckiewicz-Szabłowska,
radca prawny
w Kancelarii Prawnej
„Chudzik Wspólnicy
Radcowie Prawni”
sp.p. www.chudzik.pl
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Zuzanna i Maciej Mikołajczyk.
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OTWARTA
PRZESTRZEŃ
TO WOLNOŚĆ
WYBORU
I WOLNOŚĆ
DZIAŁANIA
Wywiad z Zuzanną Mikołajczyk, Członkiem Zarządu i Dyrektor
Marketingu Mikomax oraz Maciejem Mikołajczykiem, Członkiem
Zarządu i Prokurentem Mikomax.
Wiktor Doktór, Pro Progressio: Mikomax
od lat dba o komfort pracy w wielu
branżach, w tym także w sektorze
nowoczesnych usług dla biznesu. Czy
i jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniły się oczekiwania firm BSS w odniesieniu do przestrzeni biurowych?
Zuzanna Mikołajczyk, Mikomax:
Branża nowoczesnych usług biznesowych jest nam bliska i od lat rozwijamy ten sektor pod kątem podejścia
do organizacji biura. Ponad 4 lata byliśmy Partnerem Strategicznym w zakresie Workspace Environment w ramach
ABSL, gdzie budowaliśmy wśród decy-
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dentów świadomość tego, jak ważne
jest to, w jakim środowisku pracy wykonują swoje zadania ich pracownicy.
Czujemy satysfakcję, ponieważ wywarliśmy wpływ na decyzje firm w zakresie realizacji powierzchni biurowych.
Współpracowały z nami takie przedsiębiorstwa, jak XL Catlin we Wrocławiu czy
Luxoft w Krakowie.
Te projekty są najlepszym dowodem
na to, że zmieniło się podejście sektora
z „jakiekolwiek biuro do pracy” na „do
pasowane biuro do pracy”. Przestrzeń
zaczyna być wygodna dla pracowni

ków i dopasowana do wykonywanych
czynności, o czym świadczy m.in. fakt,
że znacząco wzrasta w tej branży udział
miejsc pracy z biurkami sit&stand, czy
też to, że klienci widzą wartość w po
siadaniu kabin akustycznych do pracy
i rozmów. Przestrzeń biurowa stała się
też jednym z elementów employer branding, co powoduje, że w czasach kultu
pracownika firmy starają się prześcigać
w tym, co oferuje ich powierzchnia
do pracy. Biura przestały być już tylko
miejscem do wykonywania obowiązków
zawodowych; przeobraziły się w atrakcyjny element lifestyle'u.
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Hush Open – budka akustyczna do spotkań. Targi Orgatec 2018.

Przestrzeń biurowa
stała się jednym
z elementów employer
branding, co powoduje,
że w czasach kultu
pracownika firmy
starają się prześcigać
w tym, co oferuje ich
powierzchnia do pracy.
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Czy podejście do biur typu open space również ulega zmianie? A jeśli tak,
to o czym należy pamiętać tworząc
dobrą otwartą przestrzeń biurową?
Maciej Mikołajczyk, Mikomax: Dla
nas otwarta przestrzeń to wolność wyboru i działania. Open space jest ogromną wartością, bo daje transparentność,
otwartość i elastyczność. Nie jest jednak
rozwiązaniem idealnym. Otwarta przestrzeń wiąże się z niczym nieograniczonym źródłem dźwięków, takich jak chociażby prozaiczne pisanie na klawiaturze
czy rozmowy telefoniczne pracowników.
Gdy pomnożymy je przez liczbę osób
przebywających na danej powierzchni,
zaczyna to stanowić poważny problem.
Pracownicy nie mają możliwości skupienia się, odizolowania od hałasu i realizacji samodzielnie lub z zespołem wyznaczonych zadań.

telefoniczne, praca indywidualna czy
spotkania. Hush rozwiązuje wszystkie
problemy przestrzeni typu open space,
a jednocześnie w żadnym stopniu nie
umniejsza jej wymienionych zalet. Do
datkowo wpływa pozytywnie na odbiór
biura – budki wyglądają nowocześnie
i wyposażone są w nowe technologie.
Zyskujemy dzięki nim ciszę, skupienie
i niecodzienną architekturę wnętrza.

Część z firm aranżuje i mebluje biura
na lata – jest to podyktowane względami ekonomicznymi, ale czy spełnia to
wymogi ergonomii i komfortu pracy?
Jak często powinno się myśleć o ponownej aranżacji przestrzeni biurowych?
Z.M.: Meblowanie na lata samo w sobie nie jest złe, pod warunkiem, że mamy
produkty dobre jakościowo i łatwe do rearanżacji. Oczywiście zmieniają się standardy, jak chociażby przechodzenie
Dlatego stworzyliśmy Hush – linię bu- z biurek nieregulowanych na regulowane,
dek akustycznych zaspokajających od dlatego dobrze jest postawić na rozwiąmienne potrzeby, takie jak rozmowy zania, które w swoim DNA mają element
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Przestrzeń zaczyna
być wygodna
dla pracowników
i dopasowana
do wykonywanych
czynności, o czym
świadczy m.in. fakt,
że znacząco wzrasta
udział miejsc
pracy z biurkami
sit&stand, czy też
to, że klienci widzą
wartość w posiadaniu
kabin akustycznych
do pracy i rozmów.

elastyczności i gotowości na zmiany.
Biurko jest elementem ważnym, ale nie
jedynym. Nawet jeśli nie zdecydujemy
się na jego zmianę, to mamy wiele innych możliwości, aby odświeżyć przestrzeń funkcjonalnie i estetycznie. Biuro
powinno być rearanżowane tak często,
jak potrzebuje tego biznes klienta. Dla
niektórych to może być co dwa miesiące, dla innych co 2 lata, zależy to od dynamiki zmian. Dla naszej pracy kluczowym jest, aby klient potrafił określić, jak
często w idealnym świecie powinny być
dokonywane zmiany w biurze, po to, by
wspierać zespoły i procesy.

na nich samych. Wierzymy, że tylko taki
dialog umożliwi realne wprowadzenie
zmiany i zwiększenie satysfakcji pracowników z miejsca, w którym pracują.

Kto w firmach dba o dobre przygotowanie i wystrój biura? Innymi słowy, kto jest zazwyczaj Partnerem dla
Mikomax w trakcie rozmów na temat przygotowania przestrzeni biurowych – czy jest to finalny klient
(np. firma BPO), czy może Agencja
Real Estate, Firma Fit-Out, a może ekspert z obszaru facility management?
M.M.: Wybór osoby prowadzącej
projekt zależy od oczekiwań i zakresu
Na rynku można spotkać się z różnymi działań, jakie podejmuje klient. Mamy
modami, np. polityką wykorzystywa- projekty, gdzie współpracujemy bezponia różnych biurek. To sytuacja, w któ- średnio z zarządem firm. Są to przeważrej pracownik jednego dnia korzysta nie projekty, w których zmiana znacząco
z jednego biura, a kolejnego z innego wpływa na firmę – relokacja, znacząca
biurka w tej samej lub innej części zmiana w sposobie pracy lub stworzenie
biura. Czy rzeczywiście pracownicy są od zera koncepcji na biuro. Tu przeważchętni do takiego podejścia i czy taki nie projekt prowadzi Facility Manager
model pracy korzystnie wpływa na wy- lub agencja real estate. Często bywa tak,
korzystanie przestrzeni biurowej?
że nasze działania sięgają od projektu
Z.M.: Są chętni, jeśli widzą w tym ko- koncepcji, po szczegółowy space plan,
rzyść dla siebie. Może to być, np. fakt, tak jak to miało miejsce w przypadku
że zyskują większą swobodę, większą współpracy z DKV.
różnorodność, gdy decydują się zrezygnować z „własnego terytorium”, Czasami, przy prostszych lub bardziej
albo że zwyczajnie przyjemniej im się standardowych projektach, pracujemy
tak pracuje. Dla wielu klientów, którzy z osobami odpowiedzialnymi za zakup
wprowadzili zmiany w sposobach pra- mebli. Wtedy z naszej strony wspieramy
cy, zorganizowaliśmy cykle warsztatów klienta w zakresie rozwiązań technoloz pracownikami. Rozmawialiśmy z nimi gicznych i funkcjonalnych, mniej w pracy
właśnie o tych zmianach – dlaczego koncepcyjnej, którą w większości już
biznes tego potrzebuje i jak to wpłynie wykonał z architektem zewnętrznym.

Hush Meet L - mobilna sala konferencyjna.
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Stoisko Mikomax podczas targów branżowych Orgatec 2018.

Z roku na rok
przybywa firm, które
chwalą się tym,
że dbają o zdrowie
swoich pracowników.

Spójrzmy nieco w przyszłość. Jakich
trendów lub swoistej mody możemy
się spodziewać w obszarze aranżacji
przestrzeni biurowej w roku 2019 i jak
na te trendy odpowiada Mikomax?
Z.M.: Od dłuższego czasu obserwujemy trend, w którym to człowiek-pracownik – jest w centrum zainteresowania
i stanowi punkt wyjścia do dalszych działań. Mówię to z pełną odpowiedzialnością i świadomością tego, że IV rewolucja przemysłowa właśnie się rozpoczęła,
że robotyzacja i automatyzacja to przyszłość, że według raportu Word Economic
Forum na skutek robotyzacji, do 2022 r.
aż 75 milionów miejsc pracy może zostać
zlikwidowanych. Mimo tych wszystkich
nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji, która ma zastąpić „człowieka”,
ciągle to on zajmuje ważne miejsce i to
właśnie jego potrzeby wyznaczają standardy i trendy w wyposażaniu biur.
Projektując biuro, odpowiadamy na py
tanie, w jaki sposób – dysponując odpo-
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wiednimi narzędziami – możemy wpływać pozytywnie na postawę pracowników, zmniejszać stres, zwiększać
motywację, a także, jak sprzyjać współpracy i komunikacji między działami
oraz jak wspierać kreatywne myślenie.
M.M.: Coraz częściej w kontekście
biur przyszłości poruszane są zagadnienia
związane z koncepcją weelbeing, czyli
tym, co sprawia, że pracownicy czują się
po prostu dobrze, a dzięki temu mogą
uwalniać swój potencjał. Pod tym pojęciem rozumiemy takie zagadnienia, jak
akustyka, elastyczność rozwiązań, mo
bilność oraz rozwiązania typu sit&stand.
W odniesieniu do akustyki niezaprzeczalnie nastała era kabin oraz wszelkich rozwiązań z rodziny Hush. To, co
charakteryzuje te rozwiązania, to przede wszystkim skuteczne izolowanie
od męczących dźwięków i bodźców
z zewnątrz, mobilność, dobra wentylacja, właściwe oświetlenie oraz szeroka

Outsourcing&More Polska | marzec–kwiecień 2019

paleta wykończeń kolorystycznych.
Roz
wiązania z linii Hush dają możliwość wyboru, zapewniają osobistą
przestrzeń, podnoszą komfort nasz
i naszych współpracowników. W trakcie
pracy wykonujemy różne obowiązki,
z którymi wiążą się rozmaite czynności
i zadania, jak np. rozmowa telefoniczna,
wideokonferencja, spotkanie z klientem
czy kolegami z zespołu. Żeby można je
było wykonać właściwie, potrzebne jest
miejsce, gdzie nie będziemy przeszkadzać sobie nawzajem, gdzie w komfortowych warunkach będziemy mogli
przenegocjować warunki umowy, czy
też poprowadzić wideokonferencje
w obcym języku. Jednym z moich
ulubionych rozwiązań Hush jest nowość
na rynku – Hush Meet L, czyli kabina,
w której, dzięki możliwości zainstalowania niezależnej klimatyzacji, może-
my dowolnie regulować temperaturę pomieszczenia, co ma ogromne
znaczenia przy spotkaniach w gronie
6 czy 8 osób. W przypadku tego produktu wyzwaniem była kwestia gromadzącej się z klimatyzacji wody. Roz
wiązaliśmy to w bardzo praktyczny,
a zarazem ekologiczny sposób. Mianowicie, w połączeniu z wertykalną ścianą,
stworzyliśmy system zamknięty, w którym skroplona woda nawadnia rośliny.

O popularności rozwiązań Hush świadczy fakt, że szybko dostosowują się
do indywidualnych potrzeb pracowników i dynamicznej pracy w zespołach,
są łatwe do przestawienia, przesunięcia,
dostosowania do zastanej przestrzeni.
Nie krępują, nie ograniczają, dają możliwość wyboru.
Z roku na rok przybywa firm, które chwalą się tym, że dbają o zdrowie swoich
pracowników. Widać, że koncepcja wellbeing na dobre wpisuje się w strategię
tworzenia wygodnych przestrzeni biurowych. Firmy zaczynają stawiać na ruch
swoich pracowników, dając im m.in.
możliwość zmiany pozycji ciała w trakcie
pracy. Na rynku pojawia się coraz więcej
biurek, przy których można pracować
w trybie sit&stand, w większości są to
wersje elektryczne, gdzie konieczne jest
podłączenie biurka do zasilania. Alternatywą są biurka z manualną regulacją
wysokości blatu, gdzie nie jesteśmy ograniczeni źródłem zasilania. To, co dodatkowo przemawia za tego typu rozwiązaniem, to szybkość i prostota, z jaką
zmieniamy wysokość blatu.
Dziękuję za rozmowę.

Widać, że koncepcja
wellbeing na dobre wpisuje
się w strategię tworzenia
wygodnych przestrzeni
biurowych. Firmy zaczynają
stawiać na ruch swoich
pracowników, dając im
m.in. możliwość zmiany
pozycji ciała w trakcie
pracy. Na rynku pojawia się
coraz więcej biurek, przy
których można pracować
w trybie sit&stand.
Zuzanna i Maciej Mikołajczyk.
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Projektując rozwiązania dla biur trzeba wziąć pod uwagę styl i charakter
pracy obowiązujący w danej organizacji. Inne potrzeby ma pracownik,
który cały dzień spędza przed biurkiem, a inne ma osoba, która często
przebywa na spotkaniach, odwiedza klientów i jest w trasie.

Dziś bardzo
ważna jest też
dla pracowników
dostępność
do komunikacji
publicznej, ścieżek
rowerowych, rowerów
miejskich czy bliskość
kawiarni i miejsc
zielonych, do których
można okazjonalnie
przenieść pracę.

Biuro Santander Bank Polska,
Business Garden Poznań.

GDZIE PRACUJĄ
NAJBARDZIEJ
UTALENTOWANI
LUDZIE?
Jednym z trendów obserwowanych aktualnie na rynku pracy jest
znacząca zmiana roli miejsca pracy. Współczesna przestrzeń biurowa,
oprócz podstawowej funkcji, jaką jest zapewnienie warunków do pracy
indywidualnej, nabiera wymiaru społecznego i jest wykorzystywana
w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako narzędzie do motywowania
pracowników. Pracodawcy muszą oferować elastyczne i niebanalne
rozwiązania w miejscach pracy, aby wyłuskiwać z rynku pracy talenty
i zatrzymywać najbardziej wartościowych pracowników. W naturalny
sposób przewagę mają te organizacje, które oferują miejsca pracy
wspierające twórczą atmosferę, innowacyjność oraz pozwalające
pracownikom na wykorzystywanie różnych stylów pracy.
W jakich miejscach chcą pracować
wykwalifikowani eksperci, talenty, które
znają swoją wartość na rynku pracy?
Mówią, że przede wszystkim z dobrym
szefem, ładne biuro wpływa na poczucie
mojej wartości, jeżdżę tylko rowerem,
ścieżki są dla mnie ważne. Lubimy
pracować tam, gdzie jest świetna
atmosfera, możemy być sobą i rozwijać
skrzydła. Czyli gdzie?
– W jednej z firm farmaceutycznych
w USA w latach 80. wytypowano wszystkie elementy, które potęgują dyskomfort w pracy. Okazało się, że przeszkadza
nam brak dostępu do światła dziennego, niewygodne krzesła, że jest szaro
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i buro, że zawsze znajdzie się w biurze
choćby jedna osoba, która samodzielnie
i pod swoje potrzeby podwyższa lub
obniża temperaturę w pomieszczeniu.
Prowadząc liczne rozmowy z pracownikami wyznaczono ponad 30 czynników,
które decydują o tym, jak się nam pracuje
w danej firmie. Później wszystkie te przeszkody zniwelowano. Biurka ustawiono
przy oknach, zadbano o funkcjonalne
meble, wprowadzono kolor na ścianach,
ale poczucie dyskomfortu i tak pozostało.
Nie tylko wnętrza biur odgrywają ważną
rolę. Chodzi o otoczenie, w którym znajduje się biurowiec, czyli o to, co widzą
pracownicy zza okna – tłumaczy dr Anita
Basińska, socjolog ze School of Form.

Rzadko kiedy mamy taką możliwość,
aby połączyć wszystkie te elementy,
czyli zadbać o bardzo dobry projekt
budynku, sprawić, aby był on maksymalnie funkcjonalny, a do tego jeszcze
świetnie komponował się w przestrzeni miejskiej, był w otoczeniu drzew,
parków czy stawów. Udało się to osiągnąć architektowi Eero Saarinenowi,
projektantowi głównej siedziby firmy
rolniczej John Deere w Moline, w stanie
Illinois. W książce Czwarty wymiar architektury Hallowie opisują ten budynek
jako idealny. Zwracają uwagę na jego
położenie w krajobrazie, że jest wśród
drzew i jeziora, że bardziej przypomina hotel niż miejsce pracy. Dodat-
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kowo cały budynek łącznie z dachem
jest przeszklony, aby każdy miał dostęp
do światła dziennego. Pomimo że został
zaprojektowany dla ponad 1400 osób,
to panował tam klimat małej, rodzinnej
firmy. Miejsce, w którym powstał, nie
jest przypadkowe. Dla właściciela ważne
było, aby znajdował się pośród zieleni.
Najistotniejszymi cechami projektu siedziby firmy John Deere są spójność
z kulturą organizacyjną firmy i kompleksowość. Zarówno funkcjonalność i ergonomia przestrzeni oraz otoczenie, jak
i potrzeby oraz oczekiwania ludzi.
– Firmy nie zawsze mają wpływ na to,
w jakim otoczeniu się znajdują. Nie
wszyscy mogą wybudować budynek
w idealnym miejscu pasującym do DNA
przedsiębiorstwa lub zmienić widok
za oknem. Jednak też nie jest tak,
że pracownicy będą szczęśliwi i efektywni
tylko wtedy, gdy ich firma znajduje się
w pięknym, zielonym otoczeniu. Ważne
jest, aby projektować przestrzeń dopasowaną do ludzi, którzy w tej przestrzeni
funkcjonują, dając im jednocześnie
możliwość wpływu na nią. To oznacza,
że przestrzeń jest społeczna, a tłumaczy
to świetnie H. Lefebvre: Przestrzeń jest
ciągle tworzona, zmieniana, przetwarzana, a ludzie nie tyle żyją w przestrzeni,
co ją kreują przez funkcjonowanie
w niej – opowiada dr Anita Basińska.

zycją na światło dzienne, lecz także mogą
korzystać z wielu, często wskazywanych w badaniach, udogodnień. Fitness
klub, przedszkole, placówka medyczna,
kantyna, a przede wszystkim funkcjonalny ogród ze strefami relaksu i pracy,
w którym można odpoczywać i uprawiać
sport na świeżym powietrzu, to niektóre
z udogodnień dla najemców, jakie oferuje projekt. W kompleksie organizujemy
także szereg wydarzeń kulturalnych oraz
biznesowych, które stymulują rozwój
naszych najemców – mówi Magdalena
Makuch, Leasing Manager z firmy
Vastint, właściciela Business Garden.

CO TO ZNACZY FAJNE BIURO
I DOBRY SZEF?

Projektując rozwiązania dla biur trzeba
wziąć pod uwagę styl i charakter pracy
obowiązujący w danej organizacji. Inne
potrzeby ma pracownik, który cały
dzień spędza przed biurkiem, a inne ma
osoba, która często przebywa na spotkaniach, odwiedza klientów i jest
w trasie. Elastyczność i wielofunkcyjność przestrzeni biurowej zapewnia
wydzielenie stref dedykowanych wykonywaniu różnych zadań: przestrzeń
do pracy w zespole, do pracy
indywidualnej, pokój ciszy i miejsce
do prowadzenia rozmów telefonicz
nych. W systemie podziału na strefy
zawiera się również idea „Work & Play”
związana z lokowaniem w przestrzeni
Dziś bardzo ważna jest też dla pracow- pracy miejsc i obiektów służących
ników dostępność do komunikacji pub- relaksowi i rozrywce, czyli np. kanapy,
licznej, ścieżek rowerowych, rowerów hamaku, stołu do gry w ping-ponga czy
miejskich czy bliskość kawiarni i miejsc piłkarzyków i wielu innych.
zielonych, do których można przenieść
się z pracą. Związane jest to ze zmianami – Przypomina mi się historia pewnej firmy,
stylu życia (w kierunku tego ekologicz- gdzie stół do ping-ponga, co prawda
nego, cechującego się naciskiem na zrów- był dostępny, ale klucz do pomiesznoważony rozwój, ochronę środowiska, czenia, w którym się znajdował miał
odpowiedzialną konsumpcję, zdrową tylko prezes. – To budziło strach, bo przekuchnię) i stylu pracy (elastyczność czasu cież nikt w trakcie pracy nie przychoi miejsca pracy, mobilność) nie tylko dził do niego i nie mówił, że chce dla
relaksu sobie pograć. A chodzi właśnie
w pokoleniu millenialsów.
o to, aby pracownik sam decydował,
– Jesteśmy szczególnie zainteresowani kiedy i jak długo w danej strefie przewynikami badań socjologicznych, obser- bywa. Żeby nikogo nie musiał pytać
wujemy świat i zbieramy informacje odno- o pozwolenie. Chodzi o samoorgani
śnie do tego, czego aktualnie najemcy zację i zaufanie, a nie stresowanie ludzi
potrzebują w środowisku pracy, w jakich – zaznacza dr Anita Basińska.
warunkach czują się najlepiej. Dzięki temu
możemy zaprojektować optymalną prze- Michał Kaźmierski, menedżer i wykłastrzeń biurową. Przykładem jest chociażby dowca SWPS, nawiązuje do innego parakompleks Business Garden w Poznaniu, doksu, czyli do idei tworzenia otwartych
gdzie pracownicy nie tylko mają komfor- przestrzeni po to, aby usprawnić komutowe warunki pracy z odpowiednią ekspo- nikację w firmie. To łączy się z kulturą
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organizacyjną. Jeśli jest ona zamknięta,
nie opiera się na szczerości, to ludzie funkcjonują, jakby byli pozamykani w silosach
i nikt z nikim nie będzie rozmawiał. Nie
będzie otwartości, nawet jeżeli zapewnimy kolorowe hamaki czy wymyślne salki
konferencyjne – zauważa ekspert.
Kiedy spojrzymy na całą listę problemów,
jakie zgłaszają pracownicy i wydestylujemy te najczęstsze utrudniające satysfakcjonującą pracę, to pojawiają się dwa
główne wątki: brak szacunku i brak komunikacji. To są te obszary, w których menedżerowie zawodzą najczęściej – tłumaczy
Michał Kaźmierski i dodaje, że tworzenie
złudnego poczucia „bycia razem” w otwartej przestrzeni biura nie załatwia
sprawy: jeżeli szef nie traktuje nas jako
wartościowego partnera, to czy zmieni
to najbardziej „cool” wystrój miejsca
pracy? Gdy czujemy, że jesteśmy szanowani, że mamy możliwość wykorzystać
nasz potencjał i mocne strony, to entuzjazm, czyli dobro deficytowe w dzisiejszych czasach, pozwoli nam pracować
wszędzie. By móc się w pełni cieszyć
nowoczesnym biurem i udogodnieniami, najpierw trzeba zadbać o solidne
podstawy atmosfery w pracy.
Od czego zacząć? – Od dawania dobrego
przykładu i traktowania swoich pracowników zwyczajnie, po ludzku. Najlepsi
szefowie budują swoją siłę w oparciu
o uczciwość, pokorę rozumianą jako
świadomość własnych ograniczeń, niewywyższanie się ponad innych, determinację i cierpliwość. Szef staje się autorytetem, gdy naprawdę słucha i wspiera
swoich ludzi, jest spójny, przewidywalny
i jest fair. Musi także pewnie kierować
firmą, zwłaszcza w ważnych momentach nadawać kierunek i podejmować
decyzje. Jeżeli widzimy, że szef daje nam
autonomię w działaniach, umie przyznać
się do błędów i jest nastawiony na wyciągnięcie wniosków zamiast na szukanie
winnych, to chętniej za nim podążymy.
To przekłada się na budowanie wspierającej, mądrej, sensownej kultury całej organizacji, która działa jak magnes na talenty,
o które rynek się tak bije – podsumowuje
Michał Kaźmierski.
Autor:

Dział Marketingu
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OMNICHANNEL
I OBSŁUGA
KLIENTA W SIECI
Co to jest Omnichannel i jak wygląda w praktyce?

Każdy, kto spotyka się z pojęciem
Omnichannel po raz pierwszy, nieko
niecznie rozszyfruje z marszu to pojęcie. Na pewno uwagę zwraca drugi
człon, czyli „channel”. Słusznie można
pomyśleć, że, tłumacząc z języka
angielskiego, chodzi pewnie o kanał
(komunikacji) – w zasadzie nic bardziej
trafnego. Natomiast człon „omni” nie
jest już taki oczywisty. Tutaj chodzi
o łacińskie „wszystko”. Łączymy
zatem oba tłumaczenia i otrzymu
jemy coś w stylu „wszystkie-kanały”.
Tak właśnie w wolnym tłumaczeniu
przyjęło się to pojęcie na rynku, nie
tylko polskim, lecz take europej
skim. Zasadniczo w Polsce termin
ten zagościł na stałe dość niedawno,
mocno się rozwija i coraz więcej firm
stara się wdrażać działania związane
z komunikacją z klientem zgodnie
z założeniami omnichannel. Jak to
robią, to już druga strona medalu.
Często nie mają zasobów i pomysłu,
aby to sprawnie przeprocesować.
Wiąże się to z też z brakiem doświad
czenia i doboru narzędzi. Wtedy
pojawia się outsourcing i firmy, które
są w stanie wziąć na siebie cały ciężar
prowadzenia komunikacji z Klientem, zaplanować od A do Z, jak to
będzie wyglądało i zrealizować zało

żenia kampanii sprzedażowej, obsługowej czy innej. Elementów
do wdrożenia jest wiele, a założeń do zrealizowania jeszcze
więcej. Dlatego osiągnięcie wyników nie należy do najłatwiej
szych. Nawet dobór wspomnianych narzędzi i rozdysponowanie
zasobów ludzkich wymagają tu przemyślenia. Warto zaufać
profesjonalistom, którzy mają duże doświadczenie i doskonale
się na tym znają.

OMNICHANNEL ≠ MULTICHANNEL
Obsługa klienta w kanonach omnichannel skupia się na korzy
staniu z różnych kanałów komunikacji, celem zapewnienia
realizacji usługi, zachowując przy tym synergię działań między
wszystkimi kanałami. Natomiast założeniem działań multi
channel jest obsługa klienta przy pomocy wielu kanałów
komunikacji. Kluczowym elementem różniącym te pojęcia jest
właśnie synergia, spójność na korzyść pierwszego pojęcia.
Omnichannel zakłada bardziej połączone i bezproblemowe
zarządzanie kanałami komunikacji, mając na pierwszym
planie doświadczenia klienta i jego płynną drogę poprzez
procesy poznawcze, sprzedażowe czy obsługowe. Przykładowo
możemy wziąć proces zakupu produktu w sklepie interne
towym, co jest obecnie już standardem:
Wyszukanie produktu na stronie www ▶ Zadanie pytań
do konsultanta poprzez chat ▶ Rozmowa z biurem obsługi
klienta ▶ Dokonanie zakupu ▶ Informacja o realizacji zamó
wienia przez SMS oraz e-mail.
Taka ścieżka i sposób prowadzenia komunikacji z klientem stają
się aktualnie wręcz wymagane przez konsumentów. Oczywiście
całość komunikacji i doboru narzędzi muszą być odpowiednio
dostosowane do produktu i odbiorców. W takiej strategii
wszystko jest ze sobą połączone i powoduje tworzenie wartości
dodanej dla klientów w postaci maksymalnego upraszczania
wszelkich procesów w kontakcie z marką.
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OMNICHANNEL, CZYLI ZROZUMIENIE POTRZEB KLIENTÓW
Kontakt z klientem to podstawowy element budowania świado
mości marki i jakichkolwiek podstaw do nawiązywania relacji
biznesowych. W zależności od produktu czy rynku jest on
mniej lub bardziej skomplikowany. Wymaga inwestycji, czasu
i pieniędzy, a nie zawsze przynosi wyznaczone cele. Dlaczego?
Odpowiedź jest prosta – jest to proces. Wymagający ciągłego
doskonalenia i monitorowania. Nieustanny i wymagający pla
nowania, zmian oraz stałej kontroli. Proces, który ewoluuje
razem z firmą, jej otoczeniem, a sam jego przebieg zależy od wielu
czynników, tych, na które organizacja ma wpływa oraz tych,
na które wpływu nie ma. Omnichannel pozwala obecnie nieco
inaczej spojrzeć na potrzeby klientów, kontrahentów i wizerunku
czy otoczenia firmy. Powoduje, że każda firma posługująca się
tą formą komunikacji marketingowej, chce, aby doświadczenia
konsumentów związane z jej marką były spójne niezależnie
od kanału komunikacji oraz – co ważniejsze – połączone ze sobą
w całość. Przedsiębiorcy chcą generować pozytywne doznania
w kontakcie z produktami swojej marki i zapewniać poczucie
satysfakcji. Budując zaufanie, układają fundamenty pod przyszłe decyzje zakupowe konsumentów.
Ewolucja komunikacji z klientem jest nieunikniona. Momentami
coraz bardziej złożona czy nawet zawiła, staje się dla niektórych
firm problematyczna i zdarza się, że spowalnia funkcjonowanie
niektórych procesów. Szczególnie w przypadku prowadzenia
komunikacji wielokanałowej dla kilku segmentów rynku. Wiąże
się to między innymi z połączeniem kanałów offline i online.
Nieporozumienia w synergii tych kanałów spowalniają działania
zakupowe czy logistyczne. Dla przykładu weźmy zamówienie internetowe. Realizowane za pomocą strony internetowej, e-maila

czy telefonicznie. Opóźnienie lub brak
przekazania informacji o dokonanym
zakupie na magazyn, powodują opóź
nienie na całej linii realizacji zamó
wienia i tym samym podważa wiarygod
ność produktu. Działanie na podstawie
strategii omnichannel i czuwanie nad
jej poprawnym funkcjonowaniem ma
zapobiec takim przypadkom i spowo
dować, aby doświadczenia Klienta
z produktem czy marką budziły jedynie
pozytywne emocje. Często zdarza się
też, że firmy nie posiadają wystarczają
cych zasobów w postaci załogi lub tech
nologii, aby przeprowadzać procesy
sprzedażowe i obsługowe na najwyż
szym poziomie. Call Center może przejąć część lub całe takie procesy i podnieść poziom ich realizacji na takie
najwyższych lotów. Jako outsourcer
doskonale to rozumiemy i wiemy,
że trzeba być ekspertem w każdej
branży i dbać o wysoki poziom wiedzy
specjalistycznej wśród załogi. Dążenie
do ciągłego doskonalenia i dobór odpo
wiednich technologii pozwalają odpo
wiednio rozwijać się zarówno nam, jak
i naszym kontrahentom.

TECHNOLOGIA KSZTAŁTUJE
KOMUNIKACJĘ I ZACHOWANIA
KLIENTÓW
Rozwój technologiczny powoduje,
że kontakt z odbiorcą staje się teore
tycznie prostszy. Dlaczego teorety
cznie? Ponieważ stały element rynku,
jakim jest konkurencja, nigdy nie śpi
i na pewno bombarduje odbiorców
masą komunikatów, aby przebić się
ze swoim produktem. Przy takim ogromie informacji z różnych źródeł, złapanie uwagi klienta nie jest łatwe.

Autor:

Adrian Dąbrowski,
Communication,
Marketing & Employer
Branding Specialist,
CCIG Group
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Świadomość konsumentów o ich potrzebach jest jednak niesamowicie
wysoka. Bardzo często mają konkretnie sprofilowany w swojej głowie
produkt, jaki chcą kupić lub poszu
kują konkretnych cech. Zadaniem
outsourcingu, w tym call center,
jest dotarcie do odpowiednich osób
i zaspokojenie tych spersonalizo
wanych potrzeb. Nawet jeśli konsu
ment nie jest do końca ich świadom.
Szybki rozwój technologiczny mocno
w tym pomaga. Daje nam możliwość
dokładnego raportowania i prowa
dzenia ewidencji działań. Sprawia,
że połączenia telefoniczne są jeszcze
bardziej płynne i efektywne (np.
dzięki aplikacjom do automatycz
nego wybierania numerów). Sama
technologia to nie wszystko, ale bez
technologii nie byłoby nas tu gdzie
jesteśmy – na pierwszej linii kontaktu
z tysiącami klientów w wielu branżach.
W obsłudze klienta liczy się przede
wszystkim kontakt i zrozumienie
potrzeb klienta końcowego oraz
kontrahenta. Jeśli chodzi o wrażenia
z obsługi omnichannel, to jest to,
wbrew pozorom, bardzo proste. Zado
wolenie konsumentów i pozytywne
doświadczenia z marką i produk
tami kontrahenta to sukces call
center, outsourcera. Z jednej strony
jest to zasługa wspomnianej techno
logii, a z drugiej, zasobów ludzkich,
których udział możemy, owszem,
mierzyć wynikami, ale zaangażowanie
kadry w projekty, budowanie relacji
z klientami i pomoc często 24 godziny
na dobę – to jest wartość dodana
usług call center. Odpowiednio prze
szkolony konsultant telefoniczny jest
bardziej efektywny niż doradca stacjo
narny czy nawet mobilny. Jest często
dostępny do późnych godzin wieczor
nych, więc może pomóc o dogodnej
dla klienta porze. Nie wspominając
już o zasięgu działania, który, tak
naprawdę, jest ograniczony jedynie
zasięgiem telefonii.
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Technologia pozwala kształtować
także zachowania klientów, a nawet
wywoływać pożądane akcje. Kiedy
klienci mogą obcować z daną marką
czy produktem zarówno w tych kana
łach online, jak i offline – bardzo
mocno wzrasta ich świadomość
o potrzebie ich posiadania. W dobie
smartfonów i innych urządzeń mobil
nych, potencjalny klient ma dostęp do wszystkich usług świata
pod jednym palcem. Dywersyfi
kacja działań powoduje zwiększenie
szansy na to, że produkt zostanie
zauważony. Coraz częściej można
zauważyć, że zakupy odbywają się
on-line lub z pomocą konsultantów
telefonicznych. Szkoda nam już czasu
na chodzenie po sklepach (choć tutaj
jeszcze jesteśmy zmuszeni, jeśli chodzi
o branżę modową) lub stanie w kolej
kach do punktów obsługi klienta.
Obecnie konsultanci telefoniczni prze
jęli niemal całkowicie rolę doradców
klienta. Posiadają oni ogromną wiedzę
o produktach i usługach, mają dostęp
do pełnej oferty – a nawet szerszej,
gdy zejdziemy na tematy rabatów
i elastycznych warunków zakupu
lub przedłużenia produktu, usług.
Ponadto, to klient może wybrać
dogodny dla niego czas na rozmowę.
Nie musi to być zatłoczone centrum
handlowe lub punkt obsługi, którego
kolejka tylko się wydłuża, a sam
personel placówki nawet nie chce
z nikim rozmawiać. Może to być
miejsce odpowiednie do rozmowy.
Omnichannel zakłada przenikanie się
procesów sprzedaży i kanałów komunikacji. Wciąż posiada różne
bariery związane z rozwojem tech
nologicznym, więc nie jest idealny.
Gdyby natomiast istniało rozwią
zanie idealne, to nie byłoby potrzeby
rozwoju. Idea rozwiązań “omni” to
nie tylko sprzedaż. To w dużej mierze
budowanie i rozwój relacji między
klientem a marką i odwrotnie. Taka
idea daje nowe możliwości marketin
gowe i pozwala patrzeć w przyszłość
oraz planować strategie długofalowe.
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AKTUALNOŚCI
INWESTYCYJNE
DL INVEST GROUP REALIZUJE NAJNOWSZĄ
INWESTYCJĘ W KATOWICACH
DL Invest Group w ramach swojego
portfolio nieruchomości handlowych,
biurowych i logistycznych realizuje swoją najnowszą inwestycję w Katowicach, tym razem obiekt typu mixed-use,
o powierzchni całkowitej ok. 22 000 m2
– DL Center Point Katowice II Wrocławska. Nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio z operatorem spożywczym Lidl,
a jej największym atutem jest ustytuowanie zaraz przy Al. Roździeńskiego,
co zapewnia wiele dróg komunikacji
z Budynkiem, rozpoznawalność jego
architektury, jak i nazw jego Najemców.
Obiekt realizowany jest wg najnowszych technologii. Na jego całość składały się będą dwie kubatury: czterokondygnacyjna oznaczona na planach jako
segment A oraz pięciokondygnacyjna
(oznaczona jako segmenty B i C). Połączenie kubatur stanowić będzie szklany
łącznik o charakterystycznym wyrazie,
który stanowił będzie unikatowe wejście do Obiektu. Nowoczesna architek
tura Budynku podkreślona zostanie przez
elewację o równie wyjątkowym kształcie.
Rozpoczęcie budowy nastąpiło w pierwszej połowie listopada 2018 r., a jej zakoń-
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czenie planowane jest na koniec roku bieżącego. Generalnym Wykonawcą obecnie prowadzonych prac jest polska spółka
francuskiego lidera w zakresie budownictwa: Eiffaige Polska Budownictwo.
W odpowiedzi na obecne oczekiwania
Najemców biurowych, ale również w celu wzbogacenia oferty handlowej, jak
i usługowej dla mieszkańców pobliskich
stref Katowic powierzchnia nieruchomości została rozbudowana o funkcje
handlowo-usługowe na parterze budynku. Do dyspozycji pracowników, jak
i mieszkańców oddane zostanie specjalnie dedykowane, nowoczesne miejsce przesiadkowe, które zostało zaprojektowane i będzie wybudowane przez
Inwestora zaraz obok Budynku. Ponadto Najemcy, jak również mieszkańcy
Katowic będą mogli skorzystać z oferty:
kantyny Olimp, siłowni Calypso, kawiarni, piekarni, przedszkola, sklepów różnych branż tj. Rossmann, sklep mięsny
sieci Boroń, Pepco czy też pierwszego
na Górnym Śląsku sklepu firmowego
Hendi z salą Life cooking, sklepu z akcesoriami wystroju wnętrz Atelier Home
Decor, sklepu spożywczego.

Inwestycja posiadała będzie najdogodniejsze warunki połączeń komunikacyjnych z całością miast Metropolii
Śląskiej ze względu na hub przesiadkowy, dogodny transport autobusowy,
transport rowerowy oraz transport
samochodowy.
Do dyspozycji Najemców, jak również
Klientów strefy handlowej dostępne
będzie przeszło 300 miejsc parkingowych. Ponadto, w związku z działalnością Inwestora, istnieje możliwość zwiększenia liczby kursów odjeżdżających linii
autobusowych wg godzin największego
natężenia ruchu. Do nieruchomości
zapewniony zostanie dojazd i dostęp
dla pojazdów dostawców, jak i służb
publicznych, miejsca dla Gości, rowerów
i motocykli. Zapewnione są również
miejsca dla osób niepełnosprawnych.
W pobliżu miejsc postojowych dla ro
werów usytuowane zostaną pomieszczenia higieniczno-sanitarne (szatnie,
prysznice, WC). W parkingu podziemnym
wyznaczono również miejsca wraz
ze stacjami ładującymi dla pojazdów
elektrycznych. Budynek będzie stanowił dominantę przestrzenną okolicy,
ze względu na swoją wysokość oraz
wyróżniającą się architekturę. Będzie
idealnym i bardzo widocznym miejscem
ekspozycji marki swoich Najemców.
Mając na uwadze rozwój Grupy DL
Invest, ilość realizowanych przez nich
projektów, jak również prezentowaną
jakość (gdyż wszystkie nieruchomości
pozostają w zasobach Grupy i są przez
nią zarządzane) możemy już niebawem
spodziewać się kolejnych informacji
na temat ich nowych inwestycji.
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BIUROWIEC WRONIA 31 UZNANY ZA NAJBARDZIEJ
ZIELONY BUDYNEK EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

MBANK WYBRAŁ WIEŻOWIEC
MENNICA LEGACY TOWER
Centrala mBanku znajdować się będzie
w wieży kompleksu Mennica Legacy
Tower. Tym samym, cała powierzchnia
biurowa dostępna w kompleksie realizowanym przez Golub GetHouse i Mennicę Polską S.A. przy skrzyżowaniu ulic
Prostej i Żelaznej w Warszawie została
skomercjalizowana. Porozumienie podpisane pomiędzy bankiem a inwestorami Mennica Legacy Tower stanowi
jedną z największych transakcji w historii rynku biurowego w Polsce.

Wronia 31, warszawski biurowiec firmy
Ghelamco Poland, zwyciężył w międzynarodowym konkursie BREEAM Awards
2019 w kategorii Regional Award Central
and Eastern Europe. W finale inwestycja
pokonała pięć innych realizacji, między
innymi stołeczny Varso Tower i krakowski Turyn Office.

budownictwa – mówi Jeroen van der
Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco
na Europę Środkowo-Wschodnią.
Wronia 31 to 10. projekt Ghelamco Poland certyfikowany w systemie BREEAM.

W sierpniu 2018 r. biurowiec otrzymał
ekologiczny certyfikat na poziomie
W konkursie BREEAM Awards wyłania- Outstanding dla etapu Post Construcne są najlepsze budynki certyfikowane tion. To jedyny obiekt biurowy w Polsce
w ekologicznym systemie BREEAM. certyfikowany w najnowszym systemie
Jury bierze pod uwagę ich specyfikację BREEAM International 2013 News Con
techniczną, projekt architektoniczny, struction z tak wysoką oceną. Proces
budowę oraz zarządzanie. Warszawski certyfikacji biurowca Wronia 31 prze
biurowiec Wronia 31 został uznany prowadziła firma Sweco Consulting.
za najbardziej zielony budynek w Europie Środkowej i Wschodniej, poko- Wronia 31 została oddana do użytku
nując w finale pięciu konkurentów jesienią 2017 r. Nad jej projektem
z Polski, Rumunii i Turcji. Ceremonia pracował zespół architektów z belgijwręczenia nagród odbyła się 4 marca skiej pracowni Jaspers-Eyers Architects,
2019 w Londynie.
która zaprojektowała również sąsiedni
Warsaw Spire. Piętnastokondygnacyjny
Ghelamco to pierwszy deweloper budynek biurowy zlokalizowany jest
w Polsce, który wprowadził do swoich w biznesowym city na warszawskiej
obiektów najpopularniejszą na świecie Woli. Liczy łącznie 16 tys. m2 powierzekologiczną
certyfikację
budynków chni, z czego ponad 15 150 m2 stanowią
w systemie BREEAM. Od ponad 9 lat najwyższej klasy biura, a 850 m2 to lowszystkie realizacje Ghelamco powstają kale handlowo-usługowe. Dla kierowzgodnie z zasadami zrównoważonego ców i rowerzystów przygotowano parbudownictwa i wytycznymi organi- king podziemny na 195 samochodów
zacji Building Research Establishment. i 54 jednoślady, a także szatnie i pryNagroda dla Wroniej 31 jako najlep- sznice. Niezmotoryzowani pracownicy
szego certyfikowanego budynku w tej biur mogą korzystać z bliskiego dostępu
części Europy to kolejne potwierdzenie, do komunikacji miejskiej, w tym II linii
że na polskim rynku nieruchomości metra, kolei podmiejskiej i rozbudowa
jesteśmy liderem w zakresie zielonego nej sieci tramwajowej.
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W Mennica Legacy Tower znajdować
się będzie nowa warszawska siedziba
mBanku. Zastąpi dotychczasowe lokalizacje, m.in. przy ul. Senatorskiej i Królewskiej. Łącznie na ponad 40 tys. m2
jednego z najnowocześniejszych budynków biurowych w Polsce pracować będzie ponad 3 tys. pracowników banku.
W budynku znajdzie się także jeden
z flagowych oddziałów dla klientów.
mBank jest czwartym największym bankiem w Polsce pod względem sumy bi
lansowej. Specjalizuje się w bankowości
mobilnej. Był także pierwszym wirtualnym bankiem w Polsce. Obsługuje
klientów w kraju, a także w Czechach i na
Słowacji. Jego główna siedziba mieści
się w Warszawie. W Łodzi znajduje się
centrala bankowości detalicznej.
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ŁÓDZKI
ONE STOP SHOP
Wywiad z pracownikami Biura Rozwoju Gospodarczego
i Współpracy Międzynarodowej w Łodzi.
Outsourcing&More: Biuro Rozwoju
Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej – taką dokładnie nazwę nosi jednostka działająca przy
Urzędzie Miasta, która odpowiada
za obsługę inwestorów. Jaka jest
obecnie struktura Biura, ile liczy
osób i czym dokładnie się zajmuje?
BRGiWM: Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
to jednostka, której głównym zadaniem jest obsługa inwestorów w systemie „one-stop-shop”. Każdy strategiczny inwestor w Łodzi, podczas całego
procesu inwestycyjnego i po jego zakończeniu, jest obsługiwany przez dedykowanego Opiekuna Inwestorów,
specjalnie wyznaczonego do danego
projektu inwestycyjnego. Opiekun,
wspierany przez wyższych rangą
urzędników i specjalistów w Urzędzie
Miasta Łodzi, bezzwłocznie udzieli informacji na temat m.in. dostępności
potencjalnej kadry wg specjalizacji, dostępnych nieruchomości, magazynów
i powierzchni biurowych, infrastruktury dostępnej lub wymaganej w danej
lokalizacji listy potrzebnych pozwoleń,
procedury ich uzyskania, terminów
i decydentów, czy dostępnej pomocy publicznej i jej źródłach. Jednostka liczy aktualnie ponad 30 osób,
a jej główny trzon stanowią oddziały:
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•

•

•

ds. Nowych Inicjatyw Gospodarczych, zajmujący się przyciąganiem
nowych inwestycji do miasta,
Rozwoju i Relacji z Inwestorami,
zajmujący się opieką nad działającymi w mieście firmami,
Współpracy z Uczelniami, rozwijający współpracę na linii Miasto
– Uczelnie – Biznes,
Współpracy z Zagranicą.

Łodzi zależy na utrwaleniu wizerunku
jako miasta dedykowanego ww. branży,
dlatego też w roku 2013, a później
w 2017 mieliśmy okazję być miastem-gospodarzem Konferencji ABSL, a na początku 2019 roku – zorganizowanych
przez Fundację Pro Progressio – 3. BSS
Forum i 6. Edycji Gali Outsourcing Stars.

W chwili obecnej Łódź doświadcza
ożywionego procesu re-inwestycji przeJakie są główne sektory, którymi zain- prowadzanego przez ulokowanych już
teresowane jest miasto i jak na ich tle w mieście inwestorów. W ramach branży
prezentuje się sektor nowoczesnych BSS, pomijając samą tendencję do stopusług dla biznesu?
niowego zwiększania zatrudnienia przez
Oprócz logistyki i transportu, które wszystkie firmy z tego sektora, skokowy
są naturalnym kierunkiem rozwoju dla rozwój planują Infosys, Fujitsu, Clariant,
Łodzi ze względu na centralne położe- Nordea, Commerzbank, Digital Teamnie w kraju, priorytetowymi branżami mates, Philips Healthcare czy też Signify.
są także sektory BPO/SSC, IT, R&D, produkcja AGD i przemysł elektroniczny. Przyjrzyjmy się programowi zachęt
Znaczenie mają również działalność inwestycyjnych. Na jakie zachęty motargowo-wystawiennicza, turystyka, no- że liczyć inwestor z sektora BSS? Czy
woczesne włókiennictwo, biotechnolo- każdy rodzaj inwestycji kwalifikuje
gia i przemysł filmowy.
się na takie zachęty?
Łódź została oceniona przez organiŁódź zyskała miano jednego z liderów zację ABSL w roku 2018 jako drugi najwśród ośrodków dedykowanych no- lepiej wspierający branżę BSS samorząd.
woczesnym usługom dla biznesu Stało się tak dzięki oferowaniu unikali centrów nowoczesnych technologii. nych narzędzi sprzyjających rekrutaObecnie w sektorze BPO/SSC/IT w po- cji oraz budowaniu marki na lokalnym
nad 80 firmach zatrudnionych jest rynku. Głównym atutem Łodzi pozook. 22 000 pracowników.
staje w tym zakresie niezmiennie pro-
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Łódź została oceniona przez organizację ABSL
w roku 2018 jako drugi najlepiej wspierający branżę
BSS samorząd. Stało się tak dzięki oferowaniu
unikalnych narzędzi sprzyjających rekrutacji oraz
budowaniu marki na lokalnym rynku.
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Łódź jest siódmym
największym
rynkiem biurowym
w Polsce i jednym
z najdynamiczniej
rozwijających się.
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gram ‘Młodzi w Łodzi’, na który składają
się instrumenty mające ułatwiać pracodawcom zaspokajanie potrzeb kadrowych: kampanie promocyjne, dofinansowane staże, wydarzenia promocyjne.
W dalszej kolejności, priorytetowa dla
rozwoju miasta branża BSS, może liczyć
na wsparcie urzędu w zakresie w kwestii
formalno-administracyjnych.

z reformą funkcjonowania stref ekonomicznych w Polsce wsparcie to może
być dostępne także dla mniejszych
projektów, pod warunkiem dochowania
przez nie kryteriów jakościowych.

Łódź jest obecnie ogromnym placem
budowy w obszarze nowoczesnej
powierzchni biurowej. Ile metrów
kwadratowych zostanie oddanych
Specjalnie powołana komórka w ra- do użytku w roku 2019 i 2020?
mach tej instytucji dba o to, żeby
Łódź jest siódmym największym
wszelkie projekty podejmowane przez rynkiem biurowym w Polsce i jednym
miasto uwzględniały potrzeby inwe- z najdynamiczniej rozwijających się.
storów – taki wymiar ma m.in. kształt Stałe zwiększanie zasobów biurowych
siatki stacji roweru miejskiego. Twardą, Łodzi jest rezultatem silnego zainteresomerkantylną zachętą pozostaje wspar- wania miastem ze strony zarówno mięcie oferowane przez ŁSSE, która dzynarodowych, jak i lokalnych firm.
pozwala inwestorom zastosować ulgi Nowe budynki biurowe doskonale obw zakresie odprowadzanego podatku razują zmianę jakościową w produkcie
CIT. Z takiego przywileju korzystali dostępnym na rynku. Większość nowych
do tej pory najwięksi gracze z sektora, inwestycji spełnia warunki standardu
jak np. Fujitsu czy Infosys. W związku klasy A, co jest odpowiedzią na rosnące
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zowany we współpracy z lokalnymi
przedsiębiorcami?
Program „Młodzi w Łodzi” funkcjonuje już 10 lat i jest wyjątkową platformą
Warto podkreślić, że jesteśmy jednym współpracy między przedsiębiorcami,
z najatrakcyjniejszych rynków biuro- uczelniami i miastem. Realizując inicjawych biorąc pod uwagę czynsz najmu. tywy programu, takie jak staże, szkoNajwyższe czynsze transakcyjne są zaz lenia, stypendia, karta rabatowa czy
wyczaj 1–3 euro/m2/mies. niższe porów- konkurs dla startu-pów, wspólnie zachęnując do Krakowa czy Wrocławia, co daje camy młodych ludzi do wiązania swoŁodzi przewagę w przypadku konku- jej przyszłości z Łodzią, pomagamy im
rencji o nowego inwestora.
w odnalezieniu ścieżki kariery, a tym samym wspieramy funkcjonujące w mieOferujemy nie tylko powierzchnie ście firmy w pozyskaniu wysokiej jakości
w nowo wybudowanych obiektach, zasobów ludzkich.
lecz także w postindustrialnych charakterystycznych dla miasta budynkach Ta współpraca przynosi niewątpliwie
z XIX w., które zostały zrewitalizowane wymierne efekty. 10 lat programu to
i zaadaptowane na potrzeby biurowe.
m.in. ponad 540 laureatów programu
stypendialnego „Młodzi w Łodzi”, w raObecnie największymi i najbardziej mach którego stypendia, akademiki
dynamicznie rozwijającymi się obsza- i kursy podnoszące kwalifikacje dla najrami biurowymi są: Nowe Centrum bardziej aktywnych studentów wybraŁodzi – w zeszłym roku, jako pierwsze, nych kierunków fundują sami pracodawzostały tam oddane i wynajęte biurowce cy, ponad 1700 stażystów programu
mBank i Nowa Fabryczna. W trakcie reali- „Praktykuj w Łodzi”, z których niemal
zacji są obecnie Brama Miasta (Skanska), 80% dalej współpracuje z firmami funŁódź Work (Okam) oraz wielofunk- dującymi staże, czy prawie 8 tys. stucyjny obejmujący ponad 2 ha obiekt dentów uczestniczących w prowadzoGhelamco na najdroższej działce w NCŁ. nych przez trenerów z łódzkich firm
Do planowanych należą: nowa inwe- bezpłatnych szkoleniach. Program to
stycja komercyjna HB Reavis (dewe- wreszcie wsparcie dla start-upów ofe
loper, który wybrał Łódź jako pierwsze rowane w ramach konkursu „Mam Pomiasto regionalne po Warszawie) oraz mysł na Start-up” – osoby mające pomysł
Centrum Biurowe Fabryczna – reali- na własny biznes mogą liczyć nie tylko
zowane przez lokalną firmę JJ Invest. na wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz
Drugim obszarem jest Centralna Oś finansowe, ale przede wszystkim na inŁodzi – w tej chwili największy i cieszący dywidualną pomoc mentora ze świasię dużą popularnością wśród najem- ta biznesu. Dzięki udziałowi w konkurców obszar biurowy koncentrujący się sie funkcjonuje już ponad 200 firm.
wzdłuż Al. Piłsudskiego (głównie ze
względu na dobry system komunikacji Rok 2018 był rokiem dynamicznej
miejskiej). Do najbardziej znaczących kampanii wizerunkowej miasta, któinwestycji planowanych i w budowie rej celem było przyciągnięcie zaw tym rejonie możemy zaliczyć reali- równo nowych inwestycji, jak i nozowaną przez firmę Virako inwestycję wych mieszkańców. Czy i jak Biuro
Monopolis (rewitalizacja dawnej fabryki Rozwoju Gospodarczego i Współprawódki na wielofunkcyjny obiekt), cy Międzynarodowej uczestniczyło
a także Imagine (Avestus) oraz Hi Piotr- w tym projekcie?
kowska. W 2019 roku zostanie oddane
Jednym z najbardziej innowacyjponad 52,5 tys. m2.
nych projektów promujących miasto
w 2018 roku była „Mobilna Łódź”, której
W mieście od wielu lat funkcjo- symbolem stał się jednorożec. Projekt
nuje program „Młodzi w Łodzi”. był skierowany do potencjalnych mieszW jaki sposób program ten jest reali- kańców Miasta i miał na celu przyblipotrzeby najemców oraz przewagę, jaką
dzięki takiej przestrzeni uzyskuje firma
podczas szukania nowych pracowników.
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żenie Łodzi jako aglomeracji, w której
można zamieszkać, podjąć pracę oraz
miło spędzić czas. Łódź swoim projektem wytyczyła nowe szlaki w zakresie
promocji miasta w otwartych przestrzeniach innych aglomeracji. W zupełnie
niekonwencjonalny sposób łódzki jednorożec w postaci specjalnie przygotowanej jednostki mobilnej przemieszczał
się po Polsce, a wszelkie akcje towarzyszące jego przejazdowi angażowały
odwiedzające pojazd osoby do poznania szerokiej oferty, jaką miasto Łódź
ma dla mieszkańców, turystów i pracowników. Można śmiało zaryzykować
stwierdzenie, że dzięki tej akcji mieliśmy do czynienia ze swojego rodzaju
Employer Brandingiem miasta i to rozszerzonym o promocję walorów turystycznych i mieszkaniowych.
Na koniec temat, o którym już wspominaliśmy na stronach Outsourcing
&More – Duopolis. Jak ten projekt będzie promowany w roku 2019?
Duopolis to nasz flagowy produkt
i zachęta dla branży BSS w najbliższych
latach. Do tej pory Duopolis było abstrakcyjną wizją, którą trudno było przekonwertować na konkretne korzyści
i ująć np. w modelu porównawczym,
budowanym w celu zestawienia ze sobą
potencjalnych lokalizacji dla nowych
projektów BSS. W tym roku planujemy
zdiagnozować zalety Duopolis, opowiedzieć o tym projekcie językiem potencjalnych korzyści i będzie to możliwe
dzięki realizacji strategii w partnerstwie
z renomowanym podmiotem w branży.
Dziękujemy za rozmowę.

Więcej informacji:
Biuro Rozwoju
Gospodarczego
i Współpracy
Międzynarodowej
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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BIZNESOWY
KLIMAT
W KIELCACH
Wywiad z mgr. inż. arch. Arturem
Hajdorowiczem, dyrektorem Wydziału
Rozwoju i Rewitalizacji Miasta kieleckiego
Ratusza, Architektem Miejskim,
sprawującym nadzór nad Centrum Obsługi
Inwestora Urzędu Miasta Kielce.
Outsourcing&More: Kto w Kielcach
zajmuje się obsługą inwestorów i jak
duży jest to Zespół?
Artur Hajdorowicz, Miasto Kielce:
Od kilku lat w Urzędzie Miasta Kielce
prężnie działa zespół osób, które doskonale znają warunki prowadzenia biznesu oraz problemy lokalnych przedsiębiorców. Choć to zaledwie 5 osób,
dzięki wytrwałej i konsekwentnej pracy Centrum Obsługi Inwestora Urzędu
Miasta Kielce (COI Kielce) jest już dobrze
rozpoznawalne w środowisku lokalnego biznesu. Do najważniejszych osiągnięć zespołu zaliczyć należy realizację
spójnej promocji gospodarczej miasta
i zbudowanie sprawnej komunikacji
z lokalnym biznesem. Do tego celu wykorzystywany jest newsletter, FB, ale coraz lepsze efekty przynoszą także branżowe spotkania dla przedsiębiorców,
które pozwalają na pogłębioną dyskusję
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o problemach poszczególnych firm.
Zespołowi udało się także nawiązać owocną współpracę z gminami
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
celem stworzenia wspólnej oferty
inwestycyjnej.
Narzędziem, które pozwala rozwijać te
kontakty jest Baza Ofert Inwestycyjnych
dostępna na stronie: www.mapa.invest.
kielce.pl. Zaangażowanie członków
zespołu COI pozwoliło wypracować
know-how, którego nie da się uzyskać
bez bacznego obserwowania lokalnej
gospodarki i słuchania głosu przedsiębiorców. Pracownicy COI Kielce angażują się w promocję realizowanych
w mieście przedsięwzięć – inwestycji,
eventów biznesowych, targów. Uczestniczą w wydarzeniach gospodarczych,
angażują się w działania edukacyjne
i marketingowe. Wszystko to pozwo-

Outsourcing&More Polska | marzec–kwiecień 2019

Teren inwestycyjny Kielce – lokalizacja pod biurowiec.
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liło stworzyć sprzyjające środowisko do dyskusji
o gospodarce w gronie osób i instytucji otoczenia
biznesu oraz o pojawiających się nowych wyzwaniach rozwojowych, stojących przed stolicą re
gionu świętokrzyskiego.
Kielce od ponad 10 lat kojarzone są z prężnie rozwijającym się Kieleckim Parkiem Technologicznym. Jakie branże rozwijają się na terenie Parku?
Przedsiębiorcy już działający i ci, którzy dopiero
mają pomysł na biznes, mogą liczyć na kompleksowe wsparcie Kieleckiego Parku Technologicznego
(KPT). Tu wynajmą powierzchnię biurową i halę
produkcyjną, uzyskają pomoc w prowadzeniu firmy i dostęp do najnowocześniejszych technologii.
W istniejącym już od ponad 10 lat Parku obecne są takie branże, jak IT, B+R, kosmetyczna, medyczna, kreatywna, a także produkcyjna, reprezentowane zarówno przez rozpoznawalne w Polsce,
jak również przez wchodzące na rynek podmioty,
w tym startupy.

Do najważniejszych
osiągnięć zespołu
Centrum Obsługi
Inwestora Urzędu
Miasta Kielce zaliczyć
należy realizację spójnej
promocji gospodarczej
miasta i zbudowanie
sprawnej komunikacji
z lokalnym biznesem.
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Branża informatyczna w KPT to przede wszystkim
Transition Technologies PSC. Obecne w Kielcach
od 2014 roku przedsiębiorstwo zatrudnia około
50 specjalistów w dziedzinie programowania
w języku Java i technologiach opartych o ten
język. Nagrodzony przez Bank Światowy tytułem
Championa Innowacyjności Podopharm produkuje kosmetyki i narzędzia do stóp, w tym opatentowaną podoklamrę. Cabiomede projektuje maski
ochronne na twarz dla ludzi po wypadkach oraz
protezy kończyn. Firma Cossi w swoich kosmetykach wykorzystuje niestandardowe rozwiązania,
sięgając po szungit, czyli pozostałość meteorytu.
Park to także firmy produkcyjne, zarówno z branży
spożywczej (Lyofood produkujący popularną wśród
sportowców wyczynowych żywność liofilizowaną)
oraz branża technologiczna, maszynowa, reprezentowana przez Tegeno czy Marbach (specjalistyczne
narzędzia i części zamienne do cięcia i zgrzewania).
Od tej specjalności odbiegają firmy zajmujące się
projektowaniem i produkcją outletowej odzieży dla
dzieci, młodzieży i dorosłych: Mouse in a House
oraz Mad Mosquito. Ubrania są sprzedawane
odbiorcom poszukującym oryginalnych i nietypowych wzorów, gotowych na modowe eksperymenty. Często są to rynki bardzo odległe kulturowo
i geograficznie od Polski, takie jak Chiny i Japonia.
KPT konsekwentnie od lat stawia na takie firmy
– z myślą o nich powstało tutaj Centrum Fashion
Design, które jest wyposażone w studio fotograficzne, prototypownię, szwalnię oraz showroom
do organizacji pokazów mody. Takie elementy
zdecydowanie wyróżniają Kielecki Park Technologiczny na tle instytucji otoczenia biznesu.
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Poza Parkiem w Kielcach rozwija się
szereg innych przedsiębiorstw. Jak
na tle wszystkich inwestycji w Kielcach wygląda sektor usługowy,
czyli firmy IT, R&D, BPO i Centra
Usług Wspólnych?
Nowoczesne usługi dla biznesu
w Kielcach ulokowały się przede wszystkim w świetnie rozpoznawalnym w Polsce biurowcu – Kieleckie Centrum
Biznesu (dawniej Exbud), gdzie swoje
siedziby znalazło szereg firm z sektora BPO, R&D i ITO. Do najbardziej znanych należą CCIG, świadczące usługi
call center dla dużych korporacji. Działa
w Kielcach od 10 lat i ma duże doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
oraz ugruntowaną pozycję. Ponadto
w Exbudzie ma swój kielecki oddział
Comarch – polski dostawca rozwiązań
IT oraz producent powszechnie używanego oprogramowania do zarządzania magazynami, zasobami ludzkimi, finansami, produkcją i innymi procesami
biznesowymi. Z Kielcami kojarzony jest
także Medicover, który realizuje usługi medyczne dla pacjentów. Istniejące
w Kielcach biuro odpowiada za większość procesów obsługi klienta w formie
call center. W Stacji Biznesu ulokowanej
w zrewitalizowanym budynku po dawnej piekarni na ul. Głęboczka prowadzą
działalność kolejne firmy z branży nowoczesnych usług dla biznesu: Onwelo
– dostawca rozwiązań IT oraz Telbridge,
specjalizująca się w outsourcingu procesów sprzedaży w relacji business-to-business i business-to-customer.

20 tys. studentów, dobrze rozwinię
te
funkcje metropolitalne miasta, działające od lat firmy z branży BSS i doświadczone kadry sprawiają, iż jest tu
sprzyjający klimat do lokowania inwestycji z zakresu IT, BPO, F&A, a także
R&D. Nie bez znaczenia jest przychylność dla inwestorów nowych władz miasta, w tym prezydenta Kielc Bogdana
Wenty, który dobre kontakty z przedsiębiorcami uważa za priorytetowy element swojej samorządowej działalności.
Milowym krokiem naprzód dla Kielc
będzie budowa kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.
O lokalizację laboratoriów GUM zabiegało szereg miast z całego kraju, ale to
właśnie Kielce zwyciężyły w tej rywalizacji. Kluczowe okazały się bardzo dobre
warunki geologiczne, świetnie przygotowana działka inwestycyjna oraz bliskość
innych ośrodków miejskich, które mogą
stanowić zaplecze dla pozyskania
wysoko wykwalifikowanych pracowników, jak i partnerów z sektora przedsiębiorstw. Realizacja projektu wpłynie
na wzmocnienie powiązań między
szkolnictwem wyższym, sektorem badań, systemem innowacji i biznesem.
Skupiając wykwalifikowaną kadrę i najnowocześniejszą aparaturę Kielce staną
się ważnym ośrodkiem naukowo-badawczym, co przełoży się na rozwój całego województwa świętokrzyskiego.

Milowym krokiem
naprzód dla Kielc
będzie budowa kampusu
laboratoryjnego
Głównego Urzędu
Miar. O lokalizację
laboratoriów GUM
zabiegało szereg
miast z całego kraju,
ale to właśnie Kielce
zwyciężyły w tej
rywalizacji.

Myśląc o Kielcach nie można zapominać o najbardziej rozpoznawalnym
w Polsce dostawcy prasy oraz artykułów FMCG: grupa Kolporter powstała
w Kielcach i od niemalże 30 lat jest
z miastem nierozerwalnie związana,
chociaż bez ekspansji na inne regiony
nie byłoby możliwe osiągnięcie spektakularnego sukcesu komercyjnego
i wizerunkowego. Infover, K-Ex (obecnie
Geis), BC&O to także firmy, które powołano w celu obsługi coraz to nowszych
i bardziej ambitnych projektów Kolportera, a które przerodziły się w samodzielne, świetnie prosperujące spółki
o niepodważalnej renomie.
Kielce to wciąż wiele możliwości i doskonały rynek dla rozwoju sektora usługowego: 10 uczelni wyższych i ponad
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Kieleckie Forum Rynku Nieruchomości 2019.
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Pod koniec 2019 r.
zostanie oddana
nieruchomość
biurowo-usługowa
o wysokim standardzie
i powierzchni
2 tys. m2. Plaza Park
to wielofunkcyjna
inwestycja
przygotowana dla firm
z sektora outsourcingu
informatycznego,
finansowo-księgowego,
usług wspólnych.

Gdybyście mieli Państwo zbudować listę priorytetowych inwestycji w Kielcach, to na jakie branże
się nastawiacie?
Historia regionu oraz dostępność surowców mineralnych sprawia, iż sektor
materiałów budowlanych oraz branża
metalowa i metalurgiczna od lat wiedzie
prym w województwie świętokrzyskim.
Czynniki te ukształtowały także krajobraz gospodarczy Kielc, w którym obecne są przedsiębiorstwa z sektora maszynowego i motoryzacyjnego. Szczególnie
liczne są firmy produkujące podzespoły i części zamienne do maszyn, a także
specjalistyczne wyposażenie samochodów, jak KH Kipper (wywrotki i samochody dla górnictwa i rolnictwa), Stolarczyk
(samochody dla pożarnictwa), Aebi
Schmidt (sprzęt do zimowego utrzymania dróg), SHL Production i MA Polska
S.A. (usługi i urządzenia dla automotive),
NSK Bearings (łożyska toczne).
Kielce to jednak przede wszystkim
główny ośrodek usługowy regionu,
jego centrum administracyjne, akademickie, kulturalne i społeczne. Dlatego
tak ważny jest rozwój funkcji metropolitalnych miasta i tworzenie dobrych
warunków do rozwoju sektora usług.
Świetnie zrealizowanym projektem
usługowym są Targi Kielce S.A., których
rozpoczęta 26 lat temu działalność
zbudowała nowy wizerunek miasta jako
renomowanego ośrodka targowo-wystawienniczego oraz zmieniła charakter
ruchu turystycznego w regionie na rzecz
turystyki biznesowej. Mimo lawinowo
powstających w innych miastach
targów i centrów kongresowych, Kielce
pozostają wiceliderem branży targowej
w Polsce, ze sztandarowymi wydarzeniami organizowanymi rokrocznie
takimi jak MSPO – Międzynarodowy
Salon Przemysłu Obronnego, PLAST-POL
czy AGRO TECH.

Pod koniec 2019 r. zostanie oddana nieruchomość biurowo-usługowa o wysokim
standardzie i powierzchni 2 tys. m 2.
Plaza Park to wielofunkcyjna inwestycja
przygotowana dla firm z sektora outsourcingu informatycznego, finansowo-księgowego, usług wspólnych. Obecnie
poszukiwani są najemcy, zarówno chcący
rozwinąć działalność prowadzoną w Kielcach, jak i firmy spoza regionu, poszukujące nowej lokalizacji w celu dywersyfikacji lokalizacyjnej procesów i usług.
Oprócz funkcji biurowych na terenie
Plaza Park powstaną również nowoczesne apartamentowce oraz przestrzeń handlowa, przedszkole, przychodnia. Zapewni to wielofunkcyjność
obszaru zgodnie z aktualnymi trendami
w aranżowaniu przestrzeni miejskiej,
które nakazują łączenie funkcji miejskich
i społecznych z biznesem. Dodatkowym
atutem tej lokalizacji jest bezpośrednie
sąsiedztwo z parkiem Dolina Silnicy oraz
z zalewem kieleckim, czyli strefą zieleni
i relaksu.
Najchętniej wybierany przez firmy
BSS w Kielcach biurowiec – Kieleckie
Centrum Biznesu (charakterystyczny
„Exbud”) również chce się rozwijać.
Poszukiwany jest inwestor do wybudowania nowego obiektu na terenie
bezpośrednio graniczącym z już istniejącym biurowcem. Teren inwestycyjny,
jeden z najbardziej atrakcyjnych w Kielcach, zlokalizowany jest w bezpośrednim
sąsiedztwie skrzyżowania drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej 73 (Warszawa-Tarnów). Z działką graniczy także
kampus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz kompleks biurowy Astra
Park, w którym swoje siedziby mają Echo
Investment S.A. oraz Cersanit S.A. Kilkaset metrów dalej rozwija się Politechnika Świętokrzyska, największa uczelnia
techniczna w regionie. Nieopodal znajduje się również jedna z największych w Polsce galeria handlowa Echo.
Nieruchomość ma już wydaną decyzję
o warunkach zabudowy (lipiec 2018 r.)
dla inwestycji obejmującej trzy budynki
biurowo-usługowe.

Warto także pamiętać o rosnącym sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.
Z roku na rok powstają w Kielcach nowe
firmy BSS, rozwijają się także te obecne
tu od lat. Świadczy to o coraz większym
zapotrzebowaniu na usługi outsourcin- Kolejną ciekawą propozycją dla sektora
gowe oraz o dogodnych warunkach, usług wspólnych w Kielcach jest biurojakie oferuje miasto tego typu firmom. wiec Stacja Biznesu, oferujący około
Z myślą o nowych najemcach zostaną 800 m2 nowocześnie zaaranżowanej
uruchomione w tym roku w Kielcach powierzchni biurowej, dostosowanej
w pełni do oczekiwań wymagającego
nowe powierzchnie biurowe.
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mogą skorzystać z parków linowych,
spływów kajakowych i rajdów pieszych.
Warunki do organizacji konferencji i kongresów są niewątpliwie doskonałe, a Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta
Kielce oferuje swą pomoc i kompleksową
informację w tym zakresie.
Dziękujemy za rozmowę.

Więcej informacji:

Centrum Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kielce
ul. Strycharska 6,
25-659 Kielce
tel.: 41 36 76 571, 41 36 76 557
e-mail: coi@um.kielce.pl
www.invest.kielce.pl
www.mapa.invest.kielce.pl
Kompleks biurowy Astra Park w Kielcach.

klienta z branży BSS. Dodatkowymi atutami lokalizacji są niewątpliwie: znajdująca się na jej terenie restauracja,
dogodne połączenie komunikacyjne
z innymi częściami miasta oraz niewielka odległość od centrum miasta
(ok. 1,5 km). Szczegółowymi informacjami o wolnych biurach dysponuje
Centrum Obsługi Inwestora Urzędu
Miasta Kielce.

ska, a dojazd do nich zajmuje nie więcej
niż 2 godziny.

Dodatkowym atutem miasta jest bo
gactwo atrakcji turystycznych w regionie
oraz dostępność bazy hotelowej
o zróżnicowanym standardzie. Każdy
z ośrodków hotelowych dysponuje
zapleczem konferencyjnym umożliwiającym organizację różnorodnych wydarzeń. W mieście działają 22 hotele, a tuż
Miasta są organizatorami lub wspie- przy granicy z Kielcami wybudowany
rają różne inicjatywy biznesowe – czy został pięciogwiazdkowy hotel Odyssey.
znany już jest kalendarz wydarzeń
biznesowych zaplanowanych na rok Spośród atrakcji turystycznych dostęp2019 w Kielcach?
nych dla gości kongresowych i targoNajbardziej znane wydarzenia biz- wych wymienić można obleganą przez
nesowe w mieście są organizowane turystów, najpiękniejszą w Polsce
przez Targi Kielce S.A., której właścicie- Jaskinię Raj, urokliwe ruiny średniolem jest Miasto. Nowa, wybudowana wiecznego zamku w Chęcinach, Łysą
infrastruktura Centrum Kongresowego Górę w sercu Gór Świętokrzyskich czy
(19 hal różnej wielkości) i hale wysta- liczne rezerwaty geologiczne. A to nie
wiennicze (36 tys. m2) pozwalają na or- koniec niespodzianek. Już w 2020 r.
ganizację różnorodnych kongresów i im- uruchomione zostaną pierwsze w Polsce
prez targowych. Nie bez znaczenia jest baseny tropikalne w ramach kompleksu
dogodna lokalizacja Kielc na mapie hotelowego Binkowski Resort – obejmie
Polski – w promieniu 200 km znajduje on 17 basenów z tropikalną roślinsię kilka dużych aglomeracji (Warszawa, nością i największą saunę w Polsce
Kraków, Katowice, Łódź, Lublin), z który- dla 130 osób. Na kochających sporty
mi Kielce mają dobre połączenia drogo- zimowe czekają w województwie święwe i kolejowe. Na dostęp do transpor- tokrzyskim świetnie przygotowane stoki
tu lotniczego goście również nie mogą narciarskie (2 spośród 7 znajdują się
narzekać: Radom, Balice, Pyrzowice w granicach administracyjnych Kielc!)
i Okęcie to najbliżej zlokalizowane lotni- i lodowiska, a latem goście kongresowi
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INWESTYCJE
WINNER OF 2019

OUTSOURCING STARS

BIURO OBSŁUGI
INWESTORÓW
WARTE POZNANIA
Wywiad z pracownikami Biura Obsługi
Inwestorów Urzędu Miasta Poznania.
Outsourcing&More: Biuro Obsługi Inwestorów przy Urzędzie Miasta Poznań, to główny punkt, przez który
zarówno polscy jak i zagraniczni inwestorzy trafiają do miasta. Jakie są
Wasze główne obszary działania?
Biuro Obsługi Inwestorów Miasta Poznania: Jesteśmy pierwszym miejscem,
do którego trafiają inwestorzy w Urzędzie Miasta Poznania i pozostajemy dla
nich właściwym kontaktem przez cały
czas przygotowania i wdrażania inwestycji w Poznaniu. Obszar działalności
Biura Obsługi Inwestorów jest szeroki.
Zajmujemy się promocją potencjału inwestycyjnego Miasta Poznania w Polsce
i za granicą, promujemy ofertę nieruchomości należących do Miasta Poznania.
Obsługujemy zapytania inwestorów
z branż priorytetowych dla Poznania,
czyli z sektora usług nowoczesnych oraz
produkcji zaawansowanej technologicznie. Udostępniamy potencjalnym inwestorom dane nt. Miasta, organizujemy
ich wizyty i spotkania z przedstawicielami władz miasta, uczelni wyższych,
branży powierzchni biurowej oraz HR.
Ponadto wspieramy poznańskie i wielkopolskie firmy w ich ekspansji zagranicznej.
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Czy, na bazie Waszych doświadczeń,
można stwierdzić, że do inwestorów
można podchodzić szablonowo, według pewnego schematu, czy może
jednak każde zapytanie jest inne?
Wydawać by się mogło, że zapytania
inwestorów z tej samej branży – usług
nowoczesnych – będą schematyczne
i szablonowe. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Każda z firm, która się do nas
zwraca, ma swoją specyfikę, a to znajduje odzwierciedlenie w zapytaniach. Są one
bardzo szczegółowe. Firmy precyzyjnie
wskazują nam, jakich kompetencji u pracowników szukają – są to np. języki obce
czy języki programowania. Prawie zawsze
pojawiają się pytania o studentów i absolwentów szkół wyższych, specyficznych
kierunków lub specjalizacji. Dzięki dobrym relacjom Miasta Poznania z uniwersytetami, pozyskujemy bardzo precyzyjne
dane. Warto podkreślić, że coraz częściej
inwestorzy z równą uwagą co do danych liczbowych, podchodzą do kwestii
związanych z jakością życia i otwartością
na cudzoziemców. A z nietypowych pytań
inwestorów, pamiętamy na przykład takie
o liczbę godzin wyłączenia prądu, czy liczbę dni, kiedy lotnisko było wstrzymane.

Jakie inicjatywy wprowadzacie w Poznaniu dla obecnych inwestorów?
Poznań, tak jak każde duże miasto
w Polsce, mierzy się z problemem niewystarczającej liczby pracowników dla
firm, które dynamicznie się rozwijają.
We współpracy z naszymi inwestorami
z branży usług nowoczesnych, prowadzimy wspólne działania, aby kwalifikacje pracowników odpowiadały wymaganiom rynku pracy. Inicjatywy Biura
skierowane są do różnych grup odbiorców. Ważnym projektem jest
Tydzień BPO/SSC, czyli warsztaty dla
uczniów szkół średnich, gdzie łączymy
w pary firmę z sektora z konkretną szkołą. Uczniowie mają możliwość zobaczyć,
jak w praktyce wygląda praca w branży,
która mimo liczby pracowników, jakich
zatrudnia, nie jest jeszcze powszechnie znana. Innym naszym działaniem,
w odpowiedzi na potrzeby inwestorów,
jest promocja języka niemieckiego czy
promocja branży IT. Wprowadziliśmy
także program stypendiów dla poznańskich studentów, finansowany z budżetu Miasta Poznania. Naszą nowatorską inicjatywą jest wspieranie branży
gamedevowej.
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Wydawać by się
mogło, że zapytania
inwestorów z tej
samej branży – usług
nowoczesnych,
– będą schematyczne
i szablonowe.
W rzeczywistości jest
zupełnie inaczej. Każda
z firm, która się do nas
zwraca, ma swoją
specyfikę, a to znajduje
odzwierciedlenie
w zapytaniach. Są one
bardzo szczegółowe.
Firmy precyzyjnie
wskazują nam,
jakich kompetencji
u pracowników
szukają – są to np.
języki obce czy języki
programowania. Prawie
zawsze pojawiają się
pytania o studentów
i absolwentów
szkół wyższych,
specyficznych
kierunków lub
specjalizacji.
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Biurowiec Za Bramką, siedziba Biura Obsługi Inwestorów w Poznaniu.

Powyżej: Spotkanie Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz przedstawicieli Biura
Obsługi Inwestorów z założycielami poznańskiej firmy IT – VentureDevs.
Poniżej: Stoisko Miasta Poznania podczas 9. konferencji ABSL w Poznaniu (czerwiec 2018).

INWESTYCJE

Firmy z branży
usług nowoczesnych
chętnie włączają
się w projekty
koordynowane
przez nasze Biuro,
jak np. skierowany
do uczniów
szkół średnich
Tydzień BPO/SSC.
Inwestorzy, z którymi
wspólnie działamy,
mówią głośno
o dobrych warunkach
do inwestowaniu
w Poznaniu oraz
o wsparciu, jakiego
udziela im Biuro
Obsługi Inwestorów.

Co jest przepisem na sukces? Marketing, aktywność na wydarzeniach biznesowych, czy może coś innego? Od
lat z sukcesem przyciągacie do Poznania inwestorów z branży BSS i końca nie widać. Potwierdzają to także
Statuetki Outsourcing Stars, które
stanowią już u Was dość pokaźną
kolekcję. Jak udaje się budować za
ufanie wśród nowych inwestorów?
Bardzo istotne jest budowanie dobrych relacji oraz przygotowanie pierwszego spotkania z inwestorem na dobrym poziomie. Nie mamy podejścia sprzedażowego, ale partnerskie.
Prezentujemy przedstawicielom firm
wszystkie atuty naszego miasta, właśnie przez pryzmat ich potrzeb. Wyznacznikiem sukcesu jest dla nas rozwój inwestorów obecnych już w mieście.
Systematycznie słyszymy, że działające
w Poznaniu centra przejmują kolejne
procesy, znacznie zwiększają zatrudnienie. Firmy z branży usług nowoczesnych
chętnie włączają się w projekty koordynowane przez nasze Biuro, jak np.
skierowany do uczniów szkół średnich
Tydzień BPO/SSC. Inwestorzy, z którymi wspólnie działamy, mówią głośno
o dobrych warunkach do inwestowania w Poznaniu oraz o wsparciu, jakiego udziela im Biuro Obsługi Inwestorów.
Taka informacja z pewnością dociera
do tych firm, które rozważają lokalizację
swoich procesów właśnie w Poznaniu
i jest najlepszym potwierdzeniem jakości oferowanej inwestorom.

Katja pochodzi z Estonii. To również stanowi ułatwienie we wzajemnym zrozumieniu z zagranicznymi inwestorami.
Ważna jest dla nas także znajomość języków – w tej chwili posługujemy się angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, estońskim.
Na koniec pytanie o rzeczy niestandardowe – jakie było najbardziej wymagające lub najbardziej nietypowe
zapytanie inwestycyjne i czy udało się
je obsłużyć?
Największym wyzwaniem podczas
spotkań z inwestorami są nieprzewidziane sytuacje, jak np. opóźnienia lotów.
W ubiegłym roku mieliśmy umówione spotkanie, które miało trwać ok. 5 h.
Niestety, przez problemy atmosferyczne inwestor dotarł do Poznania około
3 h później niż planował. Nie pozostało nam nic innego, tylko zaprosić naszych gości, którzy już długo przebywali w podróży, prosto na obiad, podczas
którego przekazaliśmy im skrótowo najważniejsze informacje. Do dzisiaj wspominamy tę sytuację jako „prezentację
pomiędzy pierwszym a drugim daniem”. Na takie przypadki też musimy być przygotowani.

Zmianom ulegają też często terminy
wizyt – co bywa dużym utrudnieniem,
szczególnie, jeśli umówiliśmy naszym
gościom spotkanie referencyjne z prezesem firmy już działającej w Poznaniu.
Trudne pytania to także te o liczbę
expatów danej narodowości żyjących
Wróćmy do Waszego Zespołu. Jak w naszym mieście. Dostępne statyliczny jest zespół Biura Obsługi In- styki często nie odzwierciedlają rzeczywestorów i jaki macie podział kom- wistości, bo nie wszyscy cudzoziemcy
petencji?
rejestrują się w urzędzie wojewódzkim.
W tej chwili w Biurze Obsługi Zdarzało nam się także pomagać znaleźć
Inwestorów pracuje 12 osób, z różnym mieszkanie dla managerów – obcokrastażem. Z początkiem 2019 r. zatrud- jowców, dla których język polski stanowi
niliśmy kolejną osobę do działu mar- barierę, czy też wskazywać przedszkola
ketingu. W Biurze mamy także specja- i szkoły angielsko- i niemieckojęzyczne.
listów do spraw obsługi inwestorów,
promocji inwestycji, oferty inwesty- Dziękuję za rozmowę.
cyjnej. W związku z tym, że nasza praca wiąże się z częstymi wyjazdami
i reprezentowaniem Miasta na arenie Więcej informacji:
międzynarodowej, te kompetencje się
przenikają. Każde z nas z wielką przyjemnością pracuje dla Miasta podczas
targów, konferencji i spotkań z inwe- Biuro Obsługi Inwestorów
storami, ale również przy przygotowa- Miasto Poznań
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
niu eventów czy materiałów promocyjtel: 61 878 54 28
nych. Zespół Biura Obsługi Inwestorów e-mail: inwestor@um.poznan.pl
jest międzynarodowy. Nasza dyrektor www.poznan.pl
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REGIONALNE
METROPOLIE
GONIĄ WARSZAWĘ
KRAKÓW I WROCŁAW WYRASTAJĄ
NA SILNE OŚRODKI BIZNESU

Obie metropolie mają wiele do zaoferowania deweloperom, rodzimym i zagranicznym firmom oraz podmiotom działającym na rynku kapitałowym. Są to
dojrzałe, dynamicznie rozwijające się
ośrodki biznesowe, akademickie i kulturalne, które niezmiennie przyciągają
nowe inwestycje. Ich ogromny potencjał biznesowy odzwierciedla między
innymi sytuacja na rynku nieruchomości biurowych.

REGIONALNY NUMER JEDEN

w ostatnich dwóch latach, kiedy w nowo
oddanych budynkach była dostępna
powierzchnia biurowa. To zdrowa sytuacja dla rynku, choć nadal nie zauważamy
znaczącego wzrostu wskaźnika pustostanów – mówi Anna Galicka-Bieda.
Kraków z dumą nosi tytuł największego w Polsce centrum usług BPO/
SSC. W ostatnich latach to właśnie
sektor nowoczesnych usług dla biznesu
był motorem rozwoju dla rynku biurowego. – To się powoli zmienia, bowiem
w 2018 r. nastąpił wzrost udziału w rynku
najemców z branż IT – zauważa ekspertka
Colliers International. – Znacząco rośnie
udział ekspansji i relokacji w wolumenie
najmu. To znak, że działające w Krakowie
firmy rozwijają się, zwiększają zatrudnienie i potrzebują coraz większej i lepszej
jakości przestrzeni biurowej – dodaje.
Wzrost zatrudnienia i rozwój biznesu
odnotowują zarówno polskie, jak
i międzynarodowe firmy.

Kraków to dziś drugi po Warszawie
największy rynek biurowy w Polsce.
W 2017 r. jako pierwsze miasto regionalne przekroczył 1 milion m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Od tamtego
czasu stolica Małopolski wciąż utrzymuje
wysokie tempo rozwoju, a w ostatnim
roku, po raz drugi z rzędu, pobiła swój
własny rekord pod względem wolumenu wynajętej powierzchni biurowej.
Podobnie jak w 2017 r. było to ponad
200 tys. m2, z czego większość dotyczyła
nowych budynków.
– To właśnie inwestorzy spoza Polski
odpowiadają za większość trans– Miasto cieszy się niesłabnącym zain- akcji na krakowskim rynku biurowym
teresowaniem. Deweloperzy obecni w 2018 roku. Do naszego miasta przyjuż w mieście szukają nowych gruntów ciąga ich przede wszystkim kapitał
pod inwestycje, a pozostali wnikliwie ludzki – dostępność wykwalifikowanych
sondują ten znaczący rynek regionalny. i dobrze wykształconych pracowników,
Obecnie w budowie znajduje się ok. wciąż konkurencyjnych pod względem
250 tys. m2 nowoczesnej powierzchni wynagrodzeń, międzynarodowe środobiurowej, a drugie tyle jest planowane wisko biznesowe, najwyższej jakości
na nadchodzące 3–4 lata. Te liczby mówią przestrzeń biurowa i wyjątkowa atmossame za siebie – w najbliższym czasie fera Krakowa, który znajduje się w ścisłej
Kraków umocni swoją pozycję na biurowej czołówce polskich miast o najwyższym
mapie kraju – mówi Anna Galicka-Bieda, indeksie jakości życia – wyjaśnia Anna
Partner, Dyrektor Regionalny Colliers In Galicka-Bieda.
ternational w Krakowie.

WROCŁAW GONI KRAKÓW
W ubiegłych latach Kraków był rynkiem
wynajmującego, gdzie najemcy z dużym
wyprzedzeniem musieli planować relokację lub ekspansję, z uwagi na niski
poziom pustostanów, który wahał się
w granicach od 4 do 7 %. – Ten stan
rzeczy nieznacznie zmienił się dopiero
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Stabilny i dojrzały rynek nieruchomości
we Wrocławiu pod względem wielkości
(1 mln m2) i jakości powierzchni biurowej
plasuje się zaraz po Krakowie. – Obecnie
w stolicy Dolnego Śląska w budowie
jest ponad 180 tys. m2 nowoczesnej
powierzchni biurowej. Tak duży wolumen

Wysoka podaż
najnowocześniejszej
powierzchni biurowej,
globalne korporacje
podpisujące
umowy najmu
jeszcze na etapie
realizacji budynków,
zainteresowanie
międzynarodowych
funduszy – tak
wygląda rynek
nieruchomości
biurowych
w dwóch najprężniej
rozwijających się
miastach regionalnych
Polski: Krakowie
i Wrocławiu.
Wszystko wskazuje
na to, że oba rynki
nie zwolnią tempa
w 2019 roku.

jest wchłaniany przez rynek już na etapie
realizacji projektu – umowy przedwstępne najmu podpisuje się z kilkunasto
miesięcznym wyprzedzeniem. W 2018 r.
w mieście wynajęto ponad 160 tys. m2
biur – mówi Dorota Kościelniak, Dy
rektor Regionalny Colliers International
we Wrocławiu.
Podobnie jak w Krakowie, popyt na wrocławskim rynku generują sektory: SSC,
IT i nowe technologie, nowoczesne usługi dla biznesu, a także R&D, zwłaszcza
z zakresu chemii i inżynierii. – Według
naszych danych we Wrocławiu funkcjonuje już ponad 45 tys. stanowisk pracy
w sektorze BPO, w tym blisko 6 tys. w R&D,
i te liczby wciąż dynamicznie rosną – mówi
Dorota Kościelniak.
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Podaż na nowe biura w 2018 r. kształtowały głównie relokacje i ekspansje
dotychczasowych najemców, choć
nie brakowało również nowych
umów. – Jedną z większych transakcji,
w której zresztą mieliśmy okazję uczestniczyć, był najem 5,7 tys. m2 w budynku
Retro Office House przez firmę Olympus,
która we Wrocławiu otworzyła swoje
centrum usług wspólnych dla Europy,
Bliskiego Wschodu i Afryki – mówi
ekspertka Colliers International.

We Wrocławiu można wskazać kilka
lokalizacji o szczególnie dużym nasyceniu nowo powstającymi budynkami
biurowymi. W tej chwili najdynamiczniej rozwija się tzw. strefa okołocentralna znajdująca się w promieniu 2 km
od ścisłego centrum, w pobliżu Dworca
Głównego PKP. Powstają tam takie
inwestycje, jak Sagittarius Business
House, Wroclavia Offices czy Retro
Office House. Kolejna lokalizacja to
tzw. zachodni obszar biznesu położony między centrum miasta a lotniDynamiczny rozwój Wrocław notuje skiem i obejmujący ulice Strzegomską
szczególnie od 2008 r., kiedy rozpoczęło i Legnicką. Realizowane są tu budynki
tu działalność wiele międzynarodo- dwu-, kilku-, a nawet kilkunastoetawych korporacji, m.in. Google, IBM czy powe, m.in.: kompleksy Cu Office,
Hewlett-Packard. – Wielkie firmy szukają Wrocław Business Garden, West Forum,
jednej siedziby dla swoich rozproszo- Wrocławski Park Biznesu czy najnowszy
nych oddziałów – tak jak Nokia, Capge- projekt West 4 Business Campus. Trzecią
mini, Credit Agricole lub Santander, albo popularną wśród deweloperów lokalinowego biura w pełni dostosowanego zacją jest ścisłe centrum (m.in. Dominido liczebności i rosnących wymagań kański, Nowy Targ), a kolejną tzw. połuswoich zespołów. Lokalni deweloperzy, dniowa oś biznesu z wieżowcem Sky
oferujący najemcom w ramach swoich Tower będącym jednym z najwyższych
parków biurowych możliwość rozwoju budynków w Polsce.
działalności pod jednym adresem,
świetnie reagują na te trendy – mówi CORAZ WIĘCEJ COWORKINGU
Jednym z podobieństw łączących
Dorota Kościelniak.
oba lokalne rynki, a także istotnych
Ekspertka Colliers International zwraca kierunków rozwoju w kolejnych latach,
też uwagę, że – na przykładzie 10-letniej jest wzrastająca popularność przestrzeni
obecności światowych gigantów w mie- coworkingowych, w coraz większym
ście – można prześledzić to, jak bardzo stopniu obecnych w nowych budynzmienił się lokalny rynek nieruchomości kach biurowych. Zdaniem ekspertów
biznesowych. W 2008 r. inwestycje Colliers International stanowią one
miały znacznie niższy poziom dosto- doskonałe uzupełnienie oferty działająsowania do standardów międzynaro- cych w dużych miastach deweloperów,
dowych korporacji niż współcześnie, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
kiedy to są szytymi na miarę realizacjami
na najwyższym światowym poziomie. Proces inwestycyjny jest dość skomplikoO atrakcyjności i inwestycyjnej wartości wany i wymaga czasu. Najemca, który
wrocławskich biurowców świadczy fakt, znajdzie odpowiednią dla siebie poże ich zakupem interesują się między- wierzchnię, musi poczekać, aż dobiegnie
narodowe fundusze inwestycyjne, m.in. końca przygotowanie planów i wycen,
podpisanie umów, wreszcie – aranżacja
z Niemiec, Austrii czy Hiszpanii.
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i adaptacja powierzchni. Doskonałym
rozwiązaniem pozwalającym firmie prowadzić w tym okresie przygotowawczym
bieżącą działalność jest właśnie wynajęcie powierzchni coworkingowej. W tej
chwili wielu deweloperów decyduje się
przeznaczyć na ten cel całe kondygnacje
realizowanych przez siebie obiektów,
ponieważ mają świadomość, że jest to
istotny element przetargowy – wyjaśnia
Dorota Kościelniak.
– W Krakowie powierzchnie w biurach
serwisowanych cieszą się dużym zainteresowaniem. Ograniczona dostępność powierzchni biurowej na podnajem
spowodowała, że większość naszych
klientów, szukających tymczasowych
rozwiązań skorzystało z opcji biur serwisowanych – tylko w ubiegłym roku było
to ponad 400 stanowisk pracy. Zauważamy, że ten segment rynku rośnie
równie dynamicznie, co popyt na tego
typu powierzchnie i kolejni operatorzy
planują otwarcia nowych lokalizacji
w Krakowie – mówi Anna Galicka-Bieda.

Autorzy:

Anna Galicka-Bieda,
Partner, Dyrektor
Regionalny Colliers
International
w Krakowie

Dorota Kościelniak,
Dyrektor Regionalny
Colliers International
we Wrocławiu
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W CZĘSTOCHOWIE
OBSŁUGA
INWESTORA JEST
W RĘKACH KOBIET
Wywiad z Anną Mielczarek, Kierownikiem
Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie.
Outsourcing&More: Biuro Obsługi Inwestora to kluczowa jednostka, na którą składa się sukces rozwoju i promocji miasta. Kto w Częstochowie zajmuje się obsługą inwestora i jakie są trzy
najważniejsze działania tej jednostki
mające największy wpływ na rozwój
inwestycji w mieście?
Anna Mielczarek, Centrum Obsługi
Inwestora w Częstochowie: Za obsługę
inwestorów w Częstochowie odpowiada Centrum Obsługi Inwestora wraz
z Kierownikiem w czteroosobowym, kobiecym składzie: Aneta Herbuś, Beata
Stryjewska, Magdalena Wytrzymała.
COI jako sekcja do zadań specjalnych
jest częścią składową Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju, na czele
z Naczelnikiem Piotrem Grzybowskim.
Wszystkie te osoby były wcześniej związane z sektorem prywatnym lub/i ze
środowiskiem akademickim. Obsługa
inwestora w Częstochowie to jednak nie
tylko promocja i sprzedaż miejskich te
renów inwestycyjnych. Częstochowskie
COI w ciągu ostatnich dwóch lat znacznie zwiększyło swój zakres operacyjny.

jest prawdziwa zachęta inwestycyjna
w dzisiejszych czasach i Częstochowa
postanowiła na nią postawić. Od marca
2017 r. Centrum Obsługi Inwestora
jest także Centrum Lepszych Miejsc
Pracy. CLMP jest z kolei jedną ze składowych prezydenckiego programu
TERAZ LEPSZA PRACA. TLP stawia
na poprawę warunków zatrudnienia
w mieście – od jakości pracy właśnie
uzależniane są miejskie ulgi podatkowe.
Działania na rzecz poprawy jakości
pracy w mieście muszą być dwu-wektorowe – miasto zachęca do oferowania
jak najwyższego wynagrodzenia oraz
wszelkich bonusów dla pracowników,
ale także stara się jak najlepiej wyszkolić
przyszłe kadry, a obecnym – w miarę
potrzeby – umożliwić przekwalifikowanie i dokształcenie.

mocję częstochowskich uczelni wyższych, na doposażenie laboratoriów oraz
działania w ramach kampanii „Studiuj
w Częstochowie”. Konkursy gospodarcze, jak Pracodawca FAIR PLAY i PROMOTOR CZĘSTOCHOWSKIEJ GOSPODARKI, także organizuje częstochowskie
COI w ramach tegoż programu.
Myślę, że to taki telegraficzny skrót naszych działań.

Częstochowa cieszy się dość szerokim
spektrum zainteresowania różnych
grup inwestorów. Jakie branże są najmocniejsze w Państwa mieście?
Częstochowa, która podczas zmian
ustrojowych utraciła, z poważnymi konsekwencjami, status miasta wojewódzkiego, dziś stara się wykorzystać wszelkie możliwości, by być atrakcyjną dla
W ramach TLP, za pośrednictwem COI inwestorów. Kilka lat temu zmienił się
organizowane są staże i praktyki u czę- kierunek rozwoju miasta, które kiedyś
stochowskich pracodawców, które ma- upatrywało swych szans w rozwoju tują na celu ukazanie młodym ludziom rystyki i bycia ośrodkiem kultu religijnemożliwości częstochowskiego rynku go. Stawia na rozwój przemysłu i usług
pracy. Aby nie ograniczać się tylko dla biznesu. Miasto z ponad stuletnimi
do promocji szkolnictwa technicznego tradycjami przemysłowymi ma wiele
Miasto wyszło z założenia, że działki na poziomie szkół średnich, COI wspiera do zaoferowania, głównie jeżeli chodzi
uzbroić i sprzedawać może każdy, i nie uczelnie wyższe. W ramach AKADE- o kulturę pracy, jak i wykształcone kadry.
to świadczy o przewadze inwestycyj MICKIEJ CZĘSTOCHOWY każdego roku Ważne jest również podejście samorząnej. Wykształcone zasoby ludzkie to miasto przeznacza ok. 200 tys. na pro- du, który wie, że nic „samo się nie zrobi”,
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Częstochowskie huty szkła również mają
się dobrze. STOLZLE Częstochowa SA
(Niemcy), rozwija się i zwiększa zatrudnienie – warto wspomnieć, że historia
częstochowskiej lokalizacji sięga 1897 r.,
pierwotnie była tam Huta Szkła „Paulina”.
Od 2018 r., po zmianach w Zarządzie
firmy, huta prowadzi intensywne działania z zakresu CSR. Planowana jest
również rozbudowa zakładu, także
w kontekście hal logistycznych.

Fot.: Nina Mazuś, Klub Biznesu Raków, UM

że trzeba stale modyfikować swoją ofertę, aby dostosować się do wysokich wymagań inwestorów. Stąd miejskie ulgi
w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca
pracy – z zastrzeżeniem jednakże jakości
tej pracy – i dla deweloperów budujących biurowce w klasie B+ i A.

2 października 2018 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego
zakładu Guardian (USA). Zakład powstaje przy ul. Korfantego w sąsiedztwie już istniejącego, na terenie objętym
Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Produkcję rozpocznie w pierwszym kwartale 2020 r., tworząc ponad
150 nowych miejsc pracy. Zapewni
produkcję na poziomie 1000 ton szkła
dziennie i będzie wyposażony w zaawansowaną technologicznie linię do powlekania szkła. Inwestycja pochłonie w sumie 200 mln euro. W tym są wydatki nie
lami ZF TRW (Niemcy), CSF Poland tylko na budowę samej fabryki, lecz tak(USA), Brembo (Włochy) i CGR (Francja). że obsługującą ją linię kolejową. Poza
Oprócz zakładów produkcyjnych, firmy lokalizacją to przede wszystkim wykwamotoryzacyjne lokują w Częstochowie lifikowane kadry, przyczyniły się do podrównież swoje centra obsługi finansowej jęcia decyzji o budowie w Częstochowie
oraz centra inżynieryjne, współpra- huty szkła typu „float” (szkła bezbarwcują z częstochowskimi uczelniami oraz nego, szkła budowlanego, szkła na kolekbiorą aktywny udział w życiu społecz- tory słoneczne). Inwestycja ta to jednak
przede wszystkim „know-how", czyli
ności lokalnej.

W mieście dobrze czują się małe
i średnie przedsiębiorstwa, często z wielopokoleniową tradycją, które rozbudowują się i korzystają z możliwości
dalszego rozwoju jak istniejąca od roku
1894 odlewnia Wulkan S.A., czy Staltim
z branży wyrobów metalowych, który
zainwestował na terenie Euro-Parku
Mielec. Dzięki możliwości zakupu gruntu w strefie, kolejna rodzima firma z polskim kapitałem mogła, w pewnym sensie, wrócić do Częstochowy. Tak stało
się w przypadku Baby Design Group,
która przeniosła część dotychczasowej
działalności z Chin do Polski.
Częstochowa stała się również lokalizacją dla światowych dużych firm, które
zgłaszają zapotrzebowanie na coraz to
nowych pracowników i potrzebę rozbudowy swych nieruchomości. W Częstochowie wciąż króluje branża automotive z największymi przedstawicie
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i francuskie. Potwierdza to niejako
stwierdzenie, że firmy inwestują chętnie
w krajach bliskich sobie kulturowo, ale
w Częstochowie pojawił się również
kapitał japoński, który docenił możliwości rozwoju w branży spożywczej.
Koniec prac związanych z budową
„częstochowskiego” odcinka A1 zintensyfikował zapytania dotyczące zakupu
gruntów na potrzeby hal logistycznych
i magazynowych. Inwestorzy skupują
grunty znajdujące się przy węzłach,
dzięki temu wzrosła również atrakcyjność terenów przy DK1 w kontekście tej
samej działalności.
Jedno miasto, dwie strefy ekonomiczne – jaki rodzaj inwestycji jest
lokowany w strefach ekonomicznych
na terenie Częstochowy?
Od czerwca na terenie miasta funkcjonują dwie strefy – to dość krótko
jak na skalę naszego kraju. Strefy zlokalizowano na terenach pohutniczych
w pobliżu DK1 oraz w bezpośrednim sąsiedztwie A1. W sumie są to trzy lokalizacje o roboczych nazwach: „Kusięcka”,
„Korfantego” i „Skorki”.

stabilności zatrudnienia w mieście,
może być uważany nawet za bardziej
bezpieczny. Otwarcie na problemy
MŚP i dobra współpraca z sektorem
to jedno z głównych działań miasta.
Biorąc pod uwagę przekrój istniejących na terenie Częstochowy przedsiębiorstw, to ciągle największą siłę
stanowią firmy rodzime z polskim
kapitałem. Nie ulega jednak wątpliMimo obecności gigantów, to sektor wości, że największe firmy to kapitał
MŚP istotnie jest siłą napędową gospo- zagraniczny. Miasto doceniły już firdarki regionalnej, a z punktu widzenia my niemieckie, amerykańskie, włoskie
najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie produkcji i przetwórstwa szkła
płaskiego, praktycznego i skutecznego
marketingu oraz nowoczesnego systemu zarządzania, zarówno zasobami
ludzkimi, jak i ultranowoczesną hutą
szkła, ponieważ Huta Guardian jest
obecnie jedną z najnowocześniejszych
hut szkła na świecie.
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Częstochowa była jednym z pierwszych
miast, o ile nie pierwszym, które postanowiło dać szansę rozwoju w strefie
małym, lokalnym firmom. W tym
celu, w jednej z pohutniczych lokalizacji stref powstały kompaktowe,
małe działki pomiędzy 4000 a 8000 m2.
Dzięki temu posunięciu kilka niewielkich firm ma szansę na prowadzenie
działalności i korzystanie z pomocy
publicznej w ramach SSE. To spowodowało także obecność małych, czteropokoleniowych rodzinnych firm w jednej
lokalizacji z x-komem oraz rodzimego
producenta ekologicznych mebelków
dla dzieci po sąsiedzku z CGR czy ZF. Ta
różnorodność, jak w przypadku różnorodności bywa, jest zdecydowanie
korzystna, zarówno z punktu widzenia
miasta, jak i przedsiębiorców. Częstochowskie COI cztery razy w roku organizuje warsztaty dla przedsiębiorców strefowych, tak by mogli wymieniać swoje
doświadczenia i by łatwiej im było ze
sobą współpracować.
To, że znajdujemy nieruchomość, lub
dostosowujemy ją na potrzeby inwe-
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stora nie jest już nowością ani w regionie, ani w kraju. W Częstochowie
uważamy też, że najlepszą zachętą
do inwestowania nie jest wcale dobra
cena nieruchomości czy nawet doskonała – jak w naszym przypadku – lokalizacja. Największą zachętą inwestycyjną
dziś są wykształcone zasoby ludzkie.
Inwestor pojawiający się w mieście
(ale także większość przedsiębiorców),
przede wszystkim jest przez nas prowadzony poprzez procedury administracyjne, kontaktujemy go z gestorami
mediów, a w razie potrzeby prowadzimy
rozmowy w jego imieniu.

rzących powierzchnie biurowe w standardzie B+ i wyższym z podatku od nieruchomości. Od tego czasu powstało
w mieście kilka ciekawych w kontekście
architektonicznym budynków o bardzo wysokich standardach. Specyfika
i układ urbanistyczny miasta nie pozwalają na budowanie tu drapaczy
chmur – ze względu na wieżę jasnogórską – wymuszając jednocześnie swego
rodzaju innowacje niezbędne, by dostosować się do wymagań sąsiadów.
Powierzchnie nowe to jedno, ale kolejną ciekawą ofertą są bardzo atrakcyjne
nieruchomości zabytkowe w centrum
miasta, posiadające ogromny potencjał
W przypadku konieczności pomocy i czekające na nabywców.
w pozyskaniu pracowników (w zależności od czasu do końca inwestycji), Niezbędnym czynnikiem zachęcają-
jesteśmy w stanie skontaktować firmę cym inwestorów z sektora jest zabezze szkołą techniczną lub branżową, pieczenie dostępności kadr. Tu dziaposiadającą odpowiednie profile kształ- łania samorządu prowadzone są dwucenia. Jako osoby świadome przyszłości torowo. Z jednej strony profilujemy
miasta w kontekście inwestycyjnym, młodzież szkolną, którą staramy się
mamy również wpływ na profilowanie wychować i wykształcić we współtychże klas, pomagamy w tworzeniu klas pracy z przedstawicielami biznesu.

cykliczne będą dalej obecne w miejskim
kalendarzu:
• IRON OXIDE Street Art Festival – z fes
tiwalu sztuki i przemysłu, po wciągnięciu uczniów częstochowskich
techników, stał się także imprezą
edukacyjną,
• Jurajski Kongres Gospodarczy, podczas którego zostaną rozdane nagrody JURAJSKIEGO PRODUKTU ROKU
i statuetki PRACODAWCY FAIR PLAY,
• PROMOTOR CZĘSTOCHOWSKIEJ GOSPODARKI, promujący firmy będące same w sobie najlepszą reklamą miasta,
• Targi ZAWODOWIEC, promujące nasze szkolnictwo zawodowe, ale tylko i wyłącznie wraz z parterami
biznesowymi.
Od ubiegłego roku organizowany jest
także Plener Fotograficzny FOTO INVEST, promujący tereny inwestycyjne

W Częstochowie uważamy, że najlepszą zachętą do inwestowania nie jest wcale dobra cena
nieruchomości czy nawet doskonała – jak w naszym przypadku – lokalizacja. Największą
zachętą inwestycyjną dziś są wykształcone zasoby ludzkie.
patronackich. W przypadku zapotrzebowania na kadry inżynierskie, wspieramy
inwestorów we współtworzeniu nowych
kierunków, czego przykładem może być
choćby: Inżynieria szkła i ceramiki (GUARDIAN) oraz Księgowość w centrach usług
wspólnych (ZF).
Centrum Obsługi Inwestora jest przede
wszystkim łącznikiem pomiędzy biznesem i przemysłem, a szkolnictwem
i nauką na terenie miasta – tylko taka
trójstronna współpraca może przynieść
wymierne efekty …każdemu.

Z drugiej strony samorząd stara się
by miasto było coraz atrakcyjniejsze
dla uczniów i studentów – przyszłych
mieszkańców. Ilość imprez kulturalnych i rozrywkowych, miejsc przeznaczonych do wypoczynku, przedszkoli,
żłobków, niski wskaźnik przestępczości – to wszystko sprawia, że jest
to miasto atrakcyjne nie tylko do zainwestowania, ale także zamieszkania
i założenia rodziny, tym samym dobre
środowisko do rozwoju takich firm
z branży, jak: ZF, SGP, Havier, Exact
System, Sii i innych.

Przemysł ciężki, przemysł lekki i usługi. Jak na tle wszystkich inwestycji
w Częstochowie znajdują się branże IT, BPO, Centra Usług Wspólnych
i czym te branże kusi oferta inwestycyjna miasta?
Aby wspomóc rozwój sektora usług
wspólnych, w Częstochowie stworzono
Uchwałę zwalniającą deweloperów two-

Na koniec pytanie o wydarzenia biznesowe zaplanowane na rok 2019.
Na co może liczyć biznes w Częstochowie w roku 2019?
W Częstochowie dzieje się coraz więcej w kontekście biznesowym.
Oprócz warsztatów inwestycyjnych
i spotkań z inwestorami wszystkie zapoczątkowane kilka lat temu imprezy
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i przedstawiający sylwetki firm – w tym
roku planujemy też kilka niespodzianek.
Ponadto oferujemy stały cykl Śniadań
z Przedsiębiorcami Agencji Rozwoju
Regionalnego, szkolenia i konferencje
organizowane we współpracy ze Śląskim
Centrum Przedsiębiorczości, Urzędem
Marszałkowskim, ale także warsztaty
organizowane z BCC, RIPH czy IFR.
Dziękujemy za rozmowę.
Więcej informacji:

Centrum Obsługi Inwestora, Wydział
Funduszy Europejskich i Rozwoju
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Waszyngtona 5,
42-217 Częstochowa
tel. 34 3707 212, 34 3707 213
e-mail: coi@czestochowa.um.gov.pl,
fer@czestochowa.um.gov.pl
www.czestochowa.pl
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LUBLIN
INSPIRUJE
BIZNES
Wywiad z pracownikami Biura Obsługi
Inwestorów w Lublinie.
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Outsourcing&More: W Lublinie za obsługę inwestora odpowiada Biuro
Obsługi Inwestorów. Jaka jest struktura Biura?
BOI Lublin: W Biurze Obsługi Inwestorów działają dwa zespoły specjalistów. Jeden odpowiada za sektor nowoczesnych usług dla biznesu, drugi z kolei zajmuje się sektorem przemysłowym.
Oba zespoły są koordynowane przez
kierownika referatu, który jednocześnie odpowiada również za prawidłową
komunikację pomiędzy nimi. W biurze
pracują również osoby odpowiedzialne za marketing gospodarczy oraz
specjalista ds. funduszy unijnych, którzy stanowią wsparcie merytoryczne
dla procesów realizowanych przez poszczególne zespoły. Osobą zarządzającą
jest Dyrektor Biura.
Jakie są kluczowe dla miasta branże
i jak obecnie przedstawia się ich skala
na terenie miasta?
W Strategii Rozwoju Miasta Lublin
na lata 2013–2020 zdefiniowano branże priorytetowe dla rozwoju lubelskiej
gospodarki, uwzględniając dostępny
potencjał intelektualny, tradycje gospodarcze, geograficzne uwarunkowania
regionu oraz dostępne zasoby infrastrukturalne. Należą do nich: branża IT/
ICT, BPO/SSC, przemysł spożywczy, logistyka, przemysł motoryzacyjny i maszynowy oraz biotechnologia.

działalności może otrzymać wsparcie
od miasta?
Obsługa inwestorów w Lublinie
oferuje kompleksowe wsparcie przedsiębiorców, zarówno na etapie przygotowywania inwestycji, w trakcie jej realizacji, jak i po jej zakończeniu. Zespół
Obsługi Inwestorów działa w systemie
one stop shop, czyli kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego w jednym miejscu. Do każdego projektu inwestycyjnego przydzielany jest Project
Manager, pomagający w procesie realizacji projektu na wszystkich jego etapach. Biuro wspiera inwestorów m.in.
poprzez usprawnianie procesów uzgodnień i pozyskiwania wszelkich pozwoleń, warunków, jak również decyzji
administracyjnych.

Nie mniej istotna jest aktywność miasta
w obszarze współpracy naukowej,
zarówno na szczeblu akademickim, jak
i zawodowym. W Lublinie prowadzony jest dialog pomiędzy jednostkami oświatowymi a przedsiębiorcami

W Lublinie można liczyć na najwyższy poziom pomocy
publicznej w Polsce, wynoszący od 50% aż do 70%.

W Lublinie, w praktyce stosowana
jest zasada mówiąca, że żaden inwestor, bez względu na skalę działalności,
nie zostanie pozostawiony bez opieki.
Biuro Obsługi Inwestorów dostosowuje zasady postępowania do standardów wyznaczonych przez biznes.
Wszystkie sprawy urzędowe są załaKażdy z tych sektorów jest reprezen- twiane niezwłocznie i z odpowiednim
towany przez co najmniej kilkanaście zaangażowaniem, co tworzy pozytywny
średnich i dużych podmiotów. Szaco- klimat wokół samego procesu, budując
wane zatrudnienie w każdej z tych partnerskie relacje.
branż wynosi kilka tysięcy osób. Przykładowo w sektorze motoryzacyjnym Jednym z największych zasobów
i maszynowym jest to ok. 3000 pracow- miasta jest kapitał ludzki, tj. dostępników, a w sektorze IT ok. 5000. Należy ność relatywnie młodej, wysoko wy
jednocześnie podkreślić, że to zatrud- kwalifikowanej kadry. Jednocześnie
nienie jest szacowane na podstawie Lublin oferuje wszystkim inwestorom
danych otrzymanych od największych zwolnienie z podatku od nieruchofirm z poszczególnych branż. Zatem mości na okres od 2 do 3 lat – zarealne i pełne zatrudnienie, uwzględnia- leżnie od wielkości firmy i paramejące również małe podmioty, może być trów inwestycyjnych. Zwolnienie jest
nawet o kilkanaście procent wyższe.
przyznawane na realizację nowego
projektu inwestycyjnego i dotyczy, zaJakie są główne atuty Lublina i na jaki równo gruntu niezabudowanego, jak
rodzaj zachęt inwestycyjnych mogą i późniejszych budynków powstałych
liczyć inwestorzy? Czy każdy rodzaj w wyniku realizacji projektu.
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Warto również nadmienić, że Lublin
sukcesywnie dba o rozwój ekosystemu
gospodarczego w mieście, stale współpracuje z organizacjami otoczenia biznesu oraz wspiera inicjatywy klastrowe.
Osiągnięcie wysokiej jakości środowiska okołobiznesowego jest kluczowe
dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej miasta i wyróżnienia Lublina
ponad konkurencję, a w efekcie daje
istotne korzyści dla wszystkich podmiotów lokujących swoją działalność
w mieście.

w celu realizacji polityki zatrzymywania talentów oraz dostosowywania
programów kształcenia do potrzeb
lokalnego rynku pracy.
Wśród branż, o których wspomnieliśmy powyżej, pojawia się sektor
nowoczesnych usług dla biznesu.
W tym koszyku możemy znaleźć firmy IT, R&D, BPO czy Centra Usług
Wspólnych. Jak wygląda dynamika
rozwoju tych firm w Lublinie?
Sektor nowoczesnych usług w Lublinie znacząco się rozwinął w ostatnich
kilku latach. Wskazują na to twarde
dane, od 2010 roku zatrudnienie w sektorach IT oraz BPO/SSC wzrosło o ponad
200%. Jest to efekt promocji gospodarczej miasta, animowania współpracy
na linii biznes-nauka, jak również systematyczna współpraca z deweloperami, którzy w ciągu kilku lat dostarczyli
na rynek ponad 100 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. W efekcie
Lublin posiada łącznie blisko 205 tys.
m2 nowoczesnej powierzchni biurowej,
co lokuje go na 7. miejscu pośród ryn-
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ków biurowych w Polsce. Odpowiednia
podaż powierzchni biurowej na rynku
oraz wysoka jakość kapitału ludzkiego
w mieście pozwoliła na bardzo dynamiczny rozwój sektora usług w mieście.

30 km od miasta, to populacja rzędu
715 000 mieszkańców. Zasoby akademickiego Lublina przekraczają obecnie
65 tys. studentów. Rocznie mury
9 uczelni opuszcza około 18 tys. absol-

Zespół Obsługi Inwestorów działa w systemie one stop shop,
czyli kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego w jednym
miejscu. Do każdego projektu inwestycyjnego przydzielany jest
Project Manager, pomagający w procesie realizacji projektu
na wszystkich jego etapach.
Dziś Lublin jest największym centrum
nowoczesnych usług dla biznesu
we wschodniej Polsce, posiadającym
najwyższą podaż nowoczesnej po
wierzchni biurowej spośród innych
miast regionalnych na wschodzie oraz
odpowiednią renomę i markę, która jest
zauważalna nawet wśród największych
firm usługowych i partnerów doradczych działających w Polsce.
Gdybyśmy mieli w trzech słowach zachęcić do inwestowania w Lublinie,
to tymi słowami byłyby… i dlaczego
właśnie takie?
Lublin inspiruje biznes. Te słowa
idealnie oddają nastawienie miasta
do wspierania biznesu i rozwoju gospodarki miasta. Budując lokalny ekosystem
gospodarczy oraz wspierając sektor
okołobiznesowy, a także inicjatywy klastrowe, Lublin zachęca do przedsiębiorczości zarówno startupy, sektor MŚP,
jak i duże podmioty, szukające nowego
miejsca dla swojej działalności.

wentów. Dzięki obecności niemal 6,5 tys.
studentów zagranicznych, miasto może
pochwalić się najwyższym wskaźnikiem
umiędzynarodowienia uczelni wyższych
w kraju. W Lublinie działa blisko 90 szkół
średnich, z czego znaczna część to
szkoły techniczne, kształcące wysokiej
klasy techników.
Istotnym atutem miasta jest jego lokalizacja. Lublin jest największym ośrodkiem gospodarczym na wschodniej
granicy Unii Europejskiej, znajdując się
w bezpośredniej bliskości stolicy oraz
połączeń komunikacyjnych z zachodnią
Polską. Położenie Lublina na trasie
Via Carpathia, stwarza ogromne moż
liwości operatorom parków logistycznych i ich najemcom. Dzięki
ogromnym inwestycjom w infrastrukturę, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat, miasto posiada
międzynarodowe lotnisko oraz obwodnicę o klasie drogi ekspresowej, znajdującą się w ciągu dróg S12/S17/
S19. Trasa S17 w 2019 r. połączy
Lublin z Warszawą, a S19 pozwoli
na dogodny dojazd do autostrady A4
w okolicach Rzeszowa.

kosztami życia w porównaniu do innych
aglomeracji w Polsce. Ma to swój wyraz
w wysokiej ocenie miasta w raportach dotyczących polskich metropolii,
które oceniają jakość życia w mieście
znacznie powyżej średniej krajowej.
Każdy inwestor jest objęty indywidualną
opieką ze strony dedykowanego Project
Managera. A to wciąż tylko ułamek tego,
co miasto może zaoferować potencjalnym inwestorom.
Na koniec pytanie o rynek nieruchomości biurowych. Jak ten obszar rozwinie się w roku 2019? Na ile nowych
metrów kwadratowych biur mogą liczyć inwestorzy w bieżącym roku?
W chwili obecnej w Lublinie znajduje
się 51 obiektów biurowych oferujących
nowoczesną powierzchnię biurową
do wynajęcia. Łącznie wszystkie te
obiekty zapewniają podaż powierzchni
biurowej na poziomie blisko 205 000 m2,
z czego przeszło 30 000 m2 jest do
wynajęcia od zaraz. Ponad 107 000 m2
to powierzchnie klasy A, oferujące najwyższe standardy biurowe. Warto również podkreślić, że w przygotowaniu
i w budowie znajduje się jeszcze
ponad 91 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej.
Dodatkowo, szacujemy, że obecna
podaż powierzchni biurowej powinna
być wystarczająca, aby zainteresować
ofertą inwestycyjną miasta Lublin także
deweloperów o zasięgu międzynarodowym,co w najbliższych latach powinno
przełożyć się na znacznie dynamiczniejszy rozwój podaży powierzchni
biurowej w Lublinie.

Oczywiście powyższe działania muszą
mieć potwierdzenie w twardych danych.
Dziękujemy za rozmowę.
A w tym przypadku miasto ma kilka
istotnych atutów, które wyróżniają je
ponad inne miasta.
Kolejną, istotną cechą miasta, wyróżniającą go na tle innych ośrodków
Kluczowy potencjał miasta stanowi ka- w centralnej i zachodniej Polsce, są relapitał ludzki. Lublin jest miastem mło- tywnie niskie koszty pracy prowadzenia
dych ludzi. Ponad 60% mieszkańców biznesu, a także dostęp do wykwalifiko- Więcej informacji:
jest w wieku produkcyjnym, a odsetek wanej kadry. W Lublinie można również
osób z wyższym wykształceniem kształ- liczyć na najwyższy poziom pomocy
tuje się na poziomie 27%. Całkowita publicznej w Polsce, wynoszący od 50%
Łukasz Goś
liczba mieszkańców miasta wynosi aż do 70%.
Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów
ponad 340 000, a Lubelski Obszar MeUrząd Miasta Lublin
tropolitalny, obejmujący Lublin oraz Warto również podkreślić, że Lublin tel.: 81 466 25 42
miejscowości i gminy w odległości ok. charakteryzuje się znacznie niższymi e-mail: lukasz.gos@lublin.eu
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PODKARPACKA
STOLICA
ZE WSPARCIEM DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW
Wywiad z pracownikami Biura Obsługi
Inwestora Urzędu Miasta Rzeszowa.
Outsourcing&More: Biuro Obsługi In
westora w Rzeszowie udziela informacji o warunkach i możliwościach inwestowania w Państwa mieście. Jakimi
jeszcze zadaniami się zajmujecie?
Biuro Obsługi Inwestora Urzędu
Miasta Rzeszowa: Biuro Obsługi Inwestora jest jednostką Urzędu Miasta
Rzeszowa, która odpowiada za proce
sy związane z kompleksową obsługą przedsiębiorców oraz inwestorów.
Nasze biuro jest usytuowane w ścisłym centrum miasta, przy ulicy 3 Maja
– najstarszej i najbardziej reprezentacyjnej ulicy Rzeszowa. Czym się zajmujemy? We współpracy z lokalnymi
instytucjami otoczenia biznesu organizujemy branżowe konferencje i spotkania tematyczne. Współpracujemy
z polskimi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi przy organizacji wyjazdowych misji gospodarczych
dla rzeszowskich przedsiębiorców.
Przygotowujemy również misje gospodarcze przyjazdowe dla zagranicznych przedsiębiorców, zainteresowanych ofertą inwestycyjną Rzeszowa.
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Merytoryczni pracownicy Biura Obsługi
Inwestora partycypują w najistotniejszych konferencjach, kongresach, forach i targach – głównie z sektorów
aerospace, nowoczesnych usług dla biznesu oraz logistyki. Świadczymy również pomoc w nawiązywaniu relacji
z lokalnymi deweloperami, firmami HR-owymi czy rzeszowskim środowiskiem
akademickim. Opracowujemy branżowe
analizy, raporty i statystyki na potrzeby
biznesu. Istotnym elementem działalności naszego biura jest też wspieranie
lokalnego ekosystemu startupowego.
Ponadto realizujemy szeroko pojętą
wielosektorową promocję gospodarczą
Marki Rzeszów.

z najważniejszych ośrodków przemysłu
lotniczego w Europie Środkowej. Na przestrzeni kilku minionych lat obserwujemy
w Rzeszowie systematyczny wzrost zatrudnienia w firmach z sektora nowo
czesnych usług dla biznesu. Prym w tym
sektorze wiodą takie firmy, jak Deloitte,
Carlson Wagonlit Travel czy G2A. Odnotowujemy wyraźny wzrost znaczenia zaawansowanych technologicznie procesów badawczo-rozwojowych w najbardziej innowacyjnych branżach regionu.
Za przykład może tu posłużyć powstające Asseco Innovation Hub – ultranowoczesne centrum R&D rzeszowskiego
potentata informatycznego Asseco Poland S.A., czy choćby będące również
w fazie realizacji Centrum BadawczoRzeszów od lat kojarzony jest z lot- Rozwojowe jednej z najważniejszych firm
nictwem i branżą IT. Jakie inne branże informatycznych w regionie – SoftSystem
rozwijają się w Rzeszowie i czym mia- Sp. z o.o. Wspomniane centra R&D będą
sto kusi nowych inwestorów?
się zajmować m.in. rozwojem sztucznej
Bezsprzecznie, branże lotnicza i in- inteligencji, jak również tworzeniem noformatyczna to wiodące i najdynamicz- watorskich technologii i produktów inniej rozwijające się gałęzie rzeszows- formatycznych dedykowanych branżom
kiej gospodarki. Miasto konsekwentnie finansowej, medycznej, energetycznej czy
ugruntowuje swoją pozycję jednego telekomunikacji.
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W Rzeszowie bardzo aktywny jest również ekosystem startupowy. W 2018 r.
z powodzeniem zrealizowano kolejną
edycję programu akceleracyjnego Rzeszów Startup Akcelerator. Ponadto cyklicznie odbywają się wydarzenia, konsolidujące lokalne środowisko startupowe (m.in. Startup Weekend, Startup
Mixer). Co szczególnie istotne, aktywność rzeszowskich startupowców została dostrzeżona w raporcie Polskie Startupy 2018, opublikowanym przez Fundację Startup Poland w roku 2018.

Rzeszów przyciąga atrakcyjną ofertą
dydaktyczną oraz otwartością lokalnych uczelni. Miasto wabi swoją strategiczną lokalizacją oraz bardzo dobrym
skomunikowaniem. Rzeszów zachęca
również komfortem życia i bardzo
dobrymi warunkami egzystencjalnymi
– młodzi ludzie lgną do Rzeszowa,
chcą w nim mieszać, identyfikują się
z miastem i są z niego dumni.

Ostatni czas to również bardzo dynamiczny rozwój branży medycznej. Na terenie miasta powstają nowoczesne
wysoko wyspecjalizowane szpitale oraz
placówki ochrony zdrowia. Z inicjatywy
Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego utworzony został
klaster Technologie w Medycynie, który
zajmuje się rozwojem badań i technologii stosowanych w dzisiejszej medycynie. Odnośnie drugiej części pytania,
Rzeszów kusi inwestorów przede wszystkich ogromnym zapleczem doskonale
wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

tem Tadeuszem Ferencem. Czy Pan
Prezydent aktywnie bierze udział
w relacjach z nowymi i obecnymi już
w mieście inwestorami?
Naturalnie. Prezydent Tadeusz Ferenc
aktywnie uczestniczy w spotkaniach
z najważniejszymi inwestorami, rozważającymi inwestowanie w stolicy
Podkarpacia. Drzwi gabinetu Prezydenta pozostają również otwarte dla
lokalnie działających przedsiębiorców,
którzy zawsze mogą liczyć na pomoc,
zaangażowanie i indywidualne podejście ze strony Władz Rzeszowa.
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Rozwój biznesowy miasta od lat
jest kojarzony z Panem Prezyden-
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Miasto Rzeszów
stosuje zachęty
inwestycyjne dla
przedsiębiorców.
Jedną z głównych
form wsparcia
są zwolnienia
z podatku od
nieruchomości
oraz podatku
od środków
transportowych,
przysługujące
nowym inwestorom
na okres 5 lat.

Pragnę w tym miejscu przypomnieć,
iż Tadeusz Ferenc piastuje urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa nieprzerwanie
od roku 2002, a w rezultacie zeszłorocznych wyborów samorządowych, z poparciem 64% mieszkańców Rzeszowa
został wybrany Prezydentem Rzeszowa
po raz 5. Tym samym, jest jednym z najdłużej urzędujących prezydentów polskich miast.
Część z inwestorów może liczyć
na tzw. granty i wsparcie ze strony samorządu. Jaki program zachęt inwestycyjnych jest dostępny w Rzeszowie
i kto może z niego skorzystać?
Miasto Rzeszów stosuje zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorców. Jedną
z głównych form wsparcia są zwolnienia z podatku od nieruchomości
oraz podatku od środków transportowych, przysługujące nowym inwestorom na okres 5 lat. Relatywnie często
miękkie zachęty inwestycyjne powstają
podczas bezpośrednich rozmów Władz
Rzeszowa z przedsiębiorcami. W odpo-
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Przed nami niemal cały rok – jakie
wydarzenia biznesowe są planowane
w Rzeszowie na kolejne miesiące?
Kalendarz rzeszowskich wydarzeń
biznesowych na 2019 r. prezentuje się
niezwykle interesująco. 26 lutego w siedzibie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego „G2A Arena” odbędzie się
Forum Liderów Rozwoju – konferencja
adresowana do liderów, menedżerów,
HR-owców i osób zainteresowanych
W Rzeszowie już dwukrotnie miało rozwojem osobistym i zawodowym.
miejsce Polsko-Ukraińskie Forum Out- Na koniec kwietnia 2019 r. planowana
sourcingu. W poprzednich latach cie- jest kolejna edycja cieszącego się duszyły się one dużym zainteresowa- żym zainteresowaniem Kongresu Proniem i ściągnęły gości z obu krajów. fesjonalistów Public Relations. Zaś
Jakie są biznesowe relacje Rzeszowa w dniach 21–23 maja br. odbędzie się
z Ukrainą i czy Rzeszów to dobre mia- ważne wydarzenie, adresowane do
sto na inwestycje firm ukraińskich?
przedstawicieli branż lotniczej, kosmiczRzeszów to idealna destynacja nej i obronnej – Aerospace & Defense
dla inwestycji z całego świata. Ukraina Meetings Central Europe – RZESZOW.
jest jednym z obszarów, z którymi
współpracujemy – głównie ze wzglę- Z niecierpliwością oczekujemy na ogłodu na bliskość geograficzną. Należy szenie oficjalnej daty jednej z najważprzypomnieć, iż nasze miasto utrzy niejszych konferencji w kraju, łączącej
muje wielopłaszczyznową współpracę środowiska związane z internetem oraz
partnerską z trzema ukraińskimi mia- nowymi technologiami – mowa tu oczystami: Lwowem (1992), Iwano-Fran- wiście o InternetBeta. Z kolei na czerwiec
kiwskiem (2000), Łuckiem (2001). planowana jest kolejna, już VI Edycja
W Rzeszowie funkcjonuje Konsulat Kongresu Business Without Limits.
Honorowy Ukrainy w Polsce, przedsta W listopadzie odbędzie się III Polskowicielstwo Polsko-Ukraińskiej Izby Gos- -Ukraińskie Forum Outsourcingu w Rzepodarczej oraz wiele polsko-ukraiń- szowie. Na IV kwartał 2019 r. planowany
skich stowarzyszeń. Począwszy od roku jest VI Kongres Profesjonalistów IT – wy2015, w Rzeszowie organizowane jest darzenie organizowane przez StowaPolsko-Ukraińskie Forum Outsourcingu, rzyszenie Informatyka Podkarpacka,
które przyciąga rzesze ukraińskich adresowane do przedstawicieli szeroko
firm oraz instytucji biznesowych. Pod pojętej branży informatycznej. Wzorem
koniec stycznia br. w Centrum Wys- lat ubiegłych, w Rzeszowie będą się
tawienniczo-Kongresowym „G2A Arena” odbywać liczne konferencje i spotkania
w podrzeszowskiej Jasionce odbyła się środowiska startupowego, jak również
XII edycja Forum Europa-Ukraina połą- hackathony. Na pewno będzie interesuczonego z III edycją Targów Wschodnich. jąco i kreatywnie.
Wydarzenie zostało zorganizowane
przez Instytut Studiów Wschodnich Dziękujemy za rozmowę.
– organizatora Forum Ekonomicznego
w Krynicy – i spotkało się z bardzo po
zytywnym oddźwiękiem.
wiedzi na sygnalizowane zapotrzebowanie biznesu powstają dedykowane/patronackie klasy w rzeszowskich szkołach
o profilu technicznym, tworzone/modyfikowane są kursy miejskiej komunikacji
autobusowej. Ponadto nowi inwestorzy
mogą liczyć na pomoc ze strony miasta
w rekrutacji pracowników, czy promocję
za pośrednictwem miejskich kanałów
informacyjnych.

Więcej informacji:

Niewątpliwie dostrzegamy w Rzeszowie
spore zainteresowanie przedsiębiorców
z Ukrainy potencjałem inwestycyjnym
naszego miasta. Owo zainteresowanie
jest szczególnie widoczne w branży
deweloperskiej, w której przedsiębiorcy
z Ukrainy zaczynają powoli zaznaczać
swoją obecność na lokalnym rynku
nieruchomości.

Biuro Obsługi Inwestora
Urzędu Miasta Rzeszowa
ul. 3. Maja 7, 35-030 Rzeszów
tel:. 17 875 47 43, 17 875 47 65
e-mail: boi@erzeszow.pl
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WEŹ UDZIAŁ
LUB ZGŁOŚ KANDYDATKĘ
ZAREZERWUJ TERMIN
ZOSTAŃ PARTNEREM
WYDARZENIA

TOP WOMAN
in
REAL ESTATE

II edycja prestiżowego konkursu
Top Woman in Real Estate
Gala Finałowa 10 maja 2019
Hotel InterContinental, Warszawa

Partner Strategiczny 2019

Partnerzy 2019

Partnerzy i sponsorzy
I Edycji Konkursu Top Woman in Real Estate 2018.

KONTAKT: Krystyna Swojak – Managing Director
tel. 502 662 551 | swojak@topwoman.pl
Konkurs Top Woman in Real Estate

Gala to doskonała okazja do:
nawiązania nowych relacji
l promocji swojej firmy
l pozyskania nowych klientów
l

www.topwoman.pl
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Outsourcing&More: W sytuacji, kiedy
pojawia się nowy inwestor zagraniczny i jest zainteresowany ulokowaniem swojego biznesu w Warszawie,
pojawia się pytanie – gdzie powinien
skierować swoje pierwsze kroki? Jak
brzmi odpowiedź na to pytanie?
Piotr Sawicki, Biuro Rozwoju Gos
podarczego Urzędu m.st. Warszawy:
W strukturze Urzędu miasta stołecznego
Warszawy funkcjonuje Biuro Rozwoju
Gospodarczego, zajmujące się m.in.
udzielaniem wsparcia informacyjnego
dla inwestorów. To w nim inwestor uzyska wyczerpujące dane na temat potencjału gospodarczego miasta, stopnia rozwoju poszczególnych sektorów
oraz możliwości współpracy na różnych
płaszczyznach. Może również liczyć na
pomoc w zakresie poszukiwania powierzchni biurowej, polegającą na nawiązaniu współpracy z doświadczonymi
agencjami real estate. Pracownicy Biura
służą także wsparciem w działaniach
rekrutacyjnych, oferując bezpośredni
kontakt z agencjami HR oraz uczelniami wyższymi.

Z Państwa perspektywy, jakie są
najważniejsze wyzwania stojące
przed Biurem Rozwoju Gospodarczego w tym zakresie?
Najważniejsze wyzwania wiążą się
ze zmianami w strukturze i zadaniach
Biura Rozwoju Gospodarczego. Wypracujemy spójną procedurę obsługi inwestora angażującą wiele miejskich biur
i jednostek, kluczowych w tym procesie
oraz wzmocnimy zespół obsługi inwestora – tak, żeby BRG było prawdziwym
one-stop-shop dla firm, które planują inwestycje i już działają w Warszawie.

Skupimy się na zapewnianiu naprawdę
dobrych warunków do inwestowania
w Warszawie. Zarówno poprzez różnego
rodzaju zachęty dla inwestorów przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju miasta, szeroki dostęp
do wysoko wykwalifikowanej kadry
i zaplecza R&D, jak i wysoką jakość życia.
Ta ostatnia kwestia jest niezwykle ważna
dla ściągania do Warszawy kluczowych
pracodawców. Dostęp do nowoczesnej
infrastruktury i rozwiązań smart city,
dobra jakość powietrza i wody, wygodna
Ważnym aspektem działalności Biura mobilność, szeroka oferta spędzania
jest również opieka poinwestycyjna. Jed- czasu wolnego, dostęp do zróżniconostka zajmuje się koordynacją miej- wanej oferty mieszkaniowej – wpływają
skich inicjatyw wspierających współpracę na decyzje pracowników do osiedlenia
w trójkącie biznes-nauka-władze lokalne. się w mieście.

cjał w gruntach inwestycyjnych. Ten
kapitał powinien pracować dla dobra
mieszkańców i dla rozwoju gospodarczego miasta. Przygotowujemy pakiet
projektów do partnerstwa publiczno-prywatnego, część z nich będziemy
promować już na targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes, w marcu
tego roku. Zbudowanie struktury
pod projekty partnerskie będzie wy-
magało wytężonej pracy, w tym zbudowania zaufania pomiędzy partnerami publicznymi i prywatnymi. Dziś
Mówiąc o sukcesach i przyczynianiu Rozwiniemy współpracę z rynkiem po rynek nieruchomości w Warszawie
się do rozwoju, nie można pominąć przez projekty partnerskie – w tym PPP. podchodzi do tematów PPP z dutrudnej drogi, która za tym stoi. Warszawa ma wciąż ogromny poten- żą rezerwą.
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SKALOWANIE
BIZNESU
W STOLICY
Wywiad z Piotrem Sawickim, Dyrektorem Biura Rozwoju
Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.
Outsourcing&More Polska | marzec–kwiecień 2019
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inwestorów są także i Ci z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (BPO/
SSC). Czym Warszawa kusi takich
inwestorów?
W Warszawie pracodawcy mogą
liczyć na dostępność szerokiej kadry wykwalifikowanych pracowników.
Stołeczna pula talentów, w skład której
wchodzi m.in. blisko 200 000 studentów
oraz ponad 50 000 absolwentów rocznie, jest nie tylko największa w kraju,
ale wyróżnia się też na tle innych miast
Europy Środkowo-Wschodniej.
Warszawa jest także niezwykle dynamicznym ośrodkiem biznesowym oraz
niekwestionowanym liderem regional
nym pod względem rozwoju gospo
darczego i dojrzałości rynku biurowego. Obecnie stolica Polski oferuje
5 400 000 m² nowoczesnych powierzchni biurowych, a kolejne 740 000 m² jest
w budowie, co umacnia nas na pozycji
głównego hubu biznesowego regionu.
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Te wszystkie działania znajdą także
swoje odzwierciedlenie w programach wykonawczych do Strategii
#Warszawa2030, które będzie koordynować biuro. Biuro Rozwoju Gospodarczego, w dialogu z zewnętrznymi
partnerami i ekspertami, przygotuje
założenia do programów, których celem
jest poprawa warunków dla rozwoju
biznesu, generowania innowacji, przyciągania do Warszawy talentów i liderów
oraz promocja Warszawy jako międzynarodowego ośrodka inspirującego świat.

Bogaty i różnorodny rynek biurowy, jest
w stanie spełnić oczekiwania każdej
firmy. Czy jest to globalna korporacja
szukająca ultranowoczesnego biura
w prestiżowej lokalizacji, średniej wielkości firma, dla której priorytetem jest,
by pracownicy mieli komfortowy transport do biura, małe przedsiębiorstwo,
które chce być blisko swoich kluczowych
klientów, czy wreszcie startup szukający
kreatywnej atmosfery pracy w przestrzeni coworkingowej – każdy z nich
znajdzie dla siebie miejsce w Warszawie.

Warszawa jest bardzo zróżnicowanym
rynkiem i cieszy się zainteresowaniem wielu znanych międzynarodowych inwestorów. W szerokim gronie

Co jednak szczególnie istotne, Warszawa
już obecnie jest niezwykle atrakcyjnym
miejscem nie tylko do inwestowania,
ale i do życia. Świadczą o tym zarówno
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wyniki wielu rankingów porównujących
miasta pod różnymi względami, ale także
zdanie mieszkańców na temat zadowolenia z życia w mieście. Rozwinięty
system komunikacji miejskiej, bogata
oferta kulturalna i rozrywkowa, dobry
dostęp do placówek edukacyjnych,
a także zieleń stanowiąca około 40%
całej powierzchni miasta – wszystkie te
atuty wpływają na decyzje inwestorów.
Duży biznes z jednej strony, ale wsparcie dla startupów z drugiej. Na co mogą liczyć mali przedsiębiorcy na starcie swojej działalności w Warszawie?
Warszawskie startupy mogą liczyć
na skalowanie swojego biznesu, dzięki współpracy z działającymi w mieście
licznymi korporacjami, wielu międzynarodowym wydarzeniom i promocji
za granicą. Miasto dba także o budowanie relacji w ramach całego ekosystemu, współpracuje z organizatorami i jest
współorganizatorem takich wydarzeń,
jak Wolves Summit, Młodzi Innowacyjni,
InnoShare, czy Pixel Heaven. Warszawskie startupy promujemy m.in. na
Dusseldorf Woche i na targach nieru
chomości w Cannes i Monachium.
Dzięki obecności najważniejszych instytucji wsparcia i funduszy oraz największych krajowych i zagranicznych firm,
jak również dzięki ofercie naukowej
i badawczo-rozwojowej, Warszawa jest
znakomitym miejscem do rozwoju
również dla sektora MŚP. To w Warszawie
jest najwięcej w Polsce wydarzeń
biznesowych (ok. 17 tys.), a prawie
w każdym nowym biurowcu otwierana
jest przestrzeń coworkingowa (biura
serwisowe i coworkingi liczą łącznie
ok. 150 tys. m2, co stanowi 3/4 tego
typu powierzchni w Polsce). Światowe
marki jak Mindspace, Brain Embassy,
czy WeWork otwierają w Warszawie
kolejne oddziały, zwiększając liczbę
takich miejsc do ponad stu. Warszawski
rynek biurowy charakteryzuje się wy
j
ątkową elastycznością cenową, co
sprawia, że zarówno startupy mogą się
tu rozwijać pracując w komfortowych
warunkach, jak i wielcy inwestorzy mogą
znaleźć dla siebie nowoczesne i wystarczająco duże przestrzenie. Generuje to
doskonałe warunki współpracy międzynarodowych korporacji z przedsiębiorczością startupową. Do tego doskonałe
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skomunikowanie krajowe i międzynarodowe, wysoka jakość życia, oferta kulturalna i wypoczynkowa oraz zieleń.
Wysoki poziom kształcenia, szczególnie
w zakresie technologii komunikacyjnych, obecność skupionych w metropolii branż kreatywnych, czy działalność miejsc, takich jak Campus Google
czy Microsoft Startberry, sprawiają,
że Warszawa jest bardzo atrakcyjna dla
startupów reprezentujących szerokie
spectrum z zakresu IT/ICT/IOT czy
sektora gier.
Miasto prowadzi własny inkubator „Centrum Przedsiębiorczości Smolna”, w którym oferuje szeroki dostęp do informacji na temat prowadzenia działalności
gospodarczej, pomoc w jej rejestracji
oraz wynajem przestrzeń biurowej.
Centrum oferuje młodym przedsiębiorcom cykle programów szkoleniowych, doradczych, networkingowych,
warsztatów oraz wykładów. Na zlecenie
miasta prowadzone są tu programy
akceleracyjne, w których wsparcie
uzyskało już około 250 zespołów pro
jektowych. W tym roku przeprowadzamy kolejną edycję programu akceleracyjnego Warsaw Booster. W sumie,
w ciągu 5 lat w Centrum Przedsiębiorczości przy ulicy Smolnej przeszkolonych zostało już ponad 10 tys. przedsiębiorców. Od dwóch lat w kolejnej
dzielnicy – na Pradze – działa nowe miejsce – Centrum Kreatywności Targowa
– z biurami na wynajem oraz przestrzenią
dla wydarzeń sieciujących i budujących
potencjał sektora kreatywnego.

Miasto prowadzi
własny inkubator
„Centrum
Przedsiębiorczości
Smolna”, w którym
oferuje szeroki
dostęp do informacji
na temat prowadzenia
działalności
gospodarczej, pomoc
w jej rejestracji oraz
wynajem przestrzeń
biurowej.

Warszawa ma kilka obszarów, które
skupiają wokół siebie biznes. Na rozwoju której części miasta obecnie najbardziej zależy władzom Warszawy?
Czy jest to ścisłe centrum, czy może
inna dzielnica?
Nie ulega wątpliwości, że ścisłe centrum – Central Business District – powinno być rozpatrywane jako jedna z głównych, choć nie jedyna część miasta,
w której rozwijać się będzie infrastruktura biznesowa. Niemniej takich lokalizacji biznesowych kreujemy w Warszawie
(poprzez politykę przestrzenną i inwestycje) więcej. Szczególne dynamicznie
rozwijają się w ostatnich latach w okolice
Ronda Daszyńskiego na Woli, które kusi
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Obecnie stolica Polski
oferuje 5 400 000 m²
nowoczesnych
powierzchni
biurowych,
a kolejne 740 000
m² jest w budowie,
co umacnia
nas na pozycji
głównego hubu
biznesowego regionu.

firmy m.in. doskonałym transportem
miejskim. Rozwijają się także dwie dodatkowe lokalizacje biznesowe: północna – obejmująca tereny wokół Dworca
Gdańskiego oraz południowa: w rejonie Dworca Południowego, gdzie dużym
właścicielem terenów jest także Miasto.
Uchwalone plany miejscowe przewidują
miejsce do rozwoju potencjału biznesowego w obu tych miejscach.
Również w centrum miasta, ale po prawej stronie Wisły, jest miejsce o dużym
potencjale do rozwoju powierzchni biurowych i usługowych. To przede wszystkim rejon Portu Praskiego i Stadionu
Narodowego oraz otoczenie Dworca
Wschodniego. Atutami tych lokalizacji
jest doskonała obsługa komunikacyjna
(dwa dworce – kolejowy i autobusowy),
tramwaj, nowa linia metra oraz pokrycie
planami miejscowymi, co skraca proces
przygotowania inwestycji.
Swoją atrakcyjność inwestycyjną
Warszawa promuje w kraju i zagranicą. Od lat miasto jest obecne m.in.
na MIPIM. Jak wygląda kalendarz
wydarzeń biznesowych, w których
miasto weźmie udział w najbliższych
miesiącach?
Warszawa regularnie uczestniczy
w międzynarodowych targach inwestycyjnych i nieruchomości komercyjnych
MIPIM w Cannes i EXPO REAL w Monachium, które odbywają się w marcu
i październiku każdego roku. Promujemy miasto, jako miejsce o dużej dynamice rozwoju i jednocześnie zachęcamy
inwestorów do przyjrzenia się jej obiecującym perspektywom oraz do podjęcia decyzji o ulokowaniu inwestycji
właśnie tutaj.

wych to, bez wątpienia, atuty stolicy.
Stolica Polski oferuje dostęp do ponad
5,4 mln m² powierzchni biurowej,
z czego niemal połowę stanowią biura
klasy A.
Oprócz dużych międzynarodowych
imprez targowych dla inwestorów miasto jest też współorganizatorem i partnerem wydarzeń służących wymianie
wiedzy i doświadczeń oraz prezentujących dorobek partnerów miasta. Są to
m.in. tematyczne spotkania dla przedstawicieli branż kreatywnych – Creative
Mikser, które organizujemy we współpracy z British Council, czy wspomniane już święto startupów Wolves
Summit – największe w tej części Europy
międzynarodowe spotkanie początkujących przedsiębiorców z inwestorami.
Równie proprzedsiębiorczy charakter
ma InnoShare, konferencja budująca
kulturę innowacyjności i współpracy,
skierowany do dużych graczy i instytucji
Kongres Innowacyjnej Gospodarki oraz
otwarta na adeptów przedsiębiorczości
konferencja Młodzi Innowacyjni. Ważne
są też cykliczne konferencje Fundacji
Przedsiębiorczości Kobiet, Targi Pracy
i Przedsiębiorczości czy konferencja
rynku nieruchomości Warsaw Days.
W ostatnich 5 latach w co najmniej 120
konferencjach i kongresach wspierających przedsiębiorczość wzięło udział
ponad 30 tys. uczestników.
Gdybyśmy mieli na koniec w trzech
słowach podać największe atuty inwestycyjne Miasta Warszawa, to byłyby to…
Bogata pula talentów, szeroki wybór nowoczesnej powierzchni biurowej,
a także dojrzałość biznesowa.

Stolica prezentuje swoje plany rozwoju, Dziękujemy za rozmowę.
a także dane wskazujące na jej rosnące
znaczenie międzynarodowe. Dziś Warszawa staje się jednym z najbardziej
atrakcyjnych miejsc do inwestowania Więcej informacji:
w całej Europie. Zagraniczni inwestorzy
podkreślają, że Warszawa jest najlepszym miejscem do lokowania i rozwoju
Biuro Rozwoju
Gospodarczego
biznesu w Europie Środkowo-Wschodul. Smolna 4,
niej. Nieustannie rozwijająca się infra00-375 Warszawa,
struktura i dostępność dostosowanych
tel.: 22 443 07 56
do potrzeb najemców przestrzeni biuro-
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OBSŁUGA
INWESTORÓW
W BYDGOSZCZY
W DOBRYCH RĘKACH
Wywiad z Edytą Wiwatowską, Prezes
Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
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dzone wcześniej przez Zespół Obsługi
Inwestora i Przedsiębiorczości w ramach
struktur Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Powołanie Spółki sprawiło, że możemy
działać bardziej elastycznie i o wiele efektywniej w zakresie kompleksowej obsługi wszelkich projektów inwestycyjnych
w mieście. Inwestorzy w Bydgoszczy są
naszymi partnerami i mają nasze wsparcie we wszystkich możliwych obszarach. Dostrzegamy wartość inwestycji
w mieście, dlatego traktujemy inwestorów priorytetowo.
Jakie są trzy główne obszary działania Agencji?
Zadania Agencji koncentrują się
na obsłudze procesów inwestycyjnych
Outsourcing&More: Jakiś czas temu w mieście, wspieraniu i pobudzaniu
Miasto Bydgoszcz postawiło na profe- przedsiębiorczości w regionie, a taksjonalizację obsługi inwestora i w mie- że szeroko pojętej promocji gospodarście utworzono Bydgoską Agencję czej Bydgoszczy.
Rozwoju Regionalnego, w skrócie
BARR. Jaka jest geneza Agencji i co Obsługę projektów inwestycyjnych reawpłynęło na Państwa decyzję, aby to lizujemy w formule one stop shop.
Agencja, a nie część Urzędu Miasta Oferujemy wsparcie dedykowanego
osługiwała inwestorów?
opiekuna, który wsłuchuje się w poEdyta Wiwatowska, BARR: Bydgoska trzeby konkretnego przedsiębiorcy
Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. i indywidualnie wspiera go na każdym
jest efektem konsekwentnie realizowa- etapie procesu inwestycyjnego, m.in.
nej polityki wsparcia inwestycji i przed- stara się znaleźć dla niego najbardziej
siębiorczości w regionie przez Miasto optymalne rozwiązania, pomaga przy
Bydgoszcz. Nasza Agencja powstała wyszukaniu odpowiedniego terenu lub
w 2013 r. i kontynuuje działania prowa- powierzchni zabudowanej oraz uzys-
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kaniu niezbędnych pozwoleń, współpracuje z inwestorem w ramach procesów
rekrutacyjnych czy przy aplikowaniu
o dostępne w mieście zachęty inwestycyjne, np. w postaci zwolnień z podatku
od nieruchomości.
Inwestorzy mogą także korzystać z prowadzonej przez Agencję internetowej
bazy ofert inwestycyjnych. Pomagamy też przedsiębiorcom w ramach
tzw. opieki poinwestycyjnej. W BARR
uzyskują oni wsparcie przy ubieganiu się
o dostępne fundusze na rozwój swojej
działalności, uczestniczą w giełdach
kooperacyjnych lub korzystają z licznych
szkoleń i warsztatów biznesowych.
Część naszej działalności skupiliśmy
na szeroko pojętej edukacji biznesowej.
Wspieramy przedsiębiorców z regionu
organizując co roku kilkadziesiąt szkoleń, konferencji i spotkań kooperacyjnych, w ramach których uczestnicy mają
szansę podnosić swoje kompetencje,
np. w zakresie prawa, podatków, zarządzania czy marketingu, a także nawiązywać tak ważne w biznesie kontakty.
W samych tylko niekomercyjnych szkoleniach, od momentu rozpoczęcia działalności Agencji, łącznie wzięło udział
już ok. 6500 przedsiębiorców, ich pracowników oraz osób zainteresowanych
rozpoczęciem własnego biznesu.
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Powyżej: Zespół BARR, która w ubiegłym roku obchodziła swoje 5-lecie działalności.
Z tej okazji w Bydgoszczy odbyła się Gala Inwestora.
Fot. Robert Sawicki

Realizując z sukcesem koncepcję „miasta otwartego
na outsourcing”, Bydgoszcz w stosunkowo niedługim czasie
stała się siedzibą ponad 40 centrów usług BPO, SSC, IT, R&D,
a liczba miejsc pracy w tym sektorze przekroczyła już 10 000.
We współpracy z firmami działającymi
w mieście, BARR realizuje także projekty
edukacyjne dla uczniów szkół średnich,
jak np. praktyczne lekcje przedsiębiorczości i gry biznesowe, które dają możliwość młodym ludziom, wkraczającym
na rynek pracy, lepiej poznać bydgoskich pracodawców i dostrzec potencjał
lokalnej gospodarki.
Poza obsługą projektów inwestycyjnych i edukacyjnych, BARR aktywnie
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działa na polu promocji gospodarczej Bydgoszczy i regionu. Spółka
promuje ofertę inwestycyjną miasta
na licznych wydarzeniach gospodarczych w kraju i zagranicą, dotyczących zarówno rynku nieruchomości,
jak też sektora BPO/SSC, ITC, logistyki
czy produkcji. Często są to spotkania,
które owocują kolejnymi zapytaniami
od konkretnych inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojego
biznesu w Bydgoszczy.

Które z sektorów gospodarki są obecnie kluczowe dla rozwoju Bydgoszczy?
Jak na ich tle plasuje się sektor BSS?
Od wielu lat Bydgoszcz jest centrum
przemysłowym województwa kujawsko-pomorskiego. Firmy z tego sektora
zatrudniają niemal połowę wszystkich
osób pracujących w mieście, a industrialna przeszłość Bydgoszczy stanowi
ważny kontekst dla tworzenia współczesnego klimatu gospodarczego miasta oraz rozwoju bydgoskich przedsię-
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Zainwestowali
w mieście

biorstw, przemysłów kreatywnych czy
nowoczesnych technologii i produkcji. Dobrze rozwinięty bydgoski sektor
produkcyjny, wytwarzający wiele produktów dla zagranicznych klientów,
odgrywa dominującą rolę w regionalnym eksporcie. Dodatkowo, jego rozwój i umiędzynarodowienie aktywnie wspierają działania Bydgoskiego
Klastra Przemysłowego, posiadającego od 2016 r. status Krajowego
Klastra Kluczowego.
Dogodna lokalizacja Bydgoszczy na mapie Polski, w trójkącie pomiędzy Warszawą, Poznaniem i Trójmiastem, sprzyja
również rozrastaniu się na tym obszarze
rynku magazynowo-logistycznego. Można to dostrzec w coraz większej liczbie
lokujących się tu centrów dystrybucyjnych, a także powstających powierzchni
magazynowych, których aktualne zasoby sięgają już ok. 345 000 m2. Tymczasem w realizacji i kolejnych planach
wciąż pozostaje ponad 210 000 m2
nowoczesnych parków magazynowych
o wysokim standardzie.
W ostatnich latach spektakularny rozwój
odnotowuje w Bydgoszczy sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Realizując z sukcesem koncepcję „miasta
otwartego na outsourcing”, Bydgoszcz
w stosunkowo niedługim czasie stała
się siedzibą ponad 40 centrów usług
BPO, SSC, IT, R&D, a liczba miejsc pracy
w tym sektorze przekroczyła już 10 000.
Dzięki inwestującym tu firmom z branży
IT, udało nam się wypracować silną
lokalną specjalizację. Według ubiegłorocznego raportu opracowanego
przez Związek Liderów Sektora Usług
Biznesowych (ABSL), to w Bydgoszczy
udział usług IT w strukturze zatrudnienia centrów BPO, SSC, IT i R&D jest

największy w porównaniu z innymi
ośrodkami w Polsce (w naszym mieście
generują one ponad 80% miejsc pracy
w sektorze). W ostatnim roku swoje
oddziały w naszym mieście ulokowały
kolejne firmy z tej branży, jak Meelogic,
Sii czy Cognifide.
Konsekwencją rozwoju sektora BSS
w Bydgoszczy jest dynamicznie wzrastająca ilość dostępnej powierzchni
biurowej, która sięga już niemal
100 000 m2. Duża jej część mieści się
w nowoczesnych budynkach, oddanych do użytku w ciągu ostatnich 3 lat,
a w realizacji i najbliższych planach de
weloperów pozostaje kolejne 85 000 m2.
Mniejszy nie znaczy mniej atrakcyjny. O Waszej atrakcyjności inwestycyjnej mówią sami inwestorzy, wśród
których są m.in. PZU, Nokia, Mobica,
Cybercom, Asseco. Co przyciągnęło
tych inwestorów do Bydgoszczy?
Bydgoszcz oferuje stabilne środowisko biznesowe oraz dostęp do zasobów
ludzkich. Tworzy także dobry klimat dla
nowych inwestycji i rozwoju istniejącego biznesu. Oprócz tego inwestorzy
zwracają uwagę na dogodne położenie
komunikacyjne miasta, jak też dostępność nowoczesnych parków biurowych
i terenów pod inwestycje. Dokonując
analizy i wyboru lokalizacji, przedsiębiorcy często doceniają Bydgoszcz
z uwagi na potencjał lokalnego kapitału
ludzkiego. Miasto oraz najbliższą okolicę
w promieniu 50 km zamieszkuje łącznie
około milion osób. Będąc największym
ośrodkiem akademickim w województwie kujawsko-pomorskim oraz aktywnie wspierając współpracę biznesu
i nauki, Bydgoszcz oferuje inwestorom
dostęp do wykwalifikowanej kadry, dostosowanej do ich potrzeb.

Nazwa inwestora: Grupa PZU
Kraj pochodzenia: Polska
Liczba zatrudnionych: 550
Branża: Ubezpieczenia
Zajęta powierzchnia w m2: 2900

Grupa PZU w zakresie obsługi klienta stawia
na Bydgoszcz. Jedyne Centrum back-office
do obsługi posprzedażowej powstało
w 2012 roku. Od 2016 działa tu również Zespół
zajmujący się organizowaniem pomocy
dla klientów PZU w ramach usług assistance.
Postępujemy zgodnie ze strategią Grupy PZU,
której jednym z celów jest nowe podejście
do budowania relacji z klientem. Polega
ono na integracji wszystkich obszarów
działalności wokół klienta, która umożliwia nam
dostosowanie produktów do jego potrzeb.
Stawiamy na nowoczesne i innowacyjne
podejście do naszej pracy, zapewniając
kompleksową obsługę na najwyższym poziomie.
Wsparciem tego procesu jest wykorzystanie
narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji.
Jednym z większych projektów, który
obecnie wdrażamy jest automatyzacja
w obsłudze posprzedażowej (RPA), mająca
na celu podwyższanie jakości usług w zakresie
zintegrowanej obsługi klienta.

Mirena Masłowska,
Dyrektor ds. Obsługi Klienta,
Grupa PZU
Outsourcing&More Polska | marzec–kwiecień 2019
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Według ubiegłorocznego
raportu opracowanego
przez Związek Liderów
Sektora Usług Biznesowych
(ABSL), to w Bydgoszczy
udział usług IT w strukturze
zatrudnienia centrów
BPO, SSC, IT i R&D jest
największy w porównaniu
z innymi ośrodkami
w Polsce (generują tu one
ponad 80% miejsc pracy
w sektorze).
To, czego szukają dziś przedsiębiorcy
i pracownicy – i odnajdują właśnie
w naszym mieście – to także tak pożądany „work-life balance”. Bydgoszcz
jest nie tylko ważnym i energicznym
ośrodkiem biznesowym czy akademic
kim, lecz także kulturalnym i spor
towym. Miasto dynamicznie się rozwija,
jednocześnie dbając o to, by być miejscem przyjaznym do życia.
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jest często wyróżniana przez grupy kapitałowe decydujące o rozwoju danej lokalizacji. W tym aspekcie można wymienić
chociażby PZU (który w naszym mieście
prowadzi ogólnopolski serwis obsługi
klienta), ATOS Global Delivery Center
(zapewniający z Bydgoszczy obsługę
Igrzysk Olimpijskich) czy Livingston
International (świadczący międzynarodowy serwis w zakresie obsługi celnej
globalnych korporacji).

2019? Gdzie będzie można spotkać
Waszych przedstawicieli i czy jest
coś nowego, co pojawi się w bieżącym roku?
Działania BARR przyniosły jak dotąd konkretne efekty, które wpływają
na pozytywny wizerunek gospodarczy
Bydgoszczy. Nowe inwestycje w mieście
czy kolejne wyróżnienia dla Bydgoszczy
w branżowych plebiscytach utwierdzają nas w przekonaniu, że warto te wysiłki kontynuować, a także rozszerzać
ofertę BARR o dodatkowe instrumenty
wsparcia dla przedsiębiorców, dając im
impulsy oraz realne narzędzia, by mogli się rozwijać. W tegorocznym kalendarzu Agencji nie zabraknie konferencji
gospodarczych i wydarzeń biznesowych
realizowanych w Bydgoszczy, często
we współpracy z uznanymi podmiotami w sektorze BPO/SSC, produkcyjnym
czy magazynowo-logistycznym. Nasi
przedstawiciele będą obecni na wielu
krajowych i międzynarodowych eventach branżowych, jak np. doroczna konferencja ABSL, Targi Innoform, Transport
Logistic oraz Expo Real, czy konferencja technologiczna „bITconf”, odbywająca się już po raz drugi w Bydgoszczy.
Będziemy także rozbudowywać systematycznie naszą ofertę wsparcia dla
przedsiębiorców, szczególnie w obszarze
ich internacjonalizacji czy podwyższania
innowacyjności i konkurencyjności.

Dla międzynarodowych firm, o uznanej
na świecie pozycji, ważne jest, aby
środowisko, w którym działają odzwierciedlało globalny charakter ich pracy,
zapewniając
jednocześnie
dostęp
do wiedzy technicznej oraz doskonałą
infrastrukturę, a to wszystko dostępne
jest w Bydgoszczy. Istotne jest też odpowiednie przygotowanie merytoryczne
oraz dobra współpraca z samorządem
i lokalnymi szkołami średnimi czy
uczelniami – w czym na co dzień BARR
aktywnie wspiera inwestorów. Dzięki
temu mają oni szansę zapewnić wartość
dodaną dla podstawowej działalności
swoich oddziałów w Bydgoszczy oraz
realizować nawet najbardziej ambitne
cele biznesowe i rozwojowe.

Nie zwalnia również tempo nowych
inwestycji. Z początkiem roku swój
debiut w Bydgoszczy ogłosił Deepsense – firma specjalizująca się w rozwiąO atrakcyjności dla inwestorów oraz zaniach z zakresu robotyki i automatyo właściwej strategii miasta, ukierun- zacji. Z kolejnym projektem rusza ATOS,
kowanej na otwartość i zapewnienie który w Bydgoszczy zapowiedział utwomożliwie najlepszych warunków do roz- rzenie 550 nowych miejsc pracy. Prowawoju gospodarczego, świadczą także dzimy też zaawansowane rozmowy
międzynarodowe wyróżnienia dla z inwestorami z sektora e-commerce,
Bydgoszczy. Wśród najważniejszych które, mamy nadzieję, już wkrótce
znalazły się m.in.: pierwsze miejsce będziemy mogli ogłosić.
w rankingu Banku Światowego „Doing
Business in Poland 2015”, dwukrotnie Dziękujemy za rozmowę.
przyznany tytuł „Emerging City of the
Year” w konkursie CEE Shared Services
Więcej informacji:
and Outsourcing Award w latach 2016
i 2019 czy wyróżnienia w innych prestiżowych plebiscytach branży nieruchomości, jak CIJ Awards Poland czy Euroul. Uni Lubelskiej 4C
build Awards.

Jakość usług dostarczanych przez inwestorów zlokalizowanych w Bydgoszczy

Na koniec pytanie o najbliższą przyszłość. Jakie są plany BARR na rok

85-059 Bydgoszcz
tel.: 52 585 88 23
e-mail: barr@barr.pl
www.barr.pl
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SILNY POPYT I SPADEK
PUSTOSTANÓW W CAŁEJ POLSCE
Aktywność deweloperów w 2018

1,6 mln m2
Wynajęta powierzchnia w 2018

1,5 mln m2
Warszawa
poza Warszawą

720 000 m2

45%
858 000 m2

57%
645 000 m2

Nowa nowoczesna powierzchnia
biurowa w 2018 – 744

000 m2

234 000 m2

31%
510 000 m2

Powierzchnia "flex" w 2018

230 tys. m2

170 000 m2

74%
60 000 m2

900 000 m2

W ubiegłym roku popyt na rynku nieruchomości
biurowych sięgnął 1,5 mln m2. Do użytku oddano
744 000 m2 biur, a kolejne 1,6 mln jest w budowie.

Warszawa, 4 lutego 2019 r. – Jak wynika z raportu JLL, 2018 był kolejnym
dobrym rokiem dla polskiej gospodarki (szacowany wzrost PKB osiągnął
5,3%* – najlepszy wynik od 2007 roku),
co miało bezpośrednie przełożenie
na mocny popyt na biura oraz wysoką aktywność deweloperską. Jednym
z najciekawszym trendów był dynamiczny przyrost elastycznych powierzchni do pracy („flex”).

zawarły takie firmy jak: Deloitte
w Warszawie (22 100 m2, Q22), IBM
we Wrocławiu (17 800 m2, Wojdyła Business Park), Santander Bank we Wrocławiu (17 000 m2, budynek na potrzeby
własne) i Nokia – również we Wrocławiu
(16 200 m2, Green Towers).

PODAŻ – REGIONY IDĄ
PO 5 MILIONÓW

W 2018 r. rynek biurowy w Polsce wzbogacił się o 744 000 m2 nowoczesnych biur,
Wzrost tzw. sektora flex to m.in. rezultat z czego ponad 500 000 m2 przypadło
rozwijających się w zawrotnym tempie na główne rynki poza Warszawą. W rezulstart-upów, które właśnie w Polsce mają tacie, łączne zasoby powierzchni w kraju
bardzo dogodne warunki do tworzenia przekroczyły granicę 10 mln m2 – wylicza
swojego biznesu. Jak wynika z rankingu Łukasz Dziedzic.
CEOWORLD Magazine, jesteśmy 7. na
świecie i 3. w Europie najbardziej przyja- Największe ukończone w ubiegłym roku
znym rynkiem dla firm tego typu. Natu- projekty biurowe przypadły na główne
ralnym miejscem dla start-upów są elas- miasta poza Warszawą. Należą do nich:
tyczne, sprzyjające kreatywności i net- Olivia Star i Olivia Prime A w Trójmieworkingowi biura, chociaż przestrze- ście, Sagittarius Business House we Wronie flex zyskują na popularności również cławiu, Ogrodowa Office w Łodzi oraz
wśród korporacji. W efekcie, główni Equal Business Park C w Krakowie.
operatorzy przestrzeni flex oferują już
230 000 m2 biur, z czego 60 000 m2 poza Aktywność deweloperów wynosi aktualWarszawą – komentuje Karol Patynowski, nie ponad 1,6 mln m2, z czego w WarDyrektor ds. Rynków Regionalnych, JLL. szawie buduje się 720 000 m2. Poza
stolicą powstaje 900 000 m2 i biorąc
POPYT – KRAKÓW LIDEREM POZA pod uwagę planowane terminy oddania
STOLICĄ
do użytku szeregu obiektów spodzieAktywność najemców w ubiegłym roku wamy się, że w 2019 r. łączne zasoby
zamknęła się na poziomie blisko biurowe na rynkach regionalnych prze1,5 mln m2, z czego prawie 645 000 m2 kroczą granicę 5 mln m 2 – dodaje
powierzchni wynajęto poza Warszawą. Karol Patynowski.
Na czele rynków regionalnych niezmiennie stoi Kraków, w którym podpisano Największym projektem biurowym
umowy najmu na prawie 210 000 m2 w budowie w Warszawie jest obecnie
Stanowiło to 32% całkowitego popytu Varso Place (deweloper: HB Reavis; pona biura zarejestrowanego poza stolicą. wierzchnia ponad 100 000 m2), a poza
Świetny wynik zarejestrował również nią Business Garden we Wrocławiu
Wrocław, blisko rekordu z zeszłego roku (deweloper: Vastint Poland; powierz– tłumaczy Łukasz Dziedzic, Starszy chnia 70 000 m2).
Analityk Rynku, JLL.

powierzchni niewynajętej spadł we
wszystkich głównych ośrodkach biznesowych w kraju. Na koniec 2018 roku
poziom pustostanów w Warszawie wynosił 8,7% (najmniej od 2012 r.), a poza
nią 8,4%. Najniższy wskaźnik wakatów
cechuje Szczecin (5,1%), a najwyższy
Lublin (15,4%). Dostępne powierzchnie
stanowią 8,5% całkowitych istniejących
zasobów biurowych w kraju.
W szerokim centrum Warszawy czynsze
dla najlepszych nieruchomości wynoszą
od 17 euro do 23,5 euro/m2/miesiąc,
a poza nim od 11 euro do 15 euro/m2/
miesiąc. Poza Warszawą najwyższe
stawki najmu charakteryzują Kraków
(13,5–14,6 euro/m2/miesiąc), Poznań
(13,6–14,5 euro /m2/miesiąc) i Wrocław
(13,7–14,5 euro/m2/miesiąc), podczas
gdy najniższe odnotowuje Lublin
(10,5–11,5 euro/m2/miesiąc).
Więcej raportów i analiz rynku biurowego można znaleźć na portalu www.
bazabiur.pl.

Autorzy:

Karol Patynowski,
Dyrektor ds. Rynków
Regionalnych, JLL

DOSTĘPNE POWIERZCHNIE
Największe transakcje najmu na pols- BIUROWE I CZYNSZE
kim rynku biurowym w ubiegłym roku W rezultacie silnego zapotrzebowania
na biura na przestrzeni roku wskaźnik
*Źródło: Oxford Economics.
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Łukasz Dziedzic,
Starszy Analityk
Rynku, JLL
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KARIERA I ROZWÓJ

AKTUALNOŚCI HR
MONIKA RAJSKA-WOLIŃSKA Z TYTUŁEM
FEMALE CHAMPION OF CHANGE

Monika Rajska-Wolińska, Partner Zarządzający Colliers International w Polsce,
zwyciężyła w 10. edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku
w kategorii Female Champion of Change. Jury przyznało nagrodę za jej efektywne działania na polu aktywizacji kobiet w biznesie i stworzenie w firmie dłu
gofalowych mechanizmów wspierania różnorodności, które dają szansę na trwa-
łą zmianę oraz są przykładem dobrych i godnych naśladowania praktyk.

ADAPTIVE SOLUTIONS &
ADVISORY GROUP ROŚNIE
W SIŁĘ
W pierwszych miesiącach 2019 roku
kolejni utalentowani menadżerowie dołączyli do zespołu firmy. Marta Baran,
Menedżer Programów – posiada ponad
13 lat doświadczenia. Podczas swojej
kariery zawodowej zajmowała się głównie zarządzaniem projektami oraz migracjami procesów. To świetnie zorganizowana ekspertka, która z łatwością
nawiązuje wartościowe relacje w środowisku biznesowym.

Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku to prestiżowy ogólnopolski konkurs,
który od 10 lat nagradza sukcesy kobiet w biznesie, nauce i kulturze oraz otwiera
przed uczestniczkami dodatkowe możliwości rozwoju. W jury konkursu zasiadają wybitne osobistości z różnych środowisk i branż, m.in. przewodnicząca mu
od samego początku legenda polskiego biznesu, dr Irena Eris, sportsmenka Anna
Lewandowska czy dziennikarka i szefowa Polsat Cafe Jolanta Borowiec.
Monika Rajska-Wolińska zwyciężyła w kategorii Female Champion of Change,
w której nagradzane są liderki pracujące w korporacjach, zajmujące wysokie
stanowiska, wdrażające i realizujące działania mające na celu wspierać kobiety
i rozwój różnorodności wewnątrz swojej organizacji.
Monika Rajska-Wolińska posiada ponad 20 lat doświadczenia w sektorze nieruchomości. Stanowisko partnera zarządzającego w Colliers International objęła
w 2011 roku. Od lat wspiera aktywizację kobiet w biznesie, m.in. jako mentorka
w Fundacji Liderek Biznesu. Jest inicjatorką licznych programów, których celem
jest wyrównywanie szans, podnoszenie kompetencji i jeszcze szybszy rozwój
zawodowy żeńskiej części pracowników. Uczestniczy też w rozmaitych wydarzeniach, spotkaniach i panelach dyskusyjnych wspierających kobiety w biznesie.
Współpracuje m.in. z Vital Voices – polskim oddziałem reprezentującym międzynarodową organizację Vital Voices Global Partnership, którą w 1997 roku założyły Hillary Clinton i Madeleine Albright. Jest założycielką International Leaders
Forum, członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors, a także Young Presidents’ Organization. W 2015 roku została uhonorowana tytułem Profesjonalisty
Roku w prestiżowym konkursie branżowym CEE Quality Awards. Dwukrotnie
znalazła się również w gronie stu najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Polsce
w rankingu Pulsu Biznesu „100 Kobiet Biznesu”.
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Arek Gostkowski, Menedżer Programów. to ekspert działający w branży
od ponad 15 lat. Specjalizuje się w za
rządzaniu danymi oraz transformacjami w obszarze O2C. Arek to pasjonat
przywództwa – był odpowiedzialny za
grupę ponad 90 specjalistów w Polsce
oraz środowisku międzynarodowym.
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KRZYSZTOF STANCZYKIEWICZ EXECUTIVE MANAGEREM
DYWIZJI BUSINESS SERVICES

GRZEGORZ OPALA 1 LUTEGO
DOŁĄCZYŁ DO DEVIRE
NA STANOWISKO: EXECUTIVE
MANAGER BUSINESS SERVICES
OUTSOURCING
Na początku swojej drogi zawodowej
pracował dla Manpower, jako Branch
Manager. Trzy lata później przeszedł do
Hays Poland, gdzie z sukcesem rozwijał
dział zatrudnienia zewnętrznego, na stanowisku Head of Temp. Swoją wiedzę
i doświadczenie zdobywał przez 10 lat,
skutecznie wspierając klientów we wdrażaniu rozwiązań elastycznego zarządzania personelem, interim managementu
oraz outsourcingu funkcji personalnej.

Krzysztof Stanczykiewicz dołączył do firmy rekrutacyjnej i outsourcingowej
Devire – objął stanowisko Executive Manager, dywizji Business Services. Przez
pierwsze lata kariery zawodowej pracował w sektorze bankowym dla Credit Agricole i Santander Consumer Bank. Od 2012 r. związany z sektorem rekrutacyjnym,
gdzie odpowiadał za budowanie zespołów dedykowanych do obsługi sektora
usług wspólnych w Michael Page i HRK. Obecnie, zdobytą wiedzę i doświadczenie
skutecznie wykorzystuje zarządzając zespołem w Devire, oraz prowadząc procesy
rekrutacyjne na stanowiska z poziomu menedżerskiego.
Dołączenie Krzysztofa Stanczykiewicza do agencji Devire to kolejny krok wzmacniania działu Share Services. Jego wiedza i doświadczenie pozwolą nam na zbudowanie rozwiązań szytych na miarę dla Klientów z Business Services – podkreśla Michał
Młynarczyk, prezes Devire.
Bardzo się cieszę, że dołączyłem do firmy Devire, która przez ostatnie 2 lata niesamowicie się rozwinęła, oraz, że będę mógł przyczynić się do dalszego dynamicznego
rozwoju organizacji – dodaje Krzysztof Stanczykiewicz.

Trendy rynkowe w rozwoju pracy tymczasowej i outsourcingu premiują dostawców
świadczących usługi na wysokim poziomie.
To nie jest możliwe bez zespołu doświadczonych konsultantów oraz kultury organizacji, która daje swobodę, dzięki której
pozwala rozwijać się pracownikom w sposób samodzielny i przedsiębiorczy. Taką
właśnie atmosferę stworzono w Devire,
dlatego bardzo się cieszę, że dołączyłem
do zespołu. Jest to obecnie najszybciej
rozwijająca się agencja doradztwa personalnego, która świadczy usługi na najwyższym poziomie – mówi Grzegorz Opala.
Devire jest młodą i dynamicznie rozwija
jącą się firmą, która przyciąga takie talenty.
Grzegorz jest niewątpliwie jednym z nich.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie
w zarządzaniu dużymi innowacyjnymi
projektami oraz usługami outsourcingu
i pracy tymczasowej. Jestem pewien,
że sprosta wyzwaniom, przed którymi coraz częściej stają nasi klienci. Ten ruch
pokazuje nasze oddanie idei transformacji usług outsourcingu i funkcji HRowej
w firmie – mówi Michał Młynarczyk,
prezes Devire.

Devire to międzynarodowa firma oferująca usługi rekrutacji, executive search,
outsourcingu i employer brandingu, założona w Londynie w 1987 r. Od ponad
30 lat reprezentuje wiodących pracodawców na rynku europejskim, prowadząc
kompleksowe projekty poszukiwań menedżerów i wyspecjalizowanej kadry, wdrażając najnowsze rozwiązania z obszaru usług IT oraz wspierając w budowaniu
wizerunku pracodawcy z wyboru.
Obecnie firma posiada 8 biur w Europie i zatrudnia blisko 140 konsultantów. Posiada
również ponad 500 zewnętrznych pracowników oddelegowanych do klientów, realizujących m.in. projekty z obszaru IT, sprzedaży i pracy biurowej. W 2017 r. dyrektorem zarządzającym Devire został Michał Młynarczyk – wcześniej dyrektor zarządzający na Europę Środkową i Wschodnią w HAYS.
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ROZWÓJ KARIERY

MADE BY GFT
Wywiad z Markiem Bartosikiem,
Head of HR, GFT Poland.
Outsourcing&More: Czego może spodziewać się / oczekiwać od pracodawcy
osoba planująca pracę w firmie GFT?
Marek Bartosik, GFT: GFT jest globalną firmą mającą swoje oddziały
w 12 krajach świata. Jesteśmy organizacją na tyle dużą i dojrzałą, aby zapewnić stabilność i przewidywalność
potencjalnym pracownikom, a równocześnie na tyle elastyczną, żeby móc
w pewnym stopniu indywidualnie zająć się pracownikiem. Inaczej mówiąc,
kandydaci do pracy w GFT mogą się
spodziewać kontaktu z profesjonalnym
zespołem Talent Acquisition, szybkiego, sprawnego i przejrzystego procesu rekrutacyjnego, a będąc już naszymi
pracownikami, mają prawo oczekiwać,
że ktoś się nimi zaopiekuje, pomoże zorientować w procesach i zasadach panujących w firmie. Staramy się, aby nasze
procesy były jak najmniej uciążliwe dla
nas wszystkich.
Na stronie GFT możemy znaleźć zakładkę „Mapa kariery” z hasłem „Zbudujemy razem Twoją karierę”. Jak
wygląda wspólne budowanie kariery w Państwa organizacji i na jaką pomoc w tym aspekcie może liczyć pracownik?
Nasza firma zatrudnia najlepszych
i pracuje dla najlepszych. Pracownicy
GFT mają możliwość pracy z doskonałymi specjalistami w swoich dziedzinach z Polski, jak i z innych lokalizacji
GFT. W przeszłości koncentrowaliśmy się
na pracy dla sektora finansowego i każdemu z naszych pracowników zapew-
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nialiśmy szkolenie domenowe ułatwiające zrozumienie branży. GFT (wtedy
Rule Financial) było jedną z pierwszych,
jeśli nie pierwszą firmą IT pracującą dla
sektora bankowości inwestycyjnej, toteż znalezienie w Polsce osób z wiedzą
i doświadczeniem w domenie było trochę jako poszukiwanie Yeti. Dlatego
zainwestowaliśmy w szkolenia i rozwijanie naszych pracowników poprzez wewnętrzne szkolenia. Ci, którzy zaczynali
kilka lat temu od przyswajania podstawowych pojęć z zakresu inwestycji są
teraz ekspertami i uczą mniej doświad
czonych kolegów.

dzy jednostkami GFT w różnych krajach.
I co najważniejsze, ciągle monitorujemy
potrzeby i ulepszamy nasze programy,
nie tylko szkoleniowe.

A jak wyglądała Pana ścieżka kariery?
Czy od zawsze branża HR była pierwszym wyborem?
Zdecydowanie nie. Mogę powiedzieć, że moja obecność w HR to trochę przypadek. Z wykształcenia jestem
astrofizykiem. Na studiach bardzo dużo
pracowałem nad analizą danych z największych eksperymentów astrofizycznych oraz tworząc w tym czasie w C++
narzędzia do analizy tychże danych,
Obecnie bankowość inwestycyjna jest a także ucząc studentów programowanadal istotną częścią naszej działal- nia i metod numerycznych. Moja fascyności, ale inne obszary zyskują coraz nacja technologią sprawiła, że zacząłem
bardziej na znaczeniu i to odzwiercie- pracę w jednej z łódzkich firm IT jako
dlamy w naszej polityce szkoleń. Zajmu- programista. Przez kilka lat tworzyłem
jemy się rozwiązaniami cloud’owymi, oprogramowanie dla producentów staDLT, zgłębiamy tajniki Data Science i AI. cji przekaźnikowych telefonii komórMamy prężnie działające społeczności kowej i aplikacje na urządzenia mobilskupione wokół rozwiązań chmuro- ne dla jednego z największych wtedy
wych czy Industry4.0, prowadzimy szko- producentów telefonów komórkowych.
lenia w ramach GFT Academy, gdzie nasi Z czasem zacząłem zarządzać zespołami
eksperci dzielą się wiedzą na najwyż- i zostałem Kierownikiem Projektów.
szym poziomie nie tylko z kolegami z firmy, ale też z osobami spoza GFT, które Do GFT (wtedy Rule Financial) dołąchciałyby rozwijać się w konkretnym czyłem w 2011 r. jako Kierownik Pro
obszarze. Prowadzimy też wiele szkoleń jektów i po kilku latach zostałem Dyrekz używania tak zwanych kompetencji torem Oddziału firmy w Poznaniu, gdzie
miękkich, zarządzania zespołami, a także nasze biuro mieści się w kultowym
lekcje języków obcych. Bo kariera w GFT Okrąglaku, a widok z tarasu naszego
nie jest ograniczona do jednego kraju. biura jest niepowtarzalny i śmiem twierW ramach dużego programu Global dzić, że jest to najlepszy taras widoMobility wspieramy wewnątrzfirmową kowy w Poznaniu. A potem był HR.
migrację naszych pracowników pomię- Rola szefa biura w Poznaniu zawierała
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w sobie sporo aspektów HR-owych,
do tego bardzo lubię pracować z ludźmi,
więc nie była to dla mnie diametralna
zmiana, natomiast nie przeszedłem
pełnej ścieżki w HR. W zasadzie to moja
kariera w HR zaczęła się od pozycji szefa
HR. Musiałem się dużo i szybko nauczyć,
na szczęście mam świetny zespół i ta
nauka była efektywna i przyjemna. Poza
tym nie lubię stagnacji, a w HR nie można się nudzić.

kiwania są różne w różnych krajach,
Polska jest w awangardzie i plany są
ambitne. GFT otwiera się na nowe rynki, branże, rozpoczyna projekty dla nowych klientów, jest partnerem firm oferujących rozwiązania chmurowe. Do tej
pracy potrzebujemy specjalistów. Wielu
z nich mamy w firmie, nasi pracownicy
są bardzo dobrymi fachowcami, ale potrzebujemy więcej. Więc zatrudniamy
i zapraszamy do nas.

Rekrutacja to pierwszy etap, na któ- Dziękujemy za rozmowę.
rym pracownik wyrabia sobie opinię i pierwsze wrażenie o firmie.
Jak wyglądają u Państwa procesy rekrutacyjne?
Zdajemy sobie sprawę, że ludzie
w naszej branży nie muszą martwić się
o pracę, dlatego w procesie rekrutacji nie ma miejsca na pomyłki i zwłokę.
Mamy wewnętrzny zespół doskonałych
rekruterów, którzy pracują nie tylko dla
Polski, ale wspierają również kolegów
z innych krajów w ich wyzwaniach. Jest
to możliwe, bo chociaż rynki lokalne
różnią się między sobą, to co najważniejsze jest wspólne dla całego GFT – dbałość o kandydata, precyzyjna i częsta
komunikacja oraz krótki, dobrze zdefiniowany proces, w czasie którego
kandydat w każdej chwili może liczyć
na wsparcie zespołu.
A na jakie stanowiska jest obecnie
największe zapotrzebowanie?
Rynek ewoluuje coraz szybciej
i stanowiska się zmieniają. Istotne jest,
jaką bazę, umiejętności – nie tylko tzw.
twarde – i jakie nastawienie ma kandydat. Dziś szukamy DevOpsów i programistów ze znajomością Guidewire,
za tydzień nadal będziemy ich szukać,
ale dojdą do tego na przykład specjaliści
Data Science.
Na koniec pytanie o wielkość organizacji GFT. Ilu obecnie pracowników
jest zatrudnionych w firmie i czy prowadzicie Państwo procesy rekrutacyjne tylko na terenie Polski?
GFT zatrudnia 5500 osób w 12 krajach i ciągle rośnie, ciągle ma apetyt
na więcej. Prowadzimy procesy rekrutacyjne we wszystkich krajach, w których
działamy, ale nie tylko. GFT jest firmą
wielokulturową i tę różnorodność aktywnie wspiera. Oczywiście plany i ocze-
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Osiem na dziesięć osób ubiegają
cych się o pracę zawyża swoje umiejęt
ności językowe – wynika z poziomu ozna
czanego języka na językowym serwisie pracy
www.linguajob.pl. Powód jest prozaiczny: znajo
mość języków obcych jest, tuż po doświadczeniu
zawodowym i wykształceniu, oceniana najwyżej
w procesie rekrutacji. Zaklinanie rzeczywistości w CV
ma jednak krótkie nogi i wychodzi na jaw, kiedy w nowej
pracy trzeba skorzystać ze znajomości języka obcego.
Studia filologiczne to nadal wysublimowana nisza dla fascy
natów kunsztu języka i pełnych ambicji wytrwałych zapa
leńców operowania słowem. Jak trudne i wymagające są studia filologiczne wiedzą jedynie Ci, którzy się na nie zdecy
dowali, ale z miłości do języka nie ulegli pokusie dosto
sowania się do aktualnych trendów kształcenia i wybrali
własną, niełatwą, ale jakże fascynującą drogę. Wysoko
rozwinięte kompetencje językowe są dziś w cenie,
a znajomość nawet kilku języków stanowi wartość
dodaną zwłaszcza na początku kariery zawodowej.
Znajomość przynajmniej jednego języka obcego
nie tylko zwiększa szansę na znalezienie pracy,
lecz także ma przełożenie na wysokość zarobków.
W badaniu przeprowadzonym przez językowy
portal pracy www.linguajob.pl, nasz kraj znalazł
się na 10. miejscu w rankingu wysokiego poziomu
znajomości języków obcych. W bardzo wielu przypadkach znajomość języka obcego jest prze
kładana ponad posiadane doświadczenie zawo
dowe. Bierze się to z faktu, iż w niemalże każdym
zawodzie można wyszkolić człowieka w stosunkowo
krótkim czasie. Biegłe poznanie języka to już kwestia
przynajmniej paru lat systematycznej pracy.

Polska to nie tylko miejsce inwestycji ogólnoświato
wych korporacji preferujących najbardziej uniwersalne
języki (prócz angielskiego są to przede wszystkim francuski,
hiszpański, niemiecki). W naszym kraju nie brak rodzimych
przedsiębiorców z bogatymi planami ekspansji na rynki
ościenne, bądź nawet całkowicie egzotyczne. Najbar
dziej w cenie są języki skandynawskie, słowiańskie,
węgierski i chiński. Warto zwrócić uwagę, że kandy
daci władający jęz. ukraińskim, podsiadają wysoko
rozwinięte inne kompetencje językowe, co plasuje ich
na równi wśród innych kandydatów, ubiegających się
o pracę na rynku SCC czy BPO w Polsce.
Nie jesteśmy już krajem, gdzie inwestuje się
wyłącznie w procesy produkcyjne, ale – co warto
podkreślić – od ponad 10 lat, jesteśmy krajem,
gdzie firmy zagraniczne chętnie inwestują
w potencjał ludzki, w jakość usług, poziom
wiedzy czy doświadczenie. W najbliż
szych latach sektor outsourcingu będzie
rósł w tempie 6% rocznie. Polska plasuje
się na 7. miejscu globalnego rankingu
lokalizacji dojrzałych BPO. Średnia wieku
oraz wykształcenie wyższe zatrudnionych
w centrach usług wspólnych dowodzą, jak istotny
jest to sektor dla polskiej gospodarki. Co więcej,
97% zatrudnionych podjęło pracę na podstawie
umowy o pracę, co – wraz z indywidualnymi ścieżkami
szkoleń, systemami talent management czy benefitami do wynagrodzenia – czyni zatrudnienie w centrach
usług wspólnych stabilnym i atrakcyjnym na rynku pracy.
Rozwój sektora BPO/SSC w Polsce daje ogromne możli
wości inwestycyjne i pozwala na lokowanie biznesu
w różnych lokalizacjach w Polsce. O powstanie centrów
usług wspólnych walczą polskie miasta, a kolejka
do outsourcingowego tortu jest długa i panuje
w niej duża konkurencja. O atrakcyjności danej loka
lizacji decydują głównie warunki ekonomiczne,
powierzchnie biurowe o wysokim standardzie
czy dostępność do wykwalifikowanej kadry.
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Osiem na dziesięć osób ubiegających
się o pracę zawyża swoje umiejęt ności
językowe. Powód jest prozaiczny:
znajomość języków obcych jest,
tuż po doświadczeniu zawodowym
i wykształceniu, oceniana najwyżej trzeby rekrutacyjne, skrupulatnie dobierają narzędzia weryfikacji kandyw procesie rekrutacji.
datów i ostrożnie wybierają przyszłych
pracowników.

Centra usług nowoczesnych realizują
bardzo zróżnicowane usługi, takie jak IT,
finansowo-księgowe, płacowe, HR, logistyczne. Centra szukają więc ośrodków
akademickich, miast o dużym potencjale z prężnie działającymi uczelniami
i ośrodkami edukacyjnymi. Jednakże
najważniejszy jest jeden wspólny mia
nownik – znajomość języków obcych.
Globalny charakter biznesu prowadzonego przez firmy macierzyste wymaga
wsparcia procesów w wielu językach.
Co na to aktualny rynek pracy, którego
stabilizacja umocniła pozycję specjalisty językowego, oczekującego nie tylko
wyższego niż w latach poprzednich
wynagrodzenia, lecz także o którego
walczy kilku pracodawców jednocześnie? Odpowiedzią jest zróżnicowanie
strategii employer branding i kanałów
dotarcia do kandydatów multilingual,
zwłaszcza o źródła dedykowane do tego
profilu kandydata.
– Dziś ogłoszenie o pracę to nie wszystko.
W rekrutacji językowej ważne jest kom
paktowe zaplanowanie rekrutacji, włą-
czając działania social media, employer
branding, mailingi merytoryczne czy
scoring językowy, który sugeruje najlepszych kandydatów, odpowiadających
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na kryteria ogłoszenia. W ofercie źródeł
rekrutacyjnych, tj. portali pracy czy
serwisów społecznościowych, najważniejsze są elastyczność i maksymalne
dopasowanie rozwiązań do potrzeb pracodawcy – podkreśla Agnieszka Musiał-Terlecka z Grupa LinguaJob.pl, językowego serwisu pracy.
Pamiętajmy, że najlepszym sposobem
na dotarcie do specjalistów językowych
jest networking i aktywne działania
w grupie pasjonatów języka obcego.
Doskonałym narzędziem bezpośredniego dotarcia do specjalistów językowych są katalogi typu „Language Job
Guide”, które stanowią kompendium
wiedzy odnośnie kariery z językiem
obcym w danej organizacji. Katalogi te
to nie tylko merytoryczny e-book, lecz
także źródło wiedzy dla kandydatów
o aktualnych rekrutacjach językowych
w firmach z obszaru SSC czy BPO, możliwościach kariery w danym sektorze
biznesu z językiem obcym czy programach rozwojowych dla pracownika z obszaru multilingual.
Językowe serwisy pracy, bacznie obserwują potrzeby rynku rekrutacyjnego i aktualne wymagania klientów,
którzy dokładnie precyzują swoje po-

Sektorami, w których zawsze odnajdzie się filolog-humanista, są: edukacja
i szkolnictwo, usługi tłumaczeniowe, nauczanie języków obcych, mocno rozwijający się sektor obsługi outsourcingu
językowego Multilingual Contact Center
zatrudniający w 2019 r. ponad kilkadziesiąt tysięcy lingwistów z całej Polski,
ponadto sektory IT, Finance& Banking,
medyczny, budowlany czy turystyczny.
Przed każdym, kto podejmie trud racjonalnego wyboru swojej ścieżki rozwoju
zawodowego, czeka wiele pracy, wyrzeczeń, ale także zadowolenia z siebie
i sukcesów. Czy warto podjąć ten trud?
W dobie niemalże wykładniczego przyrostu wiedzy, konieczności ustawicznego uczenia się, jedyną odpowiedzią na to pytanie jest: TAK. W czasach,
w których świat wymaga od nas wysokich kompetencji, miejsce filologa
wydaje się być zagwarantowane, ale
oczekiwania i stabilizacja rynku pracy
wymusza poszerzenia źródeł docelowego kandydata multilingual, większej
aktywności i zdecydowanych działań
rekruterów w różnorodnych kanałach
dotarcia do specjalistów językowych.
Autor:

Agnieszka Musiał-Terlecka,
Dyrektor Zarządzający w Grupa
LinguaJob.pl, Wydawca katalogu
Language Job Guide
www.linguajob.pl
Portal pracy dla specjalistów
językowych
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BIBLIOTEKA MANAGERA
WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O URLOPACH
I ZWOLNIENIACH OD PRACY
O kadrach i płacach z pasją
Tej książki nie kupisz w księgarni. Wydana została w modelu self-publishingowym, nakładem własnej pracy i pasji
do przekazywania wiedzy! Ta książka
jest spełnieniem marzeń Autorki o wyrównywaniu szans i możliwości zdobywania specjalistycznej wiedzy oraz korzystania z doświadczenia ekspertów
przez osoby mieszkające w nawet najmniejszych miejscowościach.

Autor:
Monika Smulewicz
Rok: 2019

kompetencji i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

Ta książka to elementarz i przewodnik
po tajnikach ustalania, udzielania i rozliczania urlopów i innych zwolnień od
pracy, który każdy entuzjasta i praktyk zagadnień kadrowych, dążący do mistrzostwa zawodowego, przeczytać powinien!
Urlopy i prawo do wypoczynku to podstawowa zasada prawa pracy i przywilej
Książka powstała dzięki inspiracji wszystkich pracowników zatrudnionych
Uczestników kursów Akademii Online na podstawie umowy o pracę. Na pracoO kadrach i płacach z pasją, wyjątkowych dawcy natomiast ciąży obowiązek udziepasjonatów kadr i płac, którzy podjęli lania i rozliczania uprawnień pracowniwyzwanie wspólnej nauki i rozwoju czych, dlatego jako profesjonalista kadr
zawodowego. Publikacja ta jest nie i płac, potrzebujesz rzetelnej wiedzy,
tylko merytorycznym podręcz
nikiem, która pozwoli Ci poradzić sobie z tymi
Na hasło
ale również narzędziem do zdobywania ważnymi zagadnieniami.

Outsourcing and More
kupon rabatowy 20%.

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
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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 angabyć 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 pracowników. 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, autor 5-krokowego
dżerom, którzy myślą o transformacji procesu budowania Strategii LEAN oraz
lean jak o poważnym przedsięwzięciu, modelu przywództwa Leadership 734.
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KSIĘGOWY FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH
–

FUND ACCOUNTANT
Począwszy od 2010 r. w centrach usług biznesowych zauważalna
jest duża dynamika wzrostu stanowisk związanych z obsługą rynku
funduszy inwestycyjnych. Jednym z początkowych stanowisk tego typu
jest księgowy funduszy inwestycyjnych (fund accountant) poszukiwany
przede wszystkim przez globalne korporacje i znane marki. Pracę
na tym stanowisku najłatwiej znaleźć w dużych miastach, takich jak:
Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, a także Poznań.
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zazwyczaj pionowa. Karierę rozpoczyna
Księgowy funduszy inwestycyjnych się od stanowiska młodszego specjalisty
na co dzień współpracuje z osobami ds. funduszy inwestycyjnych (junior fund
z całego świata. Poznaje od wewnątrz accountant), aby następnie objąć stanoprocesy zachodzące w globalnych kor wisko księgowego funduszy inwestyporacjach oraz bierze udział w tzw. cyjnych (fund accountant). Następująca
migracji procesów do Polski. Ma możli- dalej ścieżka awansu obejmuje kolejno
wość zdobycia wyjątkowych kompe- takie stanowiska, jak: starszy księgowy
tencji, poznania różnych stylów za- (senior fund accountant), kierownik
rządzania oraz zasad rządzących wielo- zespołu (fund accounting team leader/
kulturowym, dynamicznym zespołem. supervisor nadzorujący pracę od kilku
Do jego obowiązków należy przepro- do kilkunastu specjalistów), menadżer
wadzanie kalkulacji wartości aktywów (fund accounting manager). Zwieńnetto funduszy inwestycyjnych, rozpa czeniem jest objęcie jednego z zaletrywanie wpływu poszczególnych ele dwie kilku w danej organizacji stanomentów funduszu na jego wartość, wisk – head of fund accounting/
porównywanie i potwierdzanie wartości group menadżer, czyli osoby nadzokont księgi głównej i ksiąg pomocni- rującej pracę całego pionu funduszy
czych z bilansem, badanie odchyleń oraz inwestycyjnych skupiających od kilku
weryfikacja wyceny funduszy. Osoba do kilkunastu zespołów. W trakcie pracy
zatrudniona na tym stanowisku rapor- na stanowisku księgowego funduszy
tuje bezpośrednio do fund accounting inwestycyjnych można zdobyć kompeteam leadera. Przechodzi także cykl tencje pozwalające na zmianę ścieżki
szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych zawodowej i specjalizację w obszarze
organizowanych, zarówno w Polsce, controllingu, instrumentów pochodjak i za granicą.
nych lub na stanowisku analitycznym.

W trakcie pracy
na stanowisku
księgowego funduszy
inwestycyjnych można
zdobyć kompetencje
pozwalające na zmianę
ścieżki zawodowej
i specjalizację
w obszarze controllingu,
instrumentów
pochodnych lub
na stanowisku
analitycznym.

NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE

PERSPEKTYWY

Księgowy funduszy inwestycyjnych to
stanowisko początkowe, przeznaczone
dla osób z rocznym lub półrocznym
doświadczeniem zawodowym zdoby
tym, np. podczas staży czy praktyk

odbywanych w trakcie studiów. Z uwagi
na zakres obowiązków, umiejętnością
absolutnie kluczową na tym stanowisku
jest bardzo dobra znajomość języka
angielskiego (poziom C1). Dodatkowym
atutem może być władanie drugim językiem obcym. Niezbędne są także zdolności analityczne, skrupulatność, komunikatywność i otwartość na potrzeby
klienta oraz zainteresowanie giełdą i instrumentami pochodnymi. Biorąc pod
uwagę wykształcenie wyższe, pre
ferowani są absolwenci takich kierunków,
jak: ekonomia, finanse i bankowość,
statystyka czy rachunkowość. Osoby
z wykształceniem humanistycznym, np.
absolwenci studiów lingwistycznych,
mają możliwość rozwoju zawodowego
na tym stanowisku, jednak pod warunkiem uzupełnienia wiedzy merytorycz
nej z finansów i rachunkowości.

Zatrudnienie w sektorze nowoczesnych
usług biznesowych w Polsce systematycznie wzrasta. Wiele firm poważnie
rozważa otwarcie swoich biur w naszym
kraju wiedząc, że znajdą tu zaplecze
kompetentnych pracowników gotowych do objęcia stanowisk, takich jak
np. fund accountant od razu po zakończeniu studiów. Działy odpowiedzialne
za księgowość funduszy inwestycyjnych należą do jednych z najszybciej rozwijających się i poszukujących
coraz większej liczby nowych pracowników. Co istotne dla osób zainteresowanych rozwojem zawodowym, tego
typu organizacje oferują w tym zakresie
dużo szybszą ścieżkę awansu niż np.
towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
Panuje tu polityka awansu wewnętrznego, zgodnie z którą pracownicy są
promowani i awansowani rozpoczynając już od stanowisk z poziomu „entry
level”, aby po kilku latach być gotowym
do objęcia funkcji menadżerskich.

untant/senior fund accountant wzra
sta ono do poziomu 4500–8000 zł
brutto miesięcznie, aby na stanowisku
fund accounting team leader osiągnąć
poziom od 8000 zł do 12 000 zł brutto
miesięcznie. Wynagrodzeniu towarzyszy
zazwyczaj pakiet świadczeń dodatkowych, w ramach którego najczęściej
spotykane są pakiety medyczne, dofinansowanie kursów językowych lub
karty typu Benefit.

WYNAGRODZENIE

Autor:

Osoby zatrudnione na stanowisku junior
fund accountant otrzymują wynagroStruktura stanowisk w obszarze księ- dzenie na poziomie 3500–4500 zł brutto
gowości funduszy inwestycyjnych jest miesięcznie. Na stanowisku fund acco-
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OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres:

agadaj@devire.pl

MANAGING DIRECTOR
(ECOMMERCE / HOSPITALITY)
(Pensja: 30 000–40 000 PLN brutto/miesiąc)

Naszym Klientem jest platforma eCommerce, działająca na polskim rynku ponad 5 lat. Obecnie należy do globalnej grupy
portali zrzeszających oferty turystyczne z całego świata. W Polsce zespół liczy ok. 100 osób i składa się głównie z zespołów
handlowych (B2B), oraz customer service.
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Managing Director, która odpowiadać będzie za operacyjne zarządzanie
zespołem, stworzenie i realizację długofalowej strategii rozwoju platformy w Polsce, zwiększenie wyników sprzedaży
i rozpoznawalności marki oraz raportowanie do CEO odpowiedzialnego za region CEE.

Profil kandydata:
•
•
•
•
•
•
•

min. 5 lat w zarządzaniu organizacjami, szczególnie w biznesach eCommerce,
min. 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołami sprzedaży (B2B),
mile widziana znajomość branży hospitality,
sukcesy w podnoszeniu wskaźników biznesowych, t.j. EBITDA,
wysoce rozwinięte zdolności menagerskie – zdolności przywódcze, umiejętność bycia liderem, motywatorem
oraz mentorem dla zespołów,
kompetencje strategiczne, myślenie długofalowe,
doświadczenie w pracy w międzynarodowych strukturach – konieczna biegła znajomość języka angielskiego.

Nasz klient oferuje:
•
•
•
•
•
•
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rozwój w dynamicznie rozwijającej się firmie, w międzynarodowym środowisku,
dużą autonomię w działaniu operacyjnym na rynku polskim,
możliwość przejęcia części udziałów spółki,
atrakcyjne wynagrodzenie, część prowizyjna uzależniona od osiąganych wyników biznesowych,
pracę w centrum Warszawy,
atrakcyjny pakiet benefitów.
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