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Szanowni Państwo,
Przekazujemy w Państwa ręce czwarte wydanie Outsourcing&More
w roku 2019, a w nim sporo treści z sektora Call Contact Center oraz
Centrów Usług Wspólnych.
Pół roku za nami. To był bardzo dynamiczny okres w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, a po pierwszym aktywnym kwartale, drugi
kwartał także utrzymał ostre tempo. Przez Europę przechodziły ważne
branżowe wydarzenia, a my mieliśmy okazję wziąć udział w części
z nich. Na kolejnych stronach zamieściliśmy relacje z Outsourcing&
Shared Service Germany Forum, BSS Tour Gdańsk – Nordic Business
Talks oraz Gali Top Woman in Real Estate.
W wydaniu lipcowo-sierpniowym postanowiliśmy pochylić się nieco
bardziej nad tematyką coworkingu. Naszym wywiadem numeru jest
rozmowa z Piotrem Boulangé – szefem WeWork Labs, który podzielił
się z nami wiedzą na temat fenomenu pracy wspólnej i wsparcia organizacji coworkingowych, jakiego te podmioty udzielają start-upom.
O coworkingu co roku powstaje znaczna liczba publikacji. W Bibliografii
Outsourcingu, którą prowadzimy na OutsourcingPortal.eu zarejestrowaliśmy już 427 pozycji dedykowanych coworkingowi.
Od bieżącego wydania wzmacniamy sekcję prawną Outsourcing&More.
Stałą kolumnę z praktyczną wiedzą prawniczą prowadzić zaczyna
Baker&McKenzie.
Zapraszam do lektury!
Dymitr Doktór
Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI BIZNESOWE
Nordyckie rozmowy o biznesie
22 maja 2019 r. w gdańskim hotelu Almond odbyła się druga konferencja z cyklu
The BSS Tour Poland 2019.

Najlepsze kobiety branży nieruchomości
24 maja miała miejsce Gala Top Woman in Real Estate, która była finałem drugiej już
edycji konkursu o tej samej nazwie.

Berlińskie rozmowy o outsourcingu i rynku centrów usług wspólnych
4 czerwca 2019 r. w berlińskim Quadriga Forum po raz kolejny spotkali się
przedstawiciele sektora outsourcingu i centrów usług wspólnych.

Rewolucyjne zmiany – pobór podatku u źródła
Przybliżamy zmiany w zakresie poboru podatku u źródła, które będą miały ogromy
wpływ na rozliczenia transakcji z podmiotami zagranicznymi.

Czym jest dobra obsługa klienta?
Z pewnością znacie to uczucie, kiedy po wyjściu ze sklepu lub kontakcie z linią
wsparcia, uśmiechacie się od ucha do ucha i chcecie tam wkrótce wrócić.

Home office. Jak bezpiecznie uregulować pracę z domu?
W zależności od okoliczności, praca z domu może być wykonywana w trybie
formalnej telepracy albo tzw. „home office”, który nie jest uregulowany w przepisach.

Polacy kochają nowe auta!
Po zmianach podatkowych i mimo progów rozliczeniowych sprzedaż nowych aut
nadal pnie się w górę.

Ludzki kontakt a doświadczenie klienta
Czyli które rodzaje interakcji z klientem nie powinny zostać zautomatyzowane?

Dwa lata transformacji za nami
Wywiad z Grzegorzem Baranem, Client Service Managerem, a także członkiem
Zarządu w Transcom Worldwide Poland.

Dlaczego outsourcing w bankowości może zakończyć się win-win
dla obu stron?
Co tak naprawdę kryje się pod pojęciem tej optymalizacji w kontekście outsourcingu?

Trzyletni plan HSBC na transformację biznesową
Wywiad z Alexandrą Schmidt, dyrektorem HSBC Service Delivery sp. z o.o. w Krakowie.

Strategie nieruchomościowe organizacji
Można zupełnie inaczej podejść do planowania nieruchomościowej strategii.

WYWIAD NUMERU
Historię tworzą ludzie
Wywiad o coworkingu z Piotrem Boulangé, WeWork Labs Managerem.
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AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE
Rynek nieruchomości biurowych nadal w formie
Krajowe firmy rozrastają się, rozszerzają obszary swojej działalności, a światowe
– chętnie wybierają Polskę, jako kierunek ekspansji.

Pawilon ZODIAK – miejsce dyskusji o rozwoju gospodarczym Warszawy
Zodiak to nowa i unikalna przestrzeń spotkań na biznesowej mapie stolicy, otwarta
w grudniu 2018 r.

W Łodzi młodzi mogą więcej
O programie Młodzi w Łodzi pisaliśmy już jakiś czas temu. Program ten jest
unikalny w skali całej Polski, stale się rozwija i warto jest do niego powrócić.

Lubelskie branże poligraficzna i opakowań rosną w siłę
W zeszłym miesiącu świętowaliśmy uroczyste otwarcie nowoczesnego zakładu firmy
Elpes w Lublinie, produkującego tuby laminatowe, głównie dla branży kosmetycznej.

Odkryj Poznań kulturalnie
W Poznaniu inicjatywy kulturalne są szeroko zakrojone, a celem Miasta jest to,
by były dostępne dla każdego mieszkańca.

Gdzie praca i życie są w zdrowej równowadze
Czyli o work-life balance w Bydgoszczy.

Co ciekawego w Rzeszowie?
Prym w realizacji nowych obiektów wiedli regionalni deweloperzy – co staje się
powoli cechą charakterystyczną lokalnego rynku nieruchomości.

W Kielcach biznes ma głos
O wsparciu przedsiębiorczości w stolicy województwa świętokrzyskiego.

Zawodowcy z Częstochowy
W Częstochowie funkcjonuje Program Teraz Lepsza Praca, będący odpowiedzią
na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców.

AKTUALNOŚCI HR

RPA Developer: przewodnik w podróży przez Inteligentną Automatyzację
Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych na stałe zawitały do rzeczywistości.

HR-owa strona WNS
Wywiad z Martyną Olesińską, Senior Group Manager – HR, WNS Global Services.

Ogłoszenie rekrutacyjne

Biblioteka Managera
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BIZNESOWE

POLSKI ELEKTRYCZNY POJAZD BĘDĄCY ODPOWIEDZIĄ
NA KORKI I BRAK MIEJSC PARKINGOWYCH
Polski elektryczny pojazd będący odpowiedzią na korki i brak miejsc parkingowych przechodzi testy na torze i w warunkach drogowych. Firma zmierza w kierunku wdrożenia produkcji i rozpoczęcia
dostaw w kraju i za granicą.
Triggo to nowy elektryczny pojazd miejski
zaprojektowany i zbudowany w naszym
kraju. Jego unikatowa konstrukcja
pozwala na pokonywanie korków i parkowanie na jednej piątej miejsca dla
zwykłego samochodu. Swoje właściwości zawdzięcza konstrukcji podwozia
o zmiennym rozstawie kół. Dzięki niemu
przy niskich prędkościach – podczas
manewrowania w korku, lub na parkingu
zajmuje tylko tyle miejsca co motocykl,
ale podczas jazdy z dużą prędkością jest
stabilny i bezpieczny jak samochód. Kierować nim może każdy posiadacz samochodowego prawa jazdy. Konstrukcja
powstała w Polsce i jest rozwijana przez
spółkę Triggo S.A. z siedzibą w podwarszawskich Łomiankach.

o całkowitej populacji przeszło 2,5 mi dalszych usprawnień, które zapewnią
liarda mieszkańców.
kierowcom nie tylko sprawne narzędzie
do przemieszczania się, ale niecodzienną
To ogromne i perspektywiczne rynki, przyjemność z jazdy. Robimy wszystko, aby
a po spodziewanym przyznaniu patentu pierwsi użytkownicy mogli ich doświadczyć
w Indiach, populacja ta wzrośnie do niemal już niedługo – mówi Budweil.
czterech miliardów – podkreśla Budweil.
Kolejna seria prototypów ujrzy światło
Po uzyskaniu dopuszczenia do ruchu, dzienne już na jesieni tego roku.
w kwietniu tego roku, rozpoczęły się Na pierwszą połowę przyszłego roku
próby drogowe. Producent przystąpił firma zapowiada projekty pilotażowe.
również do testów pojazdu na torze, skąd Równolegle prowadzone będą dziapochodzi prezentowany materiał.
łania zmierzające do wdrożenia produkcji pojazdu. Triggo nie będzie jednak
Testy, czwartego już, prototypu, w pełni można kupić. Przeznaczeniem pojazdu
potwierdziły poprawność przyjętych są intensywnie rozwijające się na świecie
założeń i udowodniły możliwości pojazdu. platformy automatycznego wynajmu
Zebrane wyniki posłużą do wprowadzenia pojazdów miejskich.

Nasz pojazd powstał w Polsce, ale mamy
międzynarodowe ambicje, a prawa
własności intelektualnej radykalnie
powiększają nasze szanse – mówi Rafał
Budweil, prezes Triggo S.A. i autor koncepcji pojazdu.
Konstrukcja została objęta międzynarodową ochroną patentową w krajach
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POLSKA APLIKACJA DLA POSZUKUJĄCYCH ZATRUDNIENIA
Kiwi Jobs, aplikacja do szukania pracy
skoncentrowana na ofertach skierowanych do „niebieskich kołnierzyków”,
czyli pracowników branż usługowych
i prostych zawodów, od drugiej połowy
czerwca jest dostępna również w Krakowie i Wrocławiu. Dzięki apce każdy,
kto poszukuje pracy u rzetelnego pracodawcy, na określonych zasadach
i w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, może ją znaleźć przy użyciu własnego telefonu i zaledwie kilku prostych
czynności. Głównym udziałowcem Kiwi
Jobs jest Grupa OLX – gigant wśród portali ogłoszeniowych, dla którego jednym
z priorytetów jest działalność na rynku
ogłoszeń o pracę.
Znalezienie pracy w Polsce nie stanowi
obecnie większego problemu. Stopa
bezrobocia w kraju wynosi zaledwie
5,4%. Olbrzymie deficyty rąk do pracy
można zaobserwować między innymi
w branżach typowo sezonowych, jak np.
gastronomicznej i hotelarskiej – brakuje
kelnerów, barmanów, pomocy kuchennych, kucharzy, szefów kuchni, sprzątaczek czy recepcjonistów i wielu innych,
oferujących zwykle prace z segmentu
„blue collar”. Ofert pracy w zawodach
typu „niebieskie kołnierzyki” nie brakuje, jednak kandydaci mogą mieć problem z wybraniem odpowiedniego pracodawcy – takiego, który oferuje dobre
warunki, interesującą ich formę zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie, ale
również odpowiednio traktuje zatrudnionych. Problemem dla obu stron procesu
rekrutacji okazuje się często brak odpowiednio szybkiej odpowiedzi ze strony
zatrudniających na aplikację kandydata.
Kiwi Jobs to darmowa aplikacja mobilna,
która niweluje wszystkie powyższe problemy. Każdy, kto jest zainteresowany
znalezieniem zatrudnienia w gastronomii, hotelarstwie, retailu, logistyce czy
usługach i kto pobierze aplikację może
liczyć na dostęp do wielu aktualnych, prostych w swojej budowie i pochodzących
od rzetelnych pracodawców, ofert pracy
oraz na sprawną odpowiedź w ciągu
48 godzin.

Outsourcing&More Polska | lipiec–sierpień 2019

Kiwi Jobs, jako jedno z niewielu dostępnych na polskim rynku rozwiązań, kładzie największy nacisk na lokalność
ofert pracy (sprawdzone anonse z bliskiej
okolicy) i dzięki geolokalizacji pozwala
wybrać miejsce pracy położone blisko
domu. Dla twórców aplikacji równie
istotna jest transparentność (jawność
wysokości wynagrodzenia czy typu oferowanej umowy), ale również szybkość procesu rekrutacji – osoba aplikująca na daną
ofertę, ma gwarancję, że otrzyma odpowiedź od potencjalnego pracodawcy
w ciągu 48 godzin).
Kiwi Jobs odpowiada na potrzeby pracowników z różnych pokoleń, nie tylko
najmłodszych, traktujących smartfon
jako „centrum dowodzenia życiem
codziennym”. Korzystanie z aplikacji Kiwi
Jobs jest niezwykle proste, co umożliwia
jej wykorzystywanie również przez starszych użytkowników. Wystarczy ściągnąć
ją na urządzenie z systemem Android,
w kilku krokach założyć profil i zaaplikować na wybrane stanowisko – bez
załączników, CV czy listów motywacyjnych. Całość trwa zaledwie kilka minut.
Po otrzymaniu zgłoszenia, pracodawca
w ciągu dwóch dni roboczych odpowiada
na aplikację – dzięki ujednoliconym informacjom od kandydata, również z jego

punktu widzenia, proces selekcji kandydatów jest niezwykle prosty, co pozwala
na bardzo szybkie podejmowanie decyzji
o zatrudnieniu.
Aplikacja Kiwi Jobs zadebiutowała w Warszawie w 2017 roku. Zaledwie w ciągu
2 lat funkcjonowania zbudowała w stolicy bazę ponad 100 000 aktywnych użytkowników i obecnie wspiera w rekrutacji ponad 500 pracodawców. Kluczem do sukcesu okazało się wieloletnie
doświadczenie zespołu tworzącego rozwiązanie oraz słuchanie potrzeb obu
stron, których interesy muszą zostać
zaspokojone w procesie rekrutacji.
Po udanym zaistnieniu na warszawskim
rynku nadszedł czas na udostępnienie
aplikacji mieszkańcom innych miast
Polski – na początku w Krakowie i Wrocławiu. Niebawem również w kolejnych
miastach potrzebujących skutecznych
i prostych rozwiązań do rekrutacji.

CUSHMAN & WAKEFIELD ZOSTAŁA NAGRODZONA PODCZAS
GALI CEE MANUFACTURING & LOGISTICS AWARDS
M iędz ynarodowa firma doradcza
Cushman & Wakefield została nagrodzona
w kategorii Corporate Real Estate Consultancy podczas gali CEE Manufacturing &
Logistics Awards, organizowanej przez
EuropaProperty.com oraz CEO Manufacturing Magazine. Ceremonia wręczenia
nagród odbyła się 13 czerwca 2019 roku
w hotelu Raffles Europejski w Warszawie.
Podczas wydarzenia wyróżnione zostały
firmy, które osiągnęły szczególny sukces
w 2018 roku w zakresie produkcji i logistyki w pięciu kategoriach: innowacje
produkcyjne, doskonałość w zarządzaniu
produkcją, technologie informacyjne dla
produkcji, zrównoważony rozwój i środowisko oraz biznes i nauka. Jury złożone
z 45 specjalistów branżowych reprezentujących wiodące firmy z sektora produkcyjnego, jako wyraz uznania dla doskonałości w zakresie usług doradczych przyznało międzynarodowej firmie doradczej
Cushman & Wakefield nagrodę w kategorii Corporate Real Estate Consultancy.

Bardzo dziękuję Państwu za to ogromne
wyróżnienie. Jesteśmy z niego szczególnie
dumni, zostało bowiem przyznane przez
grono jury złożone z najemców, deweloperów i specjalistów aktywnie działających
na rynku nieruchomości przemysłowych.
Dziękujemy Państwu za zaufanie i – jak
wspomniałam – odbierając nagrodę, jedno
mogę obiecać na pewno – chcemy dalej
rozwijać się dla Państwa, poszerzać zakres
i podnosić jakość naszych usług, tak by oferować doradztwo na najwyższym poziomie – powiedziała Joanna Sinkiewicz,
Partner, Dyrektor Działu Powierzchni
Przemysłowych i Logistycznych, Cushman
& Wakefield.
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BIZNES

NORDYCKIE
ROZMOWY
O BIZNESIE
22 maja 2019 r. w gdańskim hotelu Almond odbyła się druga konferencja
z cyklu The BSS Tour Poland 2019. Tym razem organizator, Fundacja
Pro Progressio zorganizowała wydarzenie pod nazwą „Nordic Business
Talks”. Celem spotkania było zapoznanie się ze skandynawskim modelem
biznesowym, studiami przypadków oraz relacjami, jakie firmy nordyckie
budują ze swoimi lokalnymi i międzynarodowymi partnerami.
Gdańsk został wybrany nieprzypadkowo na miejsce konferencji. Miasto
jest liderem w pozyskiwaniu inwestycji
z kapitałem skandynawskim, a firmy nordyckie czują się tu jak u siebie. Gości konferencji przywitał w imieniu miasta, Alan
Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta,
który w Gdańsku odpowiada za politykę
gospodarczą. Aleksandrowicz, w swoim
przemówieniu, podkreślił otwartość
miasta na wsparcie dla inwestorów skandynawskich, zarówno w obszarze produkcji, jak i usług. Wprowdzenie wiceprezydenta kontynuował Marcin Grzegory – Zastępca Dyrektora w Invest in
Pomerania, który na co dzień odpowiada
za obsługę nowych i istniejących inwestycji w regionie Pomorza, w tym w Trójmieście. Grzegory przedstawił Pomorze
jako „The Nordic Connection” (Nordyckie
Połączenie) i – nawiązując do słynnego
serialu „Gra o Tron” – nadał regionowi
tytuł „King of the North”. W określeniu
tym nie ma przesady, gdyż liczba skandynawskich inwestycji w regionie Trójmiasta, jak i całego Pomorza, jest imponująca. To tu swoje zakłady produkcyjne
lub biura usługowo-operacyjne mają
takie firmy, jak np. Nordea, Scania, Kemira,
Arla, DNV GL, Danfoss, Metsa, NFM Group
i wiele innych.

cykl 30-minutowych przemówień. Organizatorom udało się w Agendę wydarzenia wpleść prezentacje, omówienia
studiów przypadku, jak i jeden mini-panel dyskusyjny – a każde z wystąpień
było ukierunkowane na inny obszar biznesowy i tematyczny.
Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość
zapoznania się z historią tworzenia i rozwoju Centrum Usług Wspólnych firmy
Arla GSS oraz modelem skandynawskiego
partnerstwa przy budowie struktur SSC
firmy DNV GL. Panie – Anna Jagucka
z Arla oraz Ewa Żabińska-Socha z DNV
GL – w dynamiczny sposób omówiły
szereg wyzwań, korzyści oraz trendów,
jakie wiążą się z rozwojem struktur globalnych centrów operacyjnych, a także
elementy skandynawskiej kultury organizacyjnej i etapy rozwoju kompetencji
wśród zatrudnionych kadr. Część poświęconą studiom przypadku uzupełnił
i rozwinął Mikołaj Ługowski z Nordea,
który wskazał, jak globalny bank patrzy
na swoją międzynarodową obecność,
podkreślając, że lokalizacja geograficzna
nie powinna tworzyć granic. Wszystkie
trzy wystąpienia cieszyły się dużym
zainteresowaniem, a przekazana w nich
wiedza była tematem wielu kuluarowych rozmów.

Wprowadzenie Aleksandrowicza i Grzegorego dało początek wielu ciekawym Istotnym elementem konferencji Nordic
wystąpieniom, które tym razem przybrały Business Talks, było przedstawienie
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wartościowych prezentacji poświęconych
warstwie biznesowej. W tej części Marcin
Piątkowski, Dyrektor ds. Wynajmu z Torus,
przedstawił sposób, w jaki nordyccy inwestorzy podchodzą do tematu wyboru
i dostosowania biur na własne potrzeby.
Torus, jest deweloperem m.in. kompleksu
biurowego Alchemia, którego znaczną
część wynajmują firmy pochodzenia
skandynawskiego. Koszty, odległość
od macierzystej lokalizacji, dostępność
talentów, otoczenie konkurencji, percepcja pracodawcy, lokalizacja geograficzna biura, a także standard powierzchni
biurowej, to tylko niektóre z elementów
omówionych przez Piątkowskiego.

na biznes nordycki w Polsce. Z danych
tych wynika, że w Polsce obecnie swoją
działalność operacyjną prowadzi już
ponad 2000 firm, zatrudniających ponad
170 000 pracowników.

Konferencję dopełnił panel dyskusyjny
prowadzony przez Błażeja Kucharskiego
z Colliers International. Gośćmi Kucharskiego byli Kornelia Łukaszewska ze
Skanska oraz Marcin Naczke z Vastint.
Skanska i Vastint należą do grona największych skandynawskich deweloperów powierzchni biurowej w Polsce.
Swoje inwestycje biurowe realizują
w wielu miastach, a ich projekty biurowe
to nowoczesne, ekologiczne i wielofunkSłuchając kolejnych wystąpień uczest- cyjne przestrzenie, które od lat cieszą się
nicy konferencji mogli zapoznać się z roz- dużym zainteresowaniem najemców.
wojem centrów operacyjnych w modelu Panel dyskusyjny miał na celu z jednej
nearshoringowym. Temat ten poprowa- strony zobrazowanie rynku nieruchodził Michał Bielawski, CFO w Adaptive mości w Polsce, ale także wskazanie, jak
Solutions and Advisory Group, który skandynawskie firmy nieruchomościowe
na podstawie własnego doświadczenia podchodzą do tematu budowy środoprzedstawił kolejne etapy w zakresie wiska biurowego.
tworzenia, rozwoju i optymalizacji pracy
centrów operacyjnych typu GBS. Z wąt- Cała konferencja Nordic Business Talks
kiem tym powiązane było także wystą- była prowadzona w języku angielskim
pienie Bartosza Długokęckiego z Sherlock i była już drugą konferencją realizoWaste, który wskazywał m.in. jak poprzez waną przez Pro Progressio w roku 2019.
technologię angażować pracowników we Jak zwykle zgromadziła ponad setkę
wspólne doskonalenie firmy oraz wpływ zaangażowanych uczestników, którzy
technologii na wspieranie przywództwa. poza wiedzą i networkingiem mogli
Długokęcki, podobnie jak Żabińska- skorzystać ze stref spotkań i wspólnej
-Socha, zwrócił uwagę na kulturę organi- strefy pracy. Strefy te są stałym elezacyjną, ale położył większy nacisk na kul- mentem podczas The BSS Tour i cieszą
turę innowacji w praktyce.
się dużym zainteresowaniem.
Wystąpienie szefa Sherlock Waste nie
było jedynym ukierunkowanym na technologię. Ten temat omówił także Damian
Kędziora z Norian, którego firma zajmuje
się globalnie wdrożeniami RPA (Robotic
Process Automation). Kędziora omówił
możliwości zastosowania hybrydowych
rozwiązań oferowanych przez norweską
spółkę Norian i wskazał obszary współpracy człowieka z robotem.

Wydarzenie zostało zorganizowane
przy wsparciu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, która w tym
roku obchodzi swoje piętnastolecie.
Partnerem Strategicznym wydarzenia
w Gdańsku była Invest in Pomerania,
a w gronie Sponsorów znalazły się
Torus oraz Kinnarps. Grupa Sponsorów
nie była przypadkowa. Torus jest wiodącym deweloperem w Gdańsku, którego znaczną grupą docelową stanowią
Wisienką na torcie, było wystąpienie Bar- najemcy ze Skandynawii, a Kinnarps jest
tosza Sendrowicza z Pracowni EB, który liderem wśród firm skandynawskich zajw ciągu 30 minut zaprezentował kilka mujących się aranżacją przestrzeni biufilmów promujących pracodawcę, czyli rowych. Rozwiązania oferowane przez
wspierających działania typu Employer Kinnarps pozwalają na optymalne wykoBranding. Wszystkie filmy nawiązy- rzystanie przestrzeni biurowej dla osób
wały do firm skandynawskich i poka- reprezentujących różne grupy wiekowe
zywały, jak istotne jest zachowanie i różny zakres wykonywanych prac – a to
balansu między życiem prywatnym jedne z elementów charakterystycznych
a zawodowym, między aktywnością dla firm nordyckich.
fizyczną a pracą w biurze, między środowiskiem pracy a miejscem zamiesz- Zapraszamy do zapoznania się z galerią
kania. Sendrowicz wskazał także kilka zdjęć z Nordic Business Talks, która jest
danych liczbowych, ukierunkowanych dostępna na stronie http://www.bsstour.
com/gdansk2019/galeria.
Outsourcing&More Polska | lipiec–sierpień 2019
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BIZNES

NAJLEPSZE
KOBIETY BRANŻY
NIERUCHOMOŚCI
Koniec maja 2019 r. należał do kobiet, a konkretnie do kobiet ze świata
nieruchomości. Bowiem w dniu 24 maja miała miejsce Gala Top
Woman in Real Estate, która była finałem drugiej już edycji konkursu
o tej samej nazwie.
W Gali wzięło udział ponad 300 gości,
których w przepięknej aranżacji sal
bankietowych hotelu Marriott w Warszawie przywitała pomysłodawczyni
konkursu i Gali – Krystyna Swojak. Jak
sama stwierdziła: Kobiety mają niezwykłą siłę, aby wspierać się wzajemnie.
Sukces jednych pań ośmiela i motywuje
do działania inne. – I dodała W stosunku
do zeszłorocznej edycji obserwujemy
znacznie większą odwagę i otwartość
uczestniczek w opowiadaniu o własnych
osiągnięciach. Myślę, że to największa
miara sukcesu tego przedsięwzięcia.
Gala, która jest jednym z najważniejszych wydarzeń sektora nieruchomości,
była poprowadzona przez Krystynę
Swojak oraz Wiktora Doktór, Prezesa
Fundacji Pro Progressio. Wydarzenie
było podzielone na część oficjalną
i nieoficjalną, sprzyjającą networkingowi przy lampce wina, dźwiękach
muzyki oraz rozgrywkach w klimacie
prosto z kasyna.
Spotkania i zabawa trwały do późnych
godzin nocnych.

10
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TEGOROCZNYMI LAUREATKAMI
W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
ZOSTAŁY:
Architecture and Design 		
Dorota Jarodzka-Śródka (Archicom)
Asset and Property Management
Anna Wojtczuk (LCP Properties)
Business Management 		
Jolanta Nowakowska-Zimoch
(Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.)
Commercial Sales 			
Marzena Tkaczuk (Panattoni Europe)
Green Building and Sustainability
Teresa Godoj (Skanska SA)
HR and Employer Branding
Agata Błaszkiewicz (Colliers International)
Innovation and Technology 		
Agata Skowrońska-Domańska
(Echo Investment)
Marketing and PR 			
Anita Pietrykowska (Panattoni Europe)
Project Management		
Sylwia Filewicz (Capital Park)
Residential Sales
Joanna Czapska (Partners International
– Premium Real Estate Agency)
Tax and Law			
Agata Jurek-Zbrojska (Greenberg
Traurig Grzesiak sp.k.)
Best Team 		
Industrial Team AXI IMMO Group
Pro-Women Company
Capital Park
Online Voting 		
Jadwiga Kuczewska (EPP)
Influencer of the Year
Monika Rajska-Wolińska
(Colliers International)

Outsourcing&More Polska | lipiec–sierpień 2019
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BIZNES

BERLIŃSKIE ROZMOWY
O OUTSOURCINGU I RYNKU
CENTRÓW USŁUG WSPÓLNYCH

4 czerwca 2019 r. w berlińskim Quadriga Forum po raz kolejny spotkali
się przedstawiciele sektora outsourcingu i centrów usług wspólnych.
Spotkanie, które do tej pory znane było
jako ITO&BPO Germany Forum tym razem
odbyło się pod nową nazwą Outsourcing
& Shared Service Germany Forum. Organizatorem wydarzenia, jak co roku, było
Niemieckie Stowarzyszenie Outsourcingu,
którego lider – Stephan Fricke – poprowadził nie jeden, ale dwa dni konferencji.
Pierwszy dzień w głównej mierze skupił
się na prelekcjach zaproszonych gości
reprezentujących praktyków biznesowych, stowarzyszenia branżowe oraz kancelarie doradcze i prawne.

także spotkać przedstawicieli Agencji
Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, którzy
zabiegali o zainteresowanie swoim miastem jako miejsca do lokowania nearshoringowych centrów usług wspólnych.

Niemieckie Stowarzyszenie Outsourcingu jest w Polsce reprezentowane
przez Fundację Pro Progressio, której
Prezes – Wiktor Doktór – w tegorocznej
edycji Forum, poprowadził trzeci blok
tematyczny poświęcony praktycznym
działaniom operacyjnym oraz studiom przypadku. W tej części swoimi
Podczas tegorocznej edycji widoczne były doświadczeniami podzielili się Krister
organizacje, prowadzące swoją działal- Gullström (Duni EFF), Szymon Stadnik
ność gospodarczą z Polski, a wśród nich (Frista), Oliver Viereck (Sky TV Germany),
centra BPO firm Frista oraz Duni EE, jak Nikolay Todorov (Accedia), Jörg Kuhnelt
również dostawca rozwiązań IT – j-labs. (Q_Perior) oraz Heiko Meyer (The HacWśród gości wydarzenia można było kett Group).

Fot.: Deutscher Outsourcing Verband.
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Poza całodzienną wymianą wiedzy, organizatorzy zapewnili uczestnikom Forum
sesje networkingowe, zarówno w ciągu
dnia, jak i wieczorem. Wieczorne spotkanie
wspierało wzmacnianie nieformalnych
relacji między firmami outsourcingowymi
z regionu DACH, Polski, Ukrainy, Estonii,
Białorusi, Bułgarii, Węgier i Rumunii,
a nawet Egiptu.

Egipska Information Technology Industry Development Agency oraz Bulgarian
Outsourcing Association były kluczowymi Partnerami berlińskiej konferencji,
zaś poza Pro Progressio wydarzenie było
wspierane przez szereg agencji i stowarzyszeń branżowych, w tym m.in.
German Trade & Invest Agency, Hungarian Outsourcing Association, Process
Automation Verband DACH oraz EmerKolejnego dnia rano uczestnicy mogli wziąć ging Europe.
udział w warsztatach mających na celu
rozwój wiedzy o marketingu, komunikacji Kolejne Forum dopiero za rok, a tymi sprzedaży, kierowanych do niemieckich czasem zapraszamy do obejrzenia zdjęć
przedsiębiorstw zainteresowanych usłu- z tegorocznej edycji Outsourcing &
gami w modelu outsourcingowym.
Shared Service Germany Forum.

Fot.: Deutscher Outsourcing Verband.
Outsourcing&More Polska | lipiec–sierpień 2019
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BIZNES

REWOLUCYJNE
ZMIANY – POBÓR
PODATKU U ŹRÓDŁA
W poniższym artykule przybliżamy zmiany w zakresie poboru
podatku u źródła, które będą miały ogromy wpływ na rozliczenia
transakcji z podmiotami zagranicznymi. Polskie podmioty wypłacające
środki zagranicznym inwestorom z tytułu m.in. dywidend, czy też
zagranicznym kontrahentom za świadczone usługi, muszą przygotować
się na całkowitą zmianę zasad i podejścia organów skarbowych.
OD KIEDY OBOWIĄZUJĄ ZMIANY:
Od 1 stycznia 2019 r. do polskiego
porządku prawnego wprowadzono
n owe p r ze p i s y re g u l u j ą ce k we stię poboru podatku u źródła, które
w istotny sposób utrudniają płatnikom
możliwość skorzystania ze zwolnień oraz
preferencyjnych stawek opodatkowania.
Zgodnie jednak z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r.,
wejście w życie tych regulacji zostało
odroczone do dnia 1 lipca 2019 r. Tym
samym obowiązek podatkowy spoczywający na płatniku w zakresie poboru
i odprowadzenia podatku u źródła
będzie obowiązywał od 1 lipca 2019 r.
Zasada, zgodnie z którą dotychczas
polscy przedsiębiorcy mogli uwzględniać
ulgi już w momencie wpłacania należności do urzędu skarbowego, uległa znaczącemu ograniczeniu.

PODATEK U ŹRÓDŁA – ISTOTA:
Instytucja podatku u źródła jest uregulowana w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.
Przepisy nakładają na osoby prawne,
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby
fizyczne będące przedsiębiorcami obowiązek pobierania zryczałtowanego
podatku dochodowego od należności
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wypłacanych na rzecz tego samego
podatnika. Obowiązek ten dotyczy tylko
tych transakcji, które zostały wymienione
w ustawie. Do takich świadczeń należą
m.in. usługi doradcze, księgowe czy
usługi reklamowe. Katalog usług objętych tym opodatkowaniem jest jednak
bardzo szeroki i obejmuje również m.in.
należności z tytułu dywidend czy odsetki
od należności licencyjnych wypłacone
zagranicznym podmiotom.
Obowiązek pobrania i odprowadzenia
podatku u źródła nie powstaje jednak,
jeśli pomiędzy Polską a krajem rezydencji odbiorcy wypłacanej należności funkcjonuje umowa o unikaniu
podwójnego opodatkowania, a polski
przedsiębiorca posiada ważny certyfikat rezydencji podatkowej podmiotu
zagranicznego. W ustawie wskazano
dwie podstawowe stawki zryczałtowanego podatku u źródła, zróżnicowane
ze względu na rodzaj transakcji. Stawki
te wynoszą odpowiednio 10% lub 20%
kwoty należności. Jeśli pomiędzy Polską
a krajem rezydencji odbiorcy istnieje właściwa umowa (konwencja) o unikaniu
podwójnego opodatkowania, w której
zawarto inną stawkę, można zastosować
stawkę wskazaną w umowie. Aby zastosować korzystne regulacje wynikające

z umów międzynarodowych, płatnik jest
zobowiązany uzyskać ważny certyfikat
rezydencji podatkowej swojego kontrahenta, tj. zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych
wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.

Z JAKIMI ZMIANAMI MAMY
DO CZYNIENIA:
Najważniejszą nowością jest całkowita zmiana systemu korz ystania
z preferencyjnych stawek oraz zwolnień.
Od 1 lipca 2019 r. nie będzie możliwe
bezpośrednie stosowanie przez płatnika
zwolnień lub preferencyjnych stawek,
wynikających z zawartych umów międzynarodowych. Płatnik będzie zobowiązany pobrać i odprowadzić obliczoną należność do urzędu skarbowego, a dopiero w dalszej kolejności
właściwy podmiot (podatnik lub płatnik)
będzie mógł ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku. Dla wielu podmiotów
wskazane obowiązki mogą być dużym
wyzwaniem. Szczególnie przy zawieraniu umów z zagranicznymi kontrahentami należy pamiętać o odpowiednich uregulowaniach, by ostatecznie nie
ponosić ciężaru ekonomicznego podatku
obcego podmiotu.
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BIZNES

ODSTĘPSTWA OD STOSOWANIA
NOWYCH REGUŁ POBORU
PODATKU U ŹRÓDŁA:
Podstawowym wyjątkiem od zastosowania nowych regulacji jest to, iż regulacja dotyczy wyłącznie należności, które
w skali roku przekroczyły wartość
2 000 000 złotych. Tym samym zastosować się do zmieniających reguł będą
musiały podmioty wykonujące transakcje
z podmiotami zagranicznymi o znacznej
wartości. Co więcej, zmiany wchodzące
w życie można podzielić na trzy grupy,
biorąc pod uwagę kryterium wysokości należności. W wypadku należności
do 10 000 złotych, wypłacanych do 1 podmiotu, płatnicy mają prawo posługiwać
się tylko kopią certyfikatu rezydencji.
Do należności o maksymalnej wysokości
2 000 000 złotych zastosowanie znajdą
dotychczasowe zasady poboru podatku.
Natomiast nadwyżki ponad 2 000 000 złotych zostaną opodatkowane według
nowych, niekorzystnych reguł.
Płatnik może wprawdzie skorzystać
od razu z uprawnień wynikających ze
stawek traktatowych lub przewidzianych zwolnień już w momencie wypłaty
należności, jednakże będzie się to wiązało
z dodatkowymi warunkami, które wydają
się trudne do spełnienia. Dodatkowo,
z uwagi na zawarcie w akcie prawnym
definicji o charakterze bardzo ogólnym,
wydaje się, iż z punktu widzenia płatnika skorzystanie z tych udogodnień
nie będzie bezpieczne. Warunki natychmiastowego skorzystania z ulg i zwolnień wymagają:
1. złożenia przez płatnika stosownego
oświadczenia, które potwierdzi zasadność zastosowania wnoszonych ulg lub
preferencyjnych stawek, w którym to
płatnik potwierdzi, iż:
• posiada dokumenty wymagane przez
przepisy prawa podatkowego dla
zastosowania stawki podatku albo
zwolnienia lub niepobrania podatku,
wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
• po przeprowadzeniu weryfikacji,
o której mowa w ust. 1, nie posiada
wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki
podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
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w szczególności nie posiada wiedzy • płatnik, jeżeli wpłacił podatek z włao istnieniu okoliczności uniemożliwiasnych środków i poniósł ciężar ekonojących spełnienie przesłanek, o których
miczny podatku.
mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4–6.
Do wniosku o zwrot podatku należy dołąWymaganie przez ustawodawcę tego czyć dokumentację, która uzasadnia jego
typu oświadczenia oraz posługiwanie zwrot, tj. m.in. certyfikat rezydencji podatsię pojęciami nieostrymi, takimi jak nika, dokumenty wskazujące na sposób
„wiedza uzasadniająca przypuszczenie” rozliczenia czy oświadczenie podatnika,
sprawia, iż wskazana regulacja może się że prowadzi on rzeczywistą działalność
okazać martwa. Płatnicy bowiem nie gospodarczą w kraju miejsca siedziby
będą korzystać z drogi, która naraża ich podatnika. Zwrot podatku powinien
na sankcje w związku z nieprawidłowym nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później
zastosowaniem przepisów. A mimo rzetel- jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia
nego i pełnego wypełnienia swoich obo- wpływu wniosku o zwrot podatku.
wiązków, płatnik może nie być w stanie
zweryfikować swojego kontrahenta, OCENA NOWYCH REGULACJI:
a uznaniowość organów w tym zakresie Wprowadzone regulacje niosą ze sobą
może być nieprzewidywalna. Dodat- niekorzystne zmiany dla płatników,
kowo, w przypadku gdy oświadczenie zwłaszcza tych wypłacających znaczne
płatnika w zakresie podatku u źródła nie kwoty do podmiotów zagranicznych.
byłoby zgodne z prawdą, lub gdy płatnik Ponadto niepokój może budzić wpronie dokonał wymaganej weryfikacji lub wadzenie do ustawy o CIT nieznanych
podjęta przez płatnika weryfikacja nie wcześniej temu aktowi normatywnemu
była adekwatna do charakteru i skali nieostrych pojęć, takich jak „należyta
działalności, wówczas płatnik ponosi staranność” czy „wiedza uzasadniająca
odpowiedzialność za niepobrany lub przypuszczenie”, co może oznaczać dużą
zaniżony podatek u źródła, jak również uznaniowość organów podatkowych
„dodatkowe zobowiązanie podatkowe”, w razie wystąpienia sporów z podatnimogące wynieść nawet 10% podstawy kami i niepewność w stosowaniu oboopodatkowania należności, w stosunku wiązującego prawa. Ustawodawca zredo której płatnik zastosował niższą stawkę zygnował bowiem z precyzyjnego wyjapodatku lub nie pobrał podatku.
śnienia wielu kwestii, co może generować
spory oraz problemy w dowodzeniu,
2. uzyskania opinii od organu podat- że podatnik zachował należytą staranność
kowego o stosowaniu zwolnienia przy weryfikowaniu swojego kontrahenta
z poboru zryczałtowanego podatku oraz przy analizowaniu przesłanek umożdochodowego od wypłacanych liwiających skorzystanie ze zwolnień.
na rzecz podatnika należności.
Uzyskanie opinii jest jednak procesem
czasochłonnym i kosztownym. Organ
bowiem ma aż 6 miesięcy na wydanie
opinii licząc od otrzymania wniosku,
a ponadto sama opłata od wniosku Autorzy:
wynosi 2000 złotych.

WNIOSEK O ZWROT PODATKU:
W wypadku zastosowania się przez płatnika do nowych reguł poboru podatku
u źródła i jednoczesnej chęci odzyskania
zapłaconego podatku, istnieje możliwość złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wniosek ten może złożyć:
• podatnik, w tym podatnik, który
w związku z uzyskaniem należności,
od której został pobrany podatek,
osiąga przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami niniejszej ustawy;

Dorota Chudzik,
Doradca Podatkowy,
Kancelaria Prawna
„Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni” sp.p.,
www.chudzik.pl

Michał Przybysz,
Aplikant Radcowski,
Kancelaria Prawna
„Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni” sp.p.,
www.chudzik.pl
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CZYM JEST
DOBRA OBSŁUGA
KLIENTA?
Z pewnością znacie to uczucie, kiedy po wyjściu ze sklepu lub kontakcie
z linią wsparcia, uśmiechacie się od ucha do ucha i chcecie tam wkrótce
wrócić. Chciałbym, aby to uczucie towarzyszyło mi częściej.
Od pewnego czasu szukałem sposobności, aby dać upust frustracji z powodu
codziennego zderzenia z przeciętnym
lub słabym poziomem obsługi. Setki
tysięcy złotych wydanych na marketing,
kampanie na Facebooku, pozycjonowanie, content marketing, a na końcu
i tak napotykamy smutną twarz lub
głos reprezentanta marki. Fakt, jest to
tylko jeden z elementów całej układanki
budowania strategii wizerunkowej, niemniej szalenie istotny. A może przez to,
iż zajmuję się obsługą klienta od 14 lat,
jestem bardziej wrażliwy na kwestie z nią
związane? Co zatem przesądza o dobrej
obsłudze klienta?
Zagadnienia związane z kontaktami
z klientem są tak stare jak handel, jednak
po raz pierwszy koncepcja zespołów
obsługi klienta pojawiła się w czasach
rewolucji przemysłowej zapoczątkowanej w XVIII wieku. W 1776 r. Adam
Smith opublikował Bogactwo narodów.
Książka była pierwszą próba ustrukturyzowanego podejścia do gospodarki
i definiowała m.in. pojęcie konkurencji
rynkowej. W roku 1868 Watkinkis Liniment – producent leków i produktów
kosmetycznych – wprowadził model
zwrotu kosztów, w przypadku braku
satysfakcji z zakupionego produktu.
Co ciekawe, firma istnieje do dziś i po perturbacjach związanych z załamaniem
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skuteczności sprzedaży bezpośredniej
w latach siedemdziesiątych ubiegłego
wieku (ogłosiła bankructwo); po restrukturyzacji istnieje do dnia dzisiejszego
pod nazwą J.R. Watkins Medical Company Complex. Kolejnym kluczowym
momentem w historii rozwoju obsługi
klienta było wprowadzenie automatycznych centrali telefonicznych i IVRów, (Interactive Voice Response), czyli
interaktywnych zapowiedzi głosowych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – narodziła się zdalna
obsługa klienta.
To właśnie telefoniczna obsługa klienta
prowadzi nas do pierwszego problemu z wiązanego z podejściem
do klienta – różnic kulturowych. Ta
kwestia staje się coraz bardziej istotnym
problemem w miarę rosnącej liczby
polskich firm, które prowadzą działalność nie tylko w Europie, ale wchodzą
z ofertą również na rynki azjatyckie.
Pod koniec lat 80., firmy z USA zainicjowały outsourcing do Indii i Filipin,
zachęcone olbrzymią redukcją kosztów
związanych z obsługą klienta i sprzedażą. Wkrótce ochoczo dołączyły
do nich korporacje z Wielkiej Brytanii. Cięcia kosztów szybko zwróciły
się przeciwko nim, ponieważ klienci
oczekiwali innego poziomu serwisu.
Niebagatelnym problemem okazał się

również odmienny akcent, który niejednokrotnie utrudniał komunikację.
Przenosimy się na lokalne podwórko.
Obsługa klienta w Polsce została wypaczona niemal półwiecznym okresem
komunizmu, w którym to ekspedienci
i ekspedientki miały niemal autorytarną władzę nad lokalnym osiedlem.
Nie tylko zresztą u nas. Podobnie było
w innych krajach bloku wschodniego.
Obecnie te różnice się mniejsze, ale
pamiętam jeszcze jak w 2003 r. wyjechałem po raz pierwszy na kilka dni do
Londynu. Przemierzając pieszo ulice
Londynu trafiłem na dom handlowy Harrod’s. Musiałem zajrzeć. Przyzwyczajony
do obojętności, ba, nawet ignorowania
klientów w naszych sklepach, wpadłem
pod wodospad uprzejmości. I niemal
utonąłem. Nie byłem przyzwyczajony do ciągłego pytania o to, czy nie
chciałbym czegoś przymierzyć, zobaczyć,
czy potrzebuję porady. Po 10 minutach
bałem się spojrzeć na jakąkolwiek półkę,
bo po 15 sekundach był już przy mnie
ktoś z obsługi. Przez chwilę chciałem
uciec. Byłem przytłoczony, ale jednocześnie zafascynowany. Zwłaszcza, gdy
w końcu zdecydowałem się na zakup
perfum. Przy francuskim stoisku doradzała pani z francuskim akcentem, a przy
włoskim kolejna ekspedientka dodawała
śpiewną włoską intonację. Bajka.
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W tym punkcie dochodzimy do jednego z najważniejszych, jeśli nie najważniejszego i jednocześnie bardzo
wymagającego aspektu obsługi klienta.
Dopasowania komunikatu i przekazu
do odbiorcy. Rozróżniam dwa podstawowe poziomy: dopasowanie globalne,
czyli wszystkie kwestie charakterystyczne dla danego rynku. Amerykański
entuzjazm i mówienie, że wszystko jest
„świetne”, „super”, itp. – w naszej części
Europy zostanie odebrane co najmniej
z rezerwą. Zupełnie inaczej będzie w Azji.
Przygotowując oferty na rynek francuski, lub amerykański, większą uwagę
zwracam na sekcje poświęcone kulturze
organizacyjnej i wartościom firmy, natomiast w Polsce kluczową rolę odgrywa
cena. Dla kontrastu, w Wielkiej Brytanii
miałem przypadek odrzucenia oferty,
ponieważ okazała się za tania. W tym
miejscu, zapewne, co najmniej kilka osób
się ze mną nie zgodzi, bo inaczej postrzegają własne doświadczenia na tamtejszych rynkach. Tak, to jest właśnie ten
drugi, trudniejszy aspekt obsługi klienta.
Indywidualne dopasowanie do każdego
odbiorcy. Każdy oczekuje czegoś innego,
innego traktowania, innego języka, niektórzy lubią być „obskakiwani” przez ekspedientów, a inni jedyny kontakt z ekspedientem chcą mieć przy kasie. A najlepiej,
w ogóle płacić w kasie automatycznej.
Nie bez powodu napisałem, że jest to
jeden z trudniejszych elementów obsługi
klienta, ponieważ wymaga pewnego
rodzaju aktorstwa ze strony pracownika
sklepu lub konsultanta obsługującego
infolinię. Dopasowania sposobu komunikacji do rozmówcy, intonacji, a najlepiej nawet tempa rozmowy. Kolejny przykład z Wysp. Oxford Street – wchodzę
do jednego ze sklepów, gdzie wita mnie
miły, aczkolwiek nienatarczywy sprzedawca. Po kilku zdaniach wyjawiam,
że jestem z Polski, na co on odpowiada,
że jego żona jest Polką i często odwiedza
nasz kraj. Rozpoczyna krótką dyskusję
na temat różnicy jakości materiałów
w Polsce i w Wielkiej Brytanii, z czym
trudno się nie zgodzić, dodaje rabat,
a ja wychodzę z nowym garniturem.
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Czy miał żonę Polkę? Nie wiem, to nieistotne. Stworzył przyjemną atmosferę,
przekonał mnie do siebie, a tym samym
do produktu.
Podstawą takiego podejścia do klienta są
szkolenia i doświadczenie. Jedno i drugie
wymaga inwestycji w pracownika. I to
jest chyba istota problemu. Bez szkoleń
i odpowiedniego wynagrodzenia nasz
pracownik nie będzie miał odpowiednich podstaw i wiedzy teoretycznej, a bez
wynagrodzenia nie zdobędzie doświadczenia, bo zwyczajnie od nas odejdzie
zanim zdąży jest zdobyć. A po co szkolić,
jeśli zaraz odejdzie? Rodzi się błędne koło.
Innym aspektem, związanym bezpośrednio ze szkoleniami, do którego klienci
przywiązują olbrzymią wagę są kompetencje pracowników. Największy odsetek
respondentów wskazuje możliwość rozwiązania problemu w jednej rozmowie
jako czynnik ważniejszy niż czas oczekiwania w kolejce. Parametr czasu oczekiwania (SLA) jest obecnie podstawowym
wymogiem jakościowym w umowach
z dostawcami. FCR, czyli First Contact
Resulution pojawia się niezwykle rzadko.
Poruszyłem jedynie właściwie tylko wierzchołek góry lodowej. Od lat 90. zrobiliśmy
w naszym kraju olbrzymi postęp w jakości
obsługi klienta. Większość poważnych
organizacji mierzy parametry, takie jak
SLA (Service Level Agreement), czas
rozmowy lub przeprowadza badania
satysfakcji klientów. Kwestie poruszone przeze mnie są swoistą wisienką
na torcie, ale w związku ze stałym podnoszeniem jakości obsługi warto o tę
wisienkę zawalczyć, żeby wyróżniać się
w tłumie innych.
Autor:

Marcin Łukasik,
Commercial
Director CEE at
Unicall and Partner
at Raccoon Search
Sp. z o. o.

Outsourcing&More Polska | lipiec–sierpień 2019

Zbuduj z nami swój własny model outsourcingu

WWW.UNICALL.PL

BIZNES

HOME OFFICE

JAK BEZPIECZNIE UREGULOWAĆ
PRACĘ Z DOMU?

W zależności od okoliczności, praca z domu może być wykonywana
w trybie formalnej telepracy albo tzw. „home office”, który nie jest
uregulowany w przepisach. Pracodawcy często starają się uniknąć
telepracy twierdząc, że wymaga zbyt wiele formalności. Jednak
od niedawna jej wprowadzenie jest znacznie prostsze.
Możliwość pracy z domu, na stałe lub
częściowo, jest już standardem u wielu
pracodawców w Polsce. Pracownicy
cenią ją sobie, bowiem pozwala im łączyć
pracę zawodową z życiem prywatnym
(np. opieką nad dzieckiem), a także
oszczędzić czas i wydatki na codzienne
podróże do biura. Z kolei pracodawcy
mogą zaoszczędzić poprzez zmniejszenie swojej powierzchni biurowej. Mają
także możliwość zatrudnienia specjalistów mieszkających daleko od siedziby
firmy. Ale kluczowe wydaje się wyjście
naprzeciw oczekiwaniom zatrudnio-
nych na konkurencyjnym rynku pracy.

praca jest wykonywana okazjonalnie bądź
jej wyniki są przekazywane w inny sposób
niż drogą elektroniczną. Taka praca zdalna
nie jest uregulowana w przepisach,
zatem daje firmom większą elastyczność. W praktyce, pracodawcy tworzą
czasem wewnętrzne regulaminy pracy
zdalnej lub wprowadzają odpowiednie
postanowienia do regulaminu pracy.
Jednak, w zależności od okoliczności, jej
stosowanie może wiązać się z ryzykiem
jej zakwestionowania przez Państwową
Inspekcję Pracy lub samych pracowników.

W każdym przypadku pracodawcy
muszą pamiętać, aby nie dyskrymiPRACA ZDALNA W PRZEPISACH
nować osób wykonujących pracę z domu
Praca poza firmą może odbywać się jako względem pracowników pracujących
formalna telepraca, na zasadach wynika- w biurze. Dodatkowo, przepisy o telejących z kodeksu pracy. Zgodnie z defi- pracy wskazują wprost, że telepracownicją, jest to praca wykonywana regu- nikowi należy umożliwić przebywanie
larnie poza zakładem pracy, z wykorzy- w firmie i korzystanie z działalności
staniem środków komunikacji elektro- socjalnej pracodawcy.
nicznej, za pomocą których pracownik
przekazuje wyniki swojej pracy. Zatem TELEPRACA NA NOWO
wprowadzenie telepracy jest obo- Dotychczas pracodawcy zwykle stawiązkowe jeśli podwładny pracuje rali się unikać formalnej telepracy. Prozdalnie regularnie, a do tego przeka- cedura jej wprowadzania była bowiem
zuje przełożonym efekty swojej pracy dość skomplikowana i czasochłonna.
drogą elektroniczną.
Przede wszystkim wymagało to zawarcia
szczegółowego porozumienia ze związNatomiast inne formy pracy zdalnej (tzw. kami zawodowymi działającymi u pracohome office) są dopuszczalne jeśli taka dawcy. Jeśli w firmie nie działały związki,
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to konieczne było przeprowadzenie
wyborów przedstawicieli pracowników,
a następnie skonsultowanie z nimi treści
regulaminu telepracy. Porozumienie
albo regulamin telepracy muszą określać
szczegółowe zasady dotyczące sprzętu
do pracy, jego serwisowania, ubezpieczenia, itd. Powyższe procedury były
obowiązkowe nawet jeśli telepracą mieli
być objęci tylko pojedynczy pracownicy.
W czerwcu 2018 r. doszło do istotnych
zmian w prawie. Pracodawcy mogą teraz
stosować telepracę bez konieczności
zawarcia specjalnego porozumienia lub
wydania regulaminu. Wystarczy wniosek
pracownika złożony w formie papierowej
lub elektronicznej oraz aneks do umowy
o pracę. Szczegółowe kwestie należy
uregulować bezpośrednio w umowie
z pracownikiem. Dotyczy to w szczególności sposobu wykonywania pracy,
przesyłania jej wyników, narzędzi pracy,
zasad zachowania poufności i przestrzegania BHP oraz raportowania czasu pracy
lub nieobecności.

KONTROLA CZASU PRACY
Wspomniana nowelizacja przepisów nie
rozwiązała natomiast innych częstych
problemów pracodawców związanych ze
stosowaniem pracy zdalnej. Firmy wskazują bowiem, że istotnym wyzwaniem jest
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W czerwcu 2018 r. doszło
do istotnych zmian w prawie.
Pracodawcy mogą teraz
stosować telepracę bez
konieczności zawarcia
specjalnego porozumienia
lub wydania regulaminu.

dla nich skuteczna kontrola godzin pracy
i efektywności podwładnego. Przepisy
o telepracy pozwalają na kontrolę czasu
pracy telepracownika. W tym celu firmy
stosują różne metody. Niektóre opierają
się na dobrowolnym raportowaniu przez
pracownika jego godzin pracy. Natomiast
inne na monitorowaniu jego aktywności
poprzez rejestrację czasu kiedy jest zalogowany w systemie, obliczaniu liczby
ruchów myszką czy liczby wprowadzonych znaków na klawiaturze. Jednak tego
typu narzędzia muszą być stosowane
z ostrożnością, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych
i prywatności zatrudnionych.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
I POUFNOŚCI
Firmy obawiają się także o większe ryzyko
naruszeń zasad BHP oraz wycieku informacji poufnych w domu pracownika.
Zgodnie z przepisami, pracodawca ma
obowiązek zapewnienia bezpiecznych
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i higienicznych warunków pracy także
osobom wykonujących zadania poza
firmą. Dlatego ma także prawo kontrolować telepracownika w miejscu wykonywania pracy. Jeśli praca jest wykonywana w domu, to taka kontrola wymaga
każdorazowo zgody podwładnego. Warto
uregulować szczegółowe zasady kontroli
w umowie z pracownikiem. Ponadto, aby
zmniejszyć ryzyko ewentualnej odpowiedzialności prawnej, należy zapewnić mu
regularne szkolenia i udostępniać mu
pełne informacje o zasadach BHP i czynnikach ryzyka. Istotne jest także przestrzeganie procedur mających na celu
zapewnienie, że sprzęt wykorzystywany
do pracy spełnia wymogi BHP.
W celu ochrony danych firmy powinny
wprowadzić odpowiednie mechanizmy
techniczne oraz prawne. Mogą określić szczegółowe zasady poufności,
takie jak zasady korzystania z Internetu
i z zewnętrznych nośników pamięci. Może

to dotyczyć także zasad zapewnienia
fizycznego bezpieczeństwa sprzętu oraz
zabezpieczenia sprzętu hasłem. Dodatkowo, warto przeprowadzić szczegółowy
instruktaż i regularne szkolenia dla pracowników w tym zakresie.
Autorzy:

Michal Lisawa,
LL.M.,
Counsel, Baker
McKenzie
Krzyzowski
i Wspolnicy sp.k.

Katarzyna Oleksik,
Associate,
Baker McKenzie
Krzyzowski
i Wspolnicy sp.k.
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POLACY KOCHAJĄ
NOWE AUTA!
Po zmianach podatkowych i mimo progów rozliczeniowych sprzedaż
nowych aut nadal pnie się w górę.
Od 2019 roku, wraz z wejściem w życie
ustawy o PIT, zmieniły się zasady rozliczania sprzedaży samochodów osobowych. Mimo wprowadzonych limitów
sprzedaż nowych aut nadal rośnie.
Które marki są najchętniej kupowane
przez Polaków? Ile kosztują najpopularniejsze auta brane w leasing?

WYNAJEM AUT JEST BARDZO
POPULARNY, ALE POLACY NADAL
KOCHAJĄ KUPOWAĆ AUTA
Rok 2019 prz yniósł wiele zmian
na rynku leasingu w Polsce. Zgodnie
z nowelizacją ustawy o PIT, od 2019 r.
podniesiony został limit amortyzacji
w przypadku nabycia pojazdów osobowych. Obecnie wynosi on 150 tys.
złotych dla samochodu osobowego
oraz 225 tys. złotych dla samochodu
osobowego elektrycznego (wcześniej
limit wynosił 20 tys. euro). W przypadku
aut osobowych, które są użytkowane
w mieszany sposób, czyli firmowo i prywatnie, rozliczenie kosztów eksploatacyjnych jest możliwe jedynie do 75%
ich wartości. Wcześniej nie było tutaj
ograniczenia.
Pr z ypuszczenia specjalistów co
do spadku popularności leasingowania
aut okazały się jednak nie do końca
słuszne. Mimo zmian i progów rozliczeniowych Polacy nadal kupują
auta, rośnie cały czas także zainteresowanie leasingiem. Zmiany podatkowe napędziły segment aut luksusowych – z końcem grudnia 2018 r. można
było zaobserwować duży boom na tym
rynku. Aktualnie sytuacja ta się nieco
uspokoiła, ale ze względu na specyfikę rynku, można się spodziewać,
że wprowadzone zmiany nie dotkną
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aż tak bardzo tego segmentu. W sytuacji, gdy przedsiębiorca zechce zostać
posiadaczem luksusowego auta, ale
koszty leasingu mu nie odpowiadają,
zawsze może postawić na wynajem
krótkoterminowy.

GOTÓWKA CZY LEASING?

oraz wtórnym. To, co przemawia za ich
zakupem, to łatwość w znalezieniu
części, zamienników i akcesoriów.
Najchętniej kupowane przez Polaków
auta łączą w sobie więc korzystne
parametry i bardzo atrakcyjną cenę,
na każdy portfel. Które modele najchętniej kupujemy?

Nie każdy przedsiębiorca dysponuje
odpowiednią ilością gotówki, która
pozwoli mu nabyć służbowe auto. Nie
każdy też chce borykać się z kredytami.
Nic więc dziwnego, że leasing to wciąż
jedna z najpopularniejszych form nabywania firmowych samochodów.

Do najchętniej kupowanych marek
samochodów w Polsce, według Polskiego Związku Przemysłu Samochodowego należą: Skoda Octavia, Toyota
Yaris oraz Skoda Fabia. Te trzy modele
sprzedały się w przeciągu ostatniego
roku w ilościach przekraczających
Mimo że zakup za gotówkę w perspek- 1500 nowych egzemplarzy (oddzielnie
tywie długofalowej może być nieco dla każdego modelu). Rekordzistą jest
tańszy i kierowca ma dużą wolność Skoda Octavia – w styczniu 2019 r.
wyboru w zakresie obsługi pojazdu, to zarejestrowano w Polsce aż 2100 sztuk
przedsiębiorcy w Polsce decydują się nowych modeli tego auta. Dane,
najczęściej na zakup pojazdów na zasa- o których piszemy, dotyczą zarówno
dach współpracy typu leasing. Jakie klientów indywidualnych, jak i klientów
wynikają z tego korzyści? Po zakoń- instytucjonalnych. Czy tak samo
czonej umowie leasingu własność prze- wygląda to w przypadku aut leasinchodzi na korzystającego, który może gowanych? Okazuje się, że bardzo
wykupić samochód lub go oddać i pod- podobnie!
pisać kolejną umowę leasingu. Wpłaty
własne są niskie, a procedura finan- NAJCZĘŚCIEJ LEASINGOWANE
sowania bardzo prosta. Rozwiązanie SAMOCHODY OSOBOWE
to jest szczególnie korzystne w sytu- Zmiany podatkowe, które weszły
acji, gdy przedsiębiorca nie posiada w życie z początkiem 2019 r., odbiły
całości środków własnych na zakup się najbardziej na segmencie aut luksusamochodu.
sowych, jeśli chodzi o samochody osobowe (o wartości do 150 tys. złotych),
NAJCHĘTNIEJ KUPOWANE MARKI na rynku obserwujemy cały czas duży
W POLSCE – ZA TE MARKI BYŁBYŚ
wzrost zainteresowania ich zakupem.
W STANIE PRZEPŁACIĆ!
Klienci instytucjonalni to segment,
Samochody, które znajdują się w czo- który rejestruje większość nowych
łówkach rankingów sprzedaży w Polsce aut w Polsce. Nowe auta, które trafiły
to auta, które są solidne, bezawaryjne do firm, stanowią ponad 60% wszysti pewne. Modele te cieszą się dużym kich nowo zarejestrowanych modeli
zainteresowaniem na rynku pierwotnym samochodów w Polsce.
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Według danych FMLeasing, w Polsce
najczęściej leasingowane są:
• Skoda Octavia,
• Volkswagen Golf,
• Skoda Fabia.
Z danych Polskiego Związku Przemysłu
Samochodowego wynika jednak, że to
Skoda Octavia, Volkswagen Golf i Opel
Astra są najchętniej kupowane przez
firmy. Rekordzista, czyli model Skoda
Octavia, sprzedał się w zeszłym roku
w ilości 1611 egzemplarzy. To prawie
77% ogólnej liczby zarejestrowanych
nowych samochodów tej marki!

Numer jeden to Toyota Corolla – na
całym świecie model ten sprze daje się (rok w rok) w ilości ponad
600 tys. egzemplarzy. Tuż za Toyotą
na podium znajdują się Ford F-series
oraz Volkswagen Golf. Auta te sprzedają się co roku w ilościach sięgających
400–500 tys. modeli.

W TOP10 najlepiej sprzedających się aut
na świecie możemy znaleźć także:
• Honda Civic – według danych podawanych przez portal chceauto.pl,
model ten sprzedał się w ciągu jednego roku w ilości ponad 400 tys.
W rankingu najczęściej kupowanych
sztuk,
i leasingowanych przez firmy aut zna- • Toyota RAV4 – 408 tys. sprzedanych
lazły się także: Ford Focus, Opel Astra,
egzemplarzy,
Toyota Yaris. Polacy, którzy mają ochotę • Volkswagen Tiguan – 405 tys. sprzewymienić auto na nowe, często wybiedanych egzemplarzy,
rają także droższe modele aut (o war- • Volkswagen Polo – ponad 350 tys.
tości brutto sięgającej niemal 140 tys.
sprzedanych egzemplarzy,
złotych), takie jak Volkswagen Tiguan, • Honda CR-V – prawie 350 tys. sprzeVolkswagen Passat i Skoda Superb. Ten
danych sztuk,
ostatni sprzedał się w ostatnim roku • Toyota Camra – ponad 300 tys. sprzew ilości równej 604 egzemplarze.
danych modeli,
• Chevrolet Silverado – j.w.
NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCE SIĘ
•

AUTA ŚWIATA
Jeśli chodzi o klientów indywidualnych, w Polsce najlepiej sprzedają się
Toyota Yaris, Skoda Fabia i Fiat Tipo.
W ciągu roku odnotowano ponad 600
nowych rejestracji Fiata Tipo, natomiast
Skoda Fabia i Toyota Yaris sprzedały się
w ilości przekraczającej 750 sztuk. Jak
to wygląda na świecie?

TE MARKI SPRZEDAJĄ NAJMNIEJ
AUT
Jeśli chcemy się przyjrzeć markom,
które sprzedają najmniej aut, warto
sięgnąć do raportu opublikowanego
przez iSeeCars. Zgodnie z wynikami
badań, najgorzej sprzedające się samochody to: Porsche Cayenne, Buick Regal,
Buick Lacrosse, Porsche 911 oraz Land

Rover Discovery Sport. Mimo że dane
te dotyczą jedynie rynku amerykańskiego (badanie iSeeCars zostało przeprowadzone na rynku amerykańskim),
możemy się domyślić, że w Europie
popularność tych marek utrzymuje się
raczej na podobnie niskim poziomie.
Z czego to wynika? Przede wszystkim
z ceny tych samochodów, ale także
i w niektórych wypadkach nie najlepszej reputacji marki. Tak też jest
w przypadku Buicka Lacrosse – mimo
że nowe Buicki wyglądają zupełnie
inaczej niż stare modele (określane
mianem „aut dla emerytów”), to
jednak echo reputacji wciąż chodzi
za tą marką. Opinie o licznych usterkach i recenzje, w których padają
wzmianki o wysokich kosztach eksploatacji, przedkładają się na sprzedaż
nowych modeli na całym świecie.
Jeśli chodzi o ceny, najgorzej sprzedające się auto, czyli Porsche Cayenne, to
jeden z najdroższych SUV. Samochód
ten może kosztować nawet 680 tys. złotych. Cena ta jest zaporowa, nawet dla
bardzo zamożnych nabywców. Natomiast ma on swoich wiernych fanów.
Autor:

Tomasz
Szczerbakowski,
Head of Sales,
Kingsman Finance

Jeśli chodzi o klientów
indywidualnych, w Polsce
najlepiej sprzedają się
Toyota Yaris, Skoda Fabia
i Fiat Tipo.
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LUDZKI KONTAKT
A DOŚWIADCZENIE

KLIENTA
Czyli które rodzaje interakcji z klientem
nie powinny zostać zautomatyzowane?

26
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W niektórych interakcjach z klientami
zawsze będą musieli uczestniczyć ludzie.
Tak przynajmniej twierdzi autor znanej
bestsellerowej książki When Digital
Becomes Human, Steven Van Belleghem.

Marki będą korzystać
z automatyzacji, aby zwiększyć
zaangażowanie klientów,
wesprzeć swoich pracowników
i pomóc im szybko znaleźć
odpowiednie informacje,
jak również, aby zwiększyć
płynność transakcji – wystarczy
porównać, jak łatwo,
w porównaniu z tym, co działo
się dekadę temu, jest dziś
zamówić taksówkę czy pizzę.

Pogląd ten został zakwestionowany przez
wiele osób ze społeczności CX (społeczności z obszaru budowania doświadczeń
klienta), których zdaniem już w bardzo
niedługim czasie nie będzie większej
potrzeby, aby pracę w sferze obsługi
klienta wykonywali ludzie. Przecież
prawie codziennie czytamy w prasie biznesowej, że roboty i sztuczna inteligencja
są coraz bardziej zaawansowane – na tyle,
że wiele osób może spodziewać się,
że ich praca zostanie zautomatyzowana
w ciągu najbliższych kilku lat. Dlaczego
zatem obsługa klienta powinna pozostać
pod tym względem inna?
Biorąc pod uwagę, że żadna z konferencji,
na których ostatnio miałem okazję się
pojawić nie obyła się bez co najmniej
kilku prelekcji, podczas których zastanawiano się czy automatyzacja oraz
sztuczna inteligencja może docelowo
zastąpić człowieka, to wszystko wskazuje
na to, że dyskurs ten będzie coraz bardziej
przybierał na znaczeniu. Wizja autora
wspomnianej wyżej książki zakłada,
że ważne są zarówno interakcje cyfrowe,
jak i ludzkie, przy czym nie można i nie
da się zastąpić tych drugich. W rzeczywistości firmy (marki) muszą zrozumieć,
jak najlepiej poprawić relacje z klientem
w perspektywie długoterminowej, gdzie
zaangażowanie sztucznej inteligencji
może okazać się najlepszym rozwiązaniem, a gdzie należałoby zaangażować
ludzi, aby jeszcze bardziej zoptymalizować wsparcie i doświadczenia klienta.
Pomysły marek tworzących strategię
zaangażowania klienta, które polegają
na przekazaniu steru klientom, mają sens.
Na przykład, co skłania klienta do sięgnięcia po daną markę i w jaki sposób
sama marka może najlepiej na to zareagować? Odpowiedź oczywiście brzmi:
to zależy… W niektórych przypadkach
najlepszą opcją będzie zautomatyzowanie procesów, ponieważ zapewniają
one natychmiastową reakcję 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu. Natomiast
w innych przypadkach dużo skuteczniejsza okaże się obsługa klienta o bardziej osobistym i „ludzkim” charakterze.
Cała trudność polega na określeniu,
jakiego rodzaju obsługa jest odpowiednia do danego problemu, jaki ma
klient, ponieważ błędny wybór – lub
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uniemożliwienie klientowi zmiany – może
prowadzić do bardzo negatywnego
doświadczenia klienta.
Firmy często konkurują ze sobą pod
względem wydajności i cen, ale w dzisiejszych czasach marki powinny bardziej
skupić się na trafności, wartości, empatii
i autentyczności w swojej strategii angażowania klientów, a nie tylko zakładać,
że świetna cena będzie motorem sprzedaży. Badania opublikowane w zeszłym
roku w Harvard Business Review wykazały,
że związek pomiędzy osobistą obsługą
a obsługą cyfrową jest znacznie bardziej
złożony niż samo zaakceptowanie faktu,
że klienci powinni korzystać z jednej
formy bądź drugiej. HBR (Harvard Business Review) zauważył nawet, że kiedy
jeden z amerykańskich banków wprowadził bankowość opartą na aplikacji,
klienci zawierali znacznie więcej transakcji
za pomocą aplikacji, ale spowodowało
to również znaczne zwiększenie liczby
osobistych wizyt klientów w oddziałach
tego banku. Marki nie mogą zaplanować
strategii binarnej, w której obsługa osobista zostanie całkowicie zautomatyzowana, ponieważ to klienci decydują,
w jaki sposób chcą wchodzić w interakcję
i czasem chcą po prostu porozmawiać
z „żywą” osobą.
Badania identyfikują trzy ważne przyczyny, dla których należy spodziewać się,
że obsługa klienta realizowana przez ludzi
pozostanie istotna:
• Obsługa klienta ma charakter emocjonalny, w przeciwieństwie do technologii; HBR cytuje przykład jednej
firmy ubezpieczeniowej, która wpadła
na pomysł cyfrowych kondolencji
skierowanych do klientów dzwoniących w sprawie roszczenia ubezpieczeniowego związanego ze śmiercią.
Można sobie wyobrazić, jak irytujący
i nieprzyjemny może być kontakt
klienta z robotem w bardzo emocjonalnych sytuacjach życiowych, takich
jak rozwód, wypadek, czy nawet śmierć
bliskiej osoby.
• Kiedy ludzie potrzebują porady,
nadal kierują się po pomoc do innych
ludzi; obecnie ludzie sprawnie radzą
sobie z wyszukiwaniem informacji
za pośrednictwem kanałów cyfrowych – weźmy na przykład słowo
„wygooglować”, które weszło do słownika jako czasownik oznaczający wyszukiwanie informacji przez Internet.
A pomimo to, w sytuacji, gdy znalezione
informacje są niejednoznaczne lub jest
ich po prostu za dużo, żeby je przyswoić,
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ludzie nadal wolą zwrócić się o poradę
do innej osoby. Kiedy Netflix poleca
nam film, wiemy, że za rekomendację
odpowiada algorytm, a nie prawdziwa
osoba, ale pomimo to przyjmujemy
taką poradę. Jeśli jednak klient poszukuje hotelu w Tokio, który akceptuje
zwierzęta i w odpowiedzi na wyszukiwanie w Internecie otrzymujemy ponad
200 możliwości, normalne wydaje się,
że wolimy poprosić o poradę pracownika biura podróży lub innych podróżnych. Cenimy osąd innych ludzi.
• Czasem automatyzacja oznacza
mniej nakładów dla marki, ale więcej
wysiłku dla klienta; nawet najbardziej wyrafinowane, nowe technologie
mogą być i prawdopodobnie okażą się
zawodne. Każdy, kto korzystał z zautomatyzowanej obsługi telefonicznej,
rzadko ma coś dobrego do powiedzenia
na ten temat, ale jest to nadal popularna
forma obsługi, pomimo tego, że często
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wprowadza w błąd i frustruje klientów.
Dlatego jeden z wiodących telekomów
w Europie obiecuje, że ludzie, którzy
zostali przeszkoleni w różnych specjalnościach wkrótce zastąpią automatyczne menu telefoniczne i boty.
Oczywiste jest, że znaczenie automatyzacji w ciągu najbliższych kilku lat wzrośnie. Klienci przyzwyczaili się do interakcji z asystentami cyfrowymi, takimi
jak Google Home, Amazon Echo czy Siri
w urządzeniach Apple. Narzędzia te stają
się coraz lepsze i wiele centrów obsługi
klienta będzie wdrażać sztuczną inteligencję do roli asystentów w rozmowach
z klientami, aby szybko i automatycznie
udzielić im pomocy.
Marki będą korzystać z automatyzacji, aby
zwiększyć zaangażowanie klientów, wesprzeć swoich pracowników i pomóc im
szybko znaleźć odpowiednie informacje,
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Orędownik przejrzystości
– Label Insight – podaje,
że 94% konsumentów będzie
lojalnych wobec danej marki
ze względu na oferowaną przez
nią całkowitą przejrzystość.
Firma przeprowadzająca
badania – Customer
Thermometer – wykazała,
że 65% konsumentów w Stanach
Zjednoczonych ma odczucie,
że marka dba o nich, ponieważ
klienci ci mają emocjonalny
związek z daną marką lub firmą.

jak również, aby zwiększyć płynność
transakcji – wystarczy porównać, jak
łatwo, w porównaniu z tym, co działo się
dekadę temu, jest dziś zamówić taksówkę
czy pizzę. Ale interakcje międzyludzkie
pozostaną ważne w zakresie obsługi
klienta realizowanej przez centra kontaktowe, sklepy detaliczne i w innych
sytuacjach zaangażowania klienta, w tym
paradoksalnie przez firmy technologiczne, gdzie klienci potrzebują profesjonalnego wsparcia, gdy zepsuje im się
ich zautomatyzowany ekspres do kawy
lub drzwi do garażu.

ma odczucie, że marka dba o nich,
ponieważ klienci ci mają emocjonalny
związek z daną marką lub firmą, co stanowi dowód na inspirujące powinowactwo z marką lub lojalność wobec niej.

Jakie według klientów są przyczyny
ich emocjonalnego związku z daną
marką? Wspomniane badanie przeprowadzone przez Customer Thermometer
wykazało, że:
• 65% klientów odczuwa związek emocjonalny, ponieważ klienci ci mają wrażenie, że marka dba o ten związek,
• 55% klientów uważa, że marka pozwoliła im pozytywnie wpłynąć na otaczaIlekroć potrzebny jest emocjonalny kontakt z klientem, obsługa realizowana
jący ich świat,
przez człowieka zawsze będzie o wiele • 45% klientów czuje, że marka ich
rozumie,
lepszą opcją od oprogramowania czy
robota. Oczekiwanie, żeby zautoma- • 42% uważa, że marka jest prowadzona
tyzowany system wyraził fałszywe
przez ludzi o podobnych poglądach.
emocje – tak jak we wspomnianym przykładzie ubezpieczenia na życie – jest nie- Pięć emocji, które odgrywają najważautentyczne. Takie rozwiązanie wydaje się niejszą rolę w budowaniu związku
nieprawdziwe, a klient, który potrzebuje z marką to: zainteresowanie, zaufanie,
pomocy ma wrażenie, że firma nie dba optymizm, podziw i akceptacja.
o jego potrzeby emocjonalne. A takie niezadowolenie na pewno nie przełoży się Zaangażowanie klientów za pomocą
na zwiększenie sprzedaży.
związku emocjonalnego może zaszczepić
lojalność wobec marki dzięki doskonaZnalezienie przyczyny, która wywołuje łemu i niezapomnianemu doświadten problem było wyzwaniem dla więk- czeniu klienta. Uwzględniając odczucia
szości firm, a poszukiwanie bardziej klientów i zdając sobie sprawę z tego, jak
(kreatywnych) sposobów różnicowania ważne jest wzbudzanie u nich pozytyww swoich konkurencyjnych branżach nych emocji, możemy wspomóc proces
stało się dla nich koniecznością. Są firmy, kształtowania marki. Nasza firma jako
które odnoszą sukcesy, ale jest też grono ekspert ds. interakcji, wie, jak istotna jest
takich, które czeka niepowodzenie. Tym- emocjonalna relacja z klientem. Może
czasem podstawową przeszkodą dla lojal- ona prowadzić do partnerstwa na całe
ności klienta jest po prostu sama marka życie pomiędzy Tobą a Twoimi klienlub firma, która nie zadbała o właściwe tami. Na końcu przecież, zarówno nam,
otwarcie się na emocje klienta. Otwarcie, markom, jak i klientom chodzi o to samo.
czyli zrozumienie jego potrzeb.
O szeroko pojęte zadowolenie.
Emocje odgrywają integralną rolę w tworzeniu solidnego doświadczenia klienta.
Nawet najmniejsze decyzje podejmo- Autorzy:
wane przez klienta mogą być bezpośrednim efektem odczuwanych emocji,
niezależnie od tego, czy takie emocje
odstręczają klienta od marki, czy zbliżają
go do niej. Stworzenie związku z klientem
będącego wynikiem zaufania, troski,
empatii i przejrzystości ma kluczowe
znaczenie w budowaniu lojalności marki
wśród konsumentów. Orędownik przejrzystości – Label Insight – podaje, że 94%
konsumentów będzie lojalnych wobec
danej marki ze względu na oferowaną
przez nią całkowitą przejrzystość. Firma
przeprowadzająca badania – Customer
Thermometer – wykazała, że 65% konsumentów w Stanach Zjednoczonych
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DWA LATA
TRANSFORMACJI
ZA NAMI

Wywiad z Grzegorzem Baranem, Client Service Managerem,
a także Członkiem Zarządu w Transcom Worldwide Poland.
Pro Progressio: Ostatnie 24 miesiące to okres wielu zmian w Transcom.
Które z tych zmian dotknęły Transcom
w Polsce?
Grzegorz Baran, Transcom Worldwide
Poland: Tak. To prawda – ostatnie 2 lata
były bardzo intensywne, jeżeli chodzi
o ilość zmian w Transcom, zarówno na poziomie globalnym, jak i w Polsce. W maju
2017 r. większościowym udziałowcem
w Transcom został fundusz inwestycyjny
Altor. Następnie, w drugiej połowie 2017
r. rozpoczęliśmy kompleksową transformację, która zmieniła znacznie naszą stru
kturę organizacyjną. Wszystko po to, aby
jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby
naszych Klientów, wspierać naszych pracowników, a także zapewnić firmie wię
kszą konkurencyjność na rynku.
Mówiąc w skrócie, zrezygnowaliśmy
ze struktury opartej na tradycyjnym
podziale geograficznym (regiony, kraje,
oddziały), a skupiliśmy się na wdrożeniu
modelu Client Centric, polegającego
na wydzieleniu działów operacyjnych pracujących dla poszczególnych Klientów,
z jednoczesną centralizacją działów
wsparcia w wewnętrznych SSC (Shared
Service Centers).
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Jak każda reorganizacja, również ta była
sporym wyzwaniem i zmieniła sposób
pracy i komunikacji wewnątrz naszej
firmy. Pozwoliła ona jednak na znaczące inwestycje w innowacje i finalnie
przyniosła korzyści w postaci większej
elastyczności, szybkości decyzyjnej
i, po prostu, bycia lepszym partnerem
dla naszych Klientów.
Rynek usług Call Contact Center również się zmienia. Które z usług są w tej
chwili najbardziej popularne?
Powiedziałbym, że rynek usług
Contact Center zmienia się i nie zmienia jednocześnie. Z jednej strony obserwujemy bardzo mocny i narastający
trend związany z rozwojem nowoczesnych kanałów komunikacji i klientami
oczekującymi innowacyjnych rozwiązań self-servicowych. Jest to, moim zdaniem, mimo wszystko, ciągle awangarda
branży, często związana z konkretnymi
rynkami/obszarami obsługi, takimi jak
IT czy e-commerce. Na pewno widzimy
zmianę w postawach konsumentów,
którzy zdecydowanie chętniej niż kiedyś
wybierają pośrednią formę komunikacji,
w szczególności za pomocą wszelkiego
rodzaju komunikatorów (WhatsApp,

Messenger, itd.) niż bezpośrednią rozmowę
z konsultantem.
Z drugiej strony tradycyjne usługi świadczone przez Call Center mają się również
bardzo dobrze i oceniam, że popyt na nie
jeszcze trochę potrwa. Duża część rynku
wciąż oczekuje od nas dostarczania klasycznych usług, takich jak infolinia,
obsługa back office czy, przede wszystkim,
sprzedaż wychodząca. Otrzymujemy wciąż
nowe zapytania od podmiotów z różnych
branż o takie właśnie wsparcie w obsłudze
ich obecnych klientów lub pozyskiwania
nowych. Na pewno dominują tutaj firmy
z branż, które w największym stopniu
podlegają regulacji, takie jak bankowość,
ubezpieczenia czy też ogólnie rozumiany
sektor publiczny. Te firmy nie mogą sobie
pozwolić na zbytnią elatyczność (głównie
ze względu na wymogi formalne i przepisy
prawa), która jest niestety wymagana, aby
wdrażanie nowoczesnych, często niestandardowych rozwiązań mogło mieć miejsce.
Tak więc, odpowiadając na pytanie: najbardziej popularne i poszukiwane są wciąż
rozwiązania tradycyjne. Natomiast bez
wątpienia postępuje transformacja branży
w kierunku nowszych rozwiązań i usług.
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BIZNES

To, na czym obecnie
zależy naszym Klientom,
to skupienie się
na dostarczaniu doskonałej
jakości w obsłudze klienta
oraz przekazywanie nam
zadań wymagających
specjalistycznej wiedzy
(np. konkretnych
kompetencji językowych
lub merytorycznych
w danej dziedzinie).
Innymi słowy, ilość
zadań będzie dalej maleć
na rzecz ich złożoności.
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W Polsce jesteście w tej chwili w 3 lokalizacjach. Czy planujecie uruchomienie kolejnej? Jak duże są obecnie
Wasze centra w Olsztynie, Gdańsku
i Białymstoku?
Transcom otworzył swoją pierwszą
polską lokalizację w Olsztynie w roku
2003. Pracuje tam obecnie ponad 450
osób. Następnie, po 5 latach działalności,
w 2008 r. powstał oddział w Gdańsku,
który jest oficjalną siedzibą naszej firmy
i znajduje się tam ponad 440 pracowników. W czerwcu 2016 r. powstało najmłodsze biuro w Białymstoku, obecnie
liczące już 270 zatrudnionych.

Dodatkowo, ważnymi aspektami, na które
wskazują nasi ludzie, są: rozwój swojej
ścieżki kariery i możliwość awansu,
a także jasność celów, zarówno tych
codziennych, jak i długofalowych, jakie
są przed wszystkimi stawiane.
Istotnym elementem, na który wskazują
nasi pracownicy jest także zaangażowanie naszej firmy w pomoc najbardzej
potrzebującym (działania charytatywne
w ramach wewnętrznej akcji Transcom
Cares), w tym pomoc naszym pracownikom lub członkom ich rodzin, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji.

Gdybyśmy mieli spojrzeć w przyszłość,
to jak według Was będzie wyglądał rynek usług Call Contact Center
za 12 miesięcy?
Obserwując zmiany zachodzące
na rynku BPO oraz na rynku pracy
w Polsce, oceniam, że w naszej branży
Ostatnio wiele mówi się o automaty- będzie zachodziła dalsza specjalizacja
zacji procesów. Czy w Transcom wyko- i obsługiwanie coraz bardziej złożonych
rzystujecie już roboty? A jeśli tak, to procesów, połączone z automatyzacją.
na jaką skalę?
W Transcom wykorzystujemy roboty Zadania powtarzalne, masowe i wymaod dłuższego czasu i globalnie wykona- gające minimalnych kompetencji
liśmy już ponad 120 wdrożeń zakończo- przestają mieć znaczenie biznesowe
nych sukcesem. Przede wszystkim budu- i są automatyzowane, aby zredujemy roboty razem z naszymi partnerami kować koszty. To, na czym obecnie
biznesowymi i na ich potrzeby, aby wes- zależy naszym Klientom, to skupienie
przeć i usprawnić procesy działów opera- się na dostarczaniu doskonałej jakości
cyjnych związanych bezpośrednio z ob- w obsłudze klienta oraz przekazywanie
sługą klienta. Niemniej, mamy również nam zadań wymagających specjaliza sobą wdrożenia RPA dla potrzeb wew- stycznej wiedzy (np. konkretnych komnętrznych. Między innymi w działach petencji językowych lub merytoryczwspierających, takich jak HR, czy IT, oraz nych w danej dziedzinie). Innymi słowy,
ilość zadań będzie dalej maleć na rzecz
w działach analiz i raportowania.
ich złożoności.
Jak wygląda środowisko pracy
w Transcom? Na co zwracają uwagę Dodatkowo deficyt wykwalifikowanych
Wasi pracownicy?
pracowników dotyczy wszytkich bez
M i m o co d z i e n nyc h w y z w a ń wyjątku, również Zleceniodawców. Będzie
w Transcom od lat udaje nam się tworzyć to skutkowało w najbliższej przyszłości
i utrzymywać środowisko pracy sprzyja- outsourcingiem pracy całych działów,
jące relacjom międzyludzkim i współpracy a nie tylko poszczególnych procesów, jak
w ramach zespołu. Nieodmiennie, jako naj- do tej pory, co stwarza kolejne możliwości
większą zaletę pracy w naszej firmie, nasi dla naszej branży. Obserwuję już pojawiapracownicy na pierwszym miejscu wymie- jące się zapytania tego typu wpływające
niają atmosferę oraz fakt, że mogą liczyć od różnych podmiotów.
na wsparcie swoich kolegów i koleżanek.
Jesteśmy z tego faktu bardzo dumni.
Dziękujemy za rozmowę.
Łącznie w Trancom Polska pracuje więc
blisko 1200 osób. Pracujemy nad otwarciem naszego czwartego już biura, tym
razem w Elblągu. Planujemy stworzenie
tam co najmniej 70 nowych miejsc pracy.
Otwarcie już wkrótce (lipiec).
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DLACZEGO OUTSOURCING
W BANKOWOŚCI MOŻE
ZAKOŃCZYĆ SIĘ WIN-WIN
DLA OBU STRON?
Na to pytanie można odpowiedzieć szybko wymieniając korzyści
jedna za drugą, z czego główną i generalną jest optymalizacja
przedsiębiorstwa. Co tak naprawdę kryje się pod pojęciem tej
optymalizacji w kontekście outsourcingu i czego konkretnie?
Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu na przykładzie jednego
wybranego obszaru występującego w bankowości, mianowicie
wszelkim działom związanym ze sprzedażą produktów.
Dział sprzedaży telefonicznej to
grupa ludzi, którą niewątpliwie trzeba
utrzymać, zarządzać, zaaranżować
komfortowe stanowiska, budować
zaangażowanie, procedury, skrypty
rozmów itd. Grupa ta jest mocno narażona na rotacje, co generuje duże zaangażowanie działu rekrutacji. Zliczając
wszystkie koszty – rachunek wydaje
się dość wysoki. Nie bez znaczenie jest
też lokalizacja.
Po pierwsze – utrzymanie tego obszaru
we własnych rękach nie wydaje się
krytyczne, czyli po drugie – po odpowiednim przygotowaniu scenariusza,
realizację takiej usługi można przekazać na zewnątrz. W pierwszym
modelu załóżmy, że bank nie rezygnuje z macierzystych struktur. Uruchamiając taki scenariusz przede wszystkim
warto nastawić się na zdrową rywalizację, czyli zespół zewnętrzny powinien mieć analogiczny schemat działania co wewnętrzny. Doświadczenia
rynkowe pokazują, że zewnętrzne
doświadczenie dostawcy oraz inny
model motywacji pracowników pozwalają na osiąganie lepszych wyników niż
macierzyste struktury. Czy to może być
kłopot? Oczywiście, że nie. Kluczowe
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jest odpowiednie podejście i dobrze
zaplanowana komunikacja przez
osoby zarządzające obszarem. Może
też nastąpić zupełnie inny scenariusz,
i to struktury bankowe będą realizować
lepsze wyniki. Nikt tego nie przewidzi,
lecz niewątpliwą dodatkową wartością
i motywacją jest samo zaistnienie możliwości porównania, przeanalizowania
zebranych danych wyciągnięcie wniosków i implementacja.

korporacyjnej. Lecz życie pokazuje co
innego. W prawie każdym przedsiębiorstwie podpisywana jest umowa o poufności. Zachowanie reguły „bez styku”
zapewnia nam dodatkowe bezpieczeństwo higieny pracy. Projekt można realizować również wewnątrz w zależności
od kontroli, jaką Bank chce sprawować
nad zespołem zewnętrznym, oraz
czy dysponuje odpowiednią oddzieloną przestrzenią. Rodzaje tej kontroli
mogą być dowolne, każdy będzie dawał
W obu powyższych przypadkach mamy pewne możliwości, jednocześnie odbiewin-win dla banku. Z jednej strony Bank rając inne. Jednym z możliwych rozdokonuje benchmarku własnej struk- wiązań, które warto wziąć pod uwagę,
tury i dodatkowo ma inspirację do roz- jest zatrudnienie koordynatora, który
woju lub przeprowadzania zmian. Z dru- będzie pół etatu w banku, a pół etatu
giej strony zwiększa sprzedaż alterna- u dostawcy. Usługa outsourcingu jest
tywnym kanałem, co w dzisiejszych na tyle elastyczna, że można ją dowolnie
czasach jest niezwykle pożądane. Gdzie dopasować do strategii czy scenariusza
powinniśmy lokalizować zewnętrzne rozwoju sprzedaży.
zespoły? Odpowiedź jest prosta – bez
punktów styku.
Następnym punktem, by pomysł uruchomienia alternatywnego kanału
Co mam na myśli? Wszyscy wiemy, sprzedaży zakończył się sukcesem, jest
że ludzie ze sobą rozmawiają i jest to otwartość na doświadczenia. Zapynaturalne. Każdy z nas we własnych tajmy potencjalnego dostawcę, jaki
organizacjach zobowiązany jest ma pomysł na realizację strategicznych
do zachowania poufności np. o wyna- założeń. Być może wybierzemy go klugrodzeniu czy nałożonych celach, i to czem zaangażowanie, staranności wykorównież jest naturalne w rzeczywiści nania prezentacji, czy innowacyjności
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przedstawianych pomysłów, oceńmy też
jego poziom technologiczny. Poznajmy
nie tylko „sprzedawcę”, ale poprośmy
o spotkanie z liderami, którzy obecnie
zarządzają istniejącymi strukturami
i na co dzień odpowiedzialni są za utrzymanie wyniku wśród istniejących
zespołów. W tym miejscu warto zastanowić się, czy muszą to być analogiczne
doświadczenia z branży. Warto zastanowić się, czy realizując projekt wybrać
partnera, który oprócz usługi dostarczenia zespołu sprzedaży telefonicznej
produktów bankowych, nie wniesie wartości doświadczeniem branży ubezpieczeniowej czy medycznej. Co finalnie
da szansę na osiągnięcie nowego ATH
(all-time high) sprzedaży.
Nieodzownym aspektem naszych
czasów i przewagi konkurencyjnej jest
technologia. W przypadku zespołów
sprzedaży produktów bankowych mogą
to być systemy banku, lecz nie warto się
ograniczać. Uruchamiając dodatkowy
kanał sprzedaży warto zrobić przegląd,
czy przypadkiem nasze technologie
nie są już na tyle wiekowe, że warto
je unowocześnić – innowacyjny parter
zapewnia kompleksową usługę. I pamiętajmy, że outsourcing jest jak klocki
– dobrze dopasowane można wciąż
rozbudowywać, a solidnie spasowane
zapewnią trwałe rozwiązanie na lata.
Autor:

Tomasz Grędzicki,
Sales Manager
Outsourcing,
Mellon Poland Sp. z o.o.
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TRZYLETNI PLAN HSBC
NA TRANSFORMACJĘ
BIZNESOWĄ

SSC

Słowo wstępu:
SSC Lions to projekt Pro Progressio,
w którym, w g łównej mierze, Fundacja wspiera komun ikacyjnie oraz
rozwojowo sektor CUW (Centrum
Usług Wspólnych). Na stronach magazynu
Outsourcing&More b ędziemy pre
zentować studia przyp adków 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 najnowszej odsłonie SSC Lions
zapraszamy do zapoznania sie z wywiadem z Alexandrą (Alex) Schmidt,
dyrektorem HSBC Service Delivery
(Polska) sp. z o.o. w Krakowie.

SSC LIONS

Pro Progressio: Od kiedy HSBC jest
obecne w Polsce? Od jak dawna ma
tutaj swoje centrum usług wspólnych?
Alexandra (Alex) Schmidt, dyrektor HSBC Service Delivery (Polska):
Działamy w Polsce od 1990 r., najpierw
jako firma inwestycyjna, a po przejęciu lokalnej instytucji finansowej jako
bank. W roku 2007 utworzyliśmy jednostkę typu back-office, która z biegiem
lat przekształciła się w jedno z naszych
globalnych centrum usług (Global
Service Centre, GSC). Obecnie działa
ono pod nazwą HSBC Service Delivery
(Polska) Sp. z o.o.
Jak zorganizowane są centra usług
wspólnych HSBC na świecie? Dlaczego
bank zdecydował się utworzyć jedno
z nich właśnie w Polsce?
HSBC posiada 21 globalnych centrów usług zlokalizowanych w Indiach,
Chinach, Malezji, Filipinach, Sri Lance,
Egipcie i Polsce. W dużym uproszczeniu
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możemy je sobie wyobrazić jako sterownie – miejsca, które przetwarzają dane
i realizują transakcje dla wszystkich
czterech globalnych linii biznesowych
HSBC. Odpowiadają także za wdrażanie zmian, by nasze produkty i usługi
były prostsze, lepsze i szybsze. Centra
świadczą szereg specjalistycznych usług
dla jednostek HSBC na całym świecie,
w tym prowadzą operacje klientów,
dokonują analizy finansowej, sprawują
kontrolę i zarządzają ryzykiem, a także
tworzą nowoczesne oprogramowanie
i aplikacje. Pomagają HSBC stać się bankiem wybieranym przez klientów. HSBC
rozwija centrum w Krakowie, ponieważ
jest to doskonała lokalizacja pod względem infrastrukturalnym oraz dostępu
do wysoce wykwalifikowanych pracowników. Dzięki swoim umiejętnościom
językowym i technicznym wspierają oni
naszą cyfrową rewolucję.
Jak wyglądają plany HSBC na kolejne
5 lat działalności operacyjnej centrum?
HSBC Service Delivery (Polska) rozwinęło się dziesięciokrotnie od chwili
otwarcia. Obecnie centrum zatrudnia
3000 osób i liczę, że ten wzrost będzie
kontynuowany. Planujemy poszerzyć
zakres naszej działalności o nowe procesy, dla których będziemy świadczyć
usługi wysokiej jakości. Umożliwi nam
to przyciągnięcie nowych pracowników,
klientów i partnerów. Będziemy nadal
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inwestować w robotykę i technologie
kognitywne, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, aby nasi
pracownicy mogli skupić się na bardziej
złożonych i wartościowych działaniach:
analizach, badaniach, rozwiązywaniu
problemów i zarządzaniu projektami
czy systemami.
Motywem przewodnim biznesowej
dyskusji jest dziś rewolucja cyfrowa
i nowe technologie. Jak wasze centrum
przygotowuje się do zmian z nimi
związanych? Co już wprowadziliście,
a co zamierzacie wdrożyć w najbliższej przyszłości?
Nasza strategia Think 2030 Deliver
2020 określa program inwestycji w technologię, innowacje i pracowników, aby
świadczyć usługi w sposób ułatwiający życie klientom. Nasz trzyletni plan
transformacji opiera się na 10 działaniach strategicznych wprowadzanych
poprzez sześć powiązanych ze sobą programów. Oprócz modernizacji i uproszczenia procesów wykorzystujemy innowacje, automatyzację i technologie,
takie jak sztuczna inteligencja, uczenie
maszynowe, robotyka, chmura i biometria. Zamiast ręcznego przepisywania
danych, nasi pracownicy koncentrują się
na bardziej złożonych i wartościowych
zadaniach, wymienionych wcześniej.
Ta transformacja jest dla naszych ludzi
okazją do zaangażowania się i ukształtowania swojej kariery ukierunkowanej
na przyszłość.

działalność, jest równie ważny, jak
to, co robimy. Zobowiązaliśmy się
do zwiększenia efektywności naszych
działań i zarządzania naszym wpływem
na środowisko. Na przykład, digitalizując operacje i komunikację z klientami, zmniejszyliśmy zużycie papieru
o 70% w ciągu ostatnich trzech lat.
Nasz ambitny program zrównoważonego rozwoju wewnętrznego o nazwie
Reduce koncentruje się na zmniejszaniu zużycia energii i papieru, ograniczenia podróży oraz produkcji śmieci.
Jestem szczególnie dumna z jednego z ostatnich przykładów minimalizowania naszego wpływu na planetę – z naszych biur w Krakowie całkowicie usunęliśmy jednorazowe kubki
plastikowe. Teraz nasi pracownicy piją
wodę z najbardziej ekologicznych
butelek na świecie, oszczędzając Ziemi
około 370 tys. plastikowych kubków
rocznie. Ponadto mamy także długą
historię zachęcania naszych pracowników do wolontariatu – zaangażowania
swojego czasu i podzielenia się wiedzą
z lokalnymi społecznościami odpowiadając na ich środowiskowe, edukacyjne
i socjalne potrzeby.

Jakie jest obecnie największe wyzwanie
dla całej branży SSC?
Ponieważ branża stale się rozwija,
a tempo rozwoju polskiej gospodarki
przewyższa średnią unijną, firmom
może być coraz trudniej przyciągnąć
wysoko wykwalifikowanych kandydatów
do pracy. Aby sprostać oczekiwaniom
Zauważalną globalną polityką HSBC biznesowym i pozostać konkurencyjnym
jest troska o zrównoważony rozwój. wśród innych rynków SSC, firmy muszą
Czy to podejście przekłada się na cen- ciężko pracować, aby zachęcić i zatrzytrum usług w Polsce?
mać najlepszych.
Oczywiście! W HSB C wierzymy, że sposób, w jaki prowadzimy Dziękujemy za rozmowę.
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STRATEGIE
NIERUCHOMOŚCIOWE
ORGANIZACJI
Nie wszystkie organizacje, którym wkrótce
kończy się umowa najmu, zdają sobie sprawę
z tego, że w kolejnym cyklu można zupełnie
inaczej podejść do planowania nieruchomościowej
strategii. W tym celu warto poznać cały wachlarz
możliwości, jakie są już dzisiaj dostępne.
Zmianom podlega styl pracy, wyposażenie oraz używane technologie
i wreszcie, i co chyba najważniejsze – to
właśnie w biurach ogniskuje się transformacja kultury organizacyjnej. Już
dzisiaj firmy, które zastanawiają się nad
swoim modelem pracy w przyszłości
i rzeczywiście chcą lepiej wykorzystać
dostępne rozwiązania, powinny rozpoczynać projekt nie od definiowania
zapotrzebowania na nowe biuro, tylko
od określenia całościowej strategii środowiska pracy. W takim podejściu analiza może wyjść daleko poza samą siedzibę organizacji, a pytania o jej nową
lokalizację, czy szczegółowe rozwiązania nowego wnętrza, powinny stanowić zakończenie procesu budowania
holistycznej i szeroko rozumianej strategii nieruchomościowej. Jednak, aby
w pełni wykorzystać nowe możliwości,
trzeba je najpierw poznać i zrozumieć,
zarówno ich potencjał oraz implikacje.
Dlatego warto z uwagą prześledzić co,
w stosunkowo krótkim okresie ostatnich
kilku lat, zmieniło się w dostępnych rozwiązaniach nowych metod pracy.

NA POCZĄTKU BYŁA MOBILNOŚĆ
WEWNĘTRZNA
Jeszcze do niedawna strategie nieruchomościowe w odniesieniu do przestrzeni pracy dla „białych kołnierzyków”
Outsourcing&More Polska | lipiec–sierpień 2019

ograniczały się niemal wyłącznie do
biur, ponieważ narzędzia niezbędne
do wykonywania zadań intelektualnych były dostępne jedynie w siedzibie
firmy. Co więcej, zarówno powszechne
w użyciu stacjonarne komputery, telefony, jak i papierowe dokumenty wiązały użytkowników z osobistym, przypisanym do nich biurkiem, a odpowiednia
realizacja wszystkich służbowych zadań
poza biurem (i biurkiem) była prawie
niewykonalna. Zmiana technologiczna,
jaką przyniosły nam digitalizacja dokumentów i mobilność elektronicznych
narzędzi pracy, w pierwszej kolejności
pozwoliły na oderwanie się użytkownika od stanowiska pracy. Pierwsza
fala „mobilności wewnętrznej” umożliwiła przede wszystkim poruszanie się
pracowników po siedzibie firmy. Wraz
z pojawieniem się tej formy ruchliwości
możliwy stał się nowy styl pracy opartej
na aktywności (ang. Activity Based Working, w skrócie ABW), który zrewolucjonizował podejście do przestrzeni biur.
I choć możliwość realizacji zadań poza
biurem była od początku elementem
tego modelu, to jednak dla większości „home office” pozostawał raczej
jednym z przywilejów kadry managerskiej lub pracowniczych benefitów
udzielanych sporadycznie w wyjątkowych okolicznościach.

PRACA SPOZA BIURA TO NIE
TYLKO „HOME OFFICE”

NIEODPARTY UROK BIUR
SERWISOWANYCH

Ewolucja stylu pracy nie zakończyła się
na mobilności w siedzibie organizacji.
Obecnie obserwujemy drugą falę, czyli
„mobilność zewnętrzną”, która polega
na umożliwieniu pracownikom prawidłowego wykonywania wszystkich zadań służbowych z dowolnego
miejsca. Upowszechnienie tego stylu
pracy następuje wolniej niż oczekiwano,
bo też trudniejsze do pokonania okazały
się po pierwsze – prawne ograniczenia
„telepracy”, po drugie – technologiczne
bariery zdalnego dostępu do zasobów
IT, a po trzecie – opory i obawy zarówno
pracowników, jak i kierownictwa, związane z niezbędną w tym podejściu nową
kulturą organizacyjną. Nowy poziom
mobilności stawia przed organizacjami
nowe wyzwania, jednym z nich jest
zarządzanie pracą zespołu rozproszonego. Dziś jest już oczywiste, że energia
managerów wiodących organizacji
skupia się na wspieraniu i organizowaniu pracy swoich zespołów, zarówno
poza biurem, jak i w biurze.

Bezpośrednio związany ze wzrostem
zewnętrznej mobilności jest wysyp
alternatywnych przestrzeni pracy, tzw.
„third places”, czyli innych niż dom czy
biuro miejsc, w których możliwe jest
realizowanie zawodowych obowiązków
w wygodnych warunkach. Takie możliwości oferują dzisiaj przede wszystkim
rosnące jak grzyby po deszczu coworkingi, które w ostatnich kilku sezonach
zawładnęły biurowym rynkiem nieruchomości, w krótkim czasie stając się,
wraz z innymi rodzajami biur serwisowanych, znaczącym trendem. I choć tego
typu przestrzenie, jak np. sztandarowe
warszawskie lokalizacje Brain Embassy,
posiadają część cech typowych biur, to
jednak różnice między tymi formami
organizacji pracy są kluczowe. Wiodące
coworkingi (lub coworki, bo obydwie
odmiany są obecnie w użyciu), jak np.
WeWork, pozycjonują się na styku usług
sektorów hotelarskiego (ang. „hospitality market”) i biurowego.
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BIZNES
PRACA

3. MIEJSCE

kawiarnia

DOM

PRACA

home office
(benefit)
cowork, kawiarnia

szkolenie, trening

30%
70%

biuro klienta

wewn. strefa
projektowa

biuro bazowe

biuro bazowe

najem

abonament / bilet /
użyczenie / udostępnienie

zasoby prywatne
użytkowników

najem

2010
Uczestnicząc już w setkach procesów
tworzenia nowych biur, wielokrotnie
dziwiłam się, jak duże zasoby energii
i czasu organizacje muszą poświęcać
na zapewnienie swoim pracownikom
odpowiednich warunków do pracy.
Coworkingi udowadniają, że można
to zrobić nie tylko prościej, lecz także
taniej, a na pewno wydajniej. I dlatego uważam, że powierzchnie serwisowane to nie chwilowa moda, ale
kluczowy trend na rynku biurowym.
„Powierzchnia, jako usługa”, czyli SaaS
(ang. Space as a Service), oznacza abonament zamiast najmu i bardzo szybko
zyskuje popularność, wpisując się
w znaczący nurt zlecania na zewnątrz
wszystkich zadań poza kluczowymi dla
działalności biznesowej danej organizacji, czyli outsourcing.
Oddelegowanie zadań operacyjnych
pozwala organizacjom skupić się na ich
podstawowej, przynoszącej zysk, działalności. Równie istotną zaletą płacenia
za biuro w formie abonamentu jest
pokrywanie jego kosztów z budżetów
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DOM
home office
(benefit/system)

szkolenie,
trening

20%
80%

3. MIEJSCE

abonament / bilet /
użyczenie / udostępnienie

zasoby prywatne
użytkowników

2020
operacyjnych (w formie okresowych i stosunkowo niewielkich opłat), w miejsce
dużych i jednorazowych inwestycji
kapitałowych, związanych z nowym
najmem. Trzecim ważnym atutem przestrzeni serwisowanych jest ich skalowalność do bieżących potrzeb – ich rozwój
jest możliwie najlepiej zgrany z rzeczywistym rozwojem organizacji, bo biuro
serwisowane rośnie i kurczy się wraz
z pracownikami, co powoduje, że jest
nim bez porównania łatwiej zarządzać
nie blokując zbędnych rezerw „na przyszłość” ani nie dopuszczając do przegęszczenia – czyli zjawisk typowych dla
biur najmowanych długookresowo. Już
widać, że zachodząca na naszych oczach
coworkingowa rewolucja, to kolejny krok
na drodze ewolucji organizacyjnych procesów i funkcji, który jest zupełnie naturalny i wynika z większych procesów,
jakim podlegają dziś organizacje.

z największych firm doradczych na rynku
nieruchomości, przewiduje, że do 2030
r. niektórzy najemcy będą aż 30% swojego zapotrzebowania na powierzchnię
realizować z wykorzystaniem biur elastycznych, a z kolei CBRE oczekuje,
że do roku 2040 biura w większości staną
się usługą, czyli SaaS będzie modelem,
w którym będzie działała ponad połowa
biurowego rynku. Warto podkreślić,
że powierzchnie serwisowane oferują aktualnie szeroki zakres różnych
modeli przestrzeni pracy – od typowych
coworkingów, gdzie z jednej przestrzeni
pracy korzystają pracownicy korporacji,
freelancerzy i startupy, aż do różnego
rodzaju „coworkingów dedykowanych” przeznaczonych do wyłącznego
użytku jednej organizacji, które z punktu
widzenia swoich użytkowników-pracowników jednej firmy – działają w praktyce
jak firmowe biura.

Dzisiaj biura serwisowane znajdują się ROZKWIT „TRZECICH MIEJSC”
dopiero na początku swojego rozwoju. Rozwój kierowanych przez profesjoWiodące agencje przewidują cowor- nalnych operatorów powierzchni serkingom świetlaną przyszłość. JLL, jedna wisowanych, choć zdecydowanie
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PRACA

3. MIEJSCE

DOM
home office
(system)

cowork, kawiarnia,
biuro klienta

szkolenie,
trening

40%
60%

transport,
m. publiczne
SaaS, dedykowany cowork

50%
50%

wewn. strefa
projektowa

biuro bazowe

najem / abonament

Stojąc u progu kluczowej zmiany na
rynku biurowym, trzeba zdać sobie
sprawę, że triada zagadnień strategii
środowiskowej, czyli kultura / technologia / przestrzeń była przez ostatnie
lata w większości przypadków realizowana w kolejności odwrotnej niż ich
rzeczywista hierarchia ważności. Skupienie się na biurach doprowadziło do
NAJPIERW KULTURA, POTEM
wielu kuriozalnych projektów pięknych
SPRZĘT, NA KOŃCU PRZESTRZEŃ
przestrzeni, w których na co dzień nie
Nie ulega wątpliwości, że dotychcza- są realizowane modele nowoczesnej
sowe opcje strategii nieruchomościo- pracy, bo brakuje zarówno wspierająwych, stanowią jedynie wąski wycinek cych ją rozwiązań technologicznych
szerokiego spektrum dostępnych roz- oraz, przede wszystkim, odpowiedniego
wiązań, których zastosowanie ograni- otoczenia kulturowego. Uwolnienie się
czały wcześniej praktyczne możliwości od prymatu kwestii najmu pozwoli nam
ich wykorzystywania. Najważniejsze skupić się na tym, co najważniejsze: na
z nich to brak alternatyw do klasycz- odpowiednim kształtowaniu kultury
nego najmu oraz nowoczesnych ure- organizacyjnej naszych zespołów. Takie
gulowań prawnych dotyczących tele- odwrócenie priorytetów w podejściu do
pracy, a także technologiczne prze- kluczowych obszarów strategii środowiszkody hamujące mobilność. Jestem skowej oznacza jej dojrzałość. Dopiero
przekonana, że ze wszystkimi tymi teraz rynek biurowy znajduje się na
kluczowymi ograniczeniami nauczy- progu przełomowej zmiany. I warto ją
liśmy się stopniowo sobie radzić dzięki wykorzystać.
wysiłkowi tysięcy specjalistów, którzy
na co dzień zajmują się problematyką Autor:
rynku nieruchomości, technologii IT
oraz kultury korporacyjnej. To my, rozwiązując kolejne problemy, odpowiadając na nowe wyzwania i zdrowo konKarina Kreja,
kurując ze sobą bardzo szybko popraInternational
wiamy możliwości pracy dla milionów
Concept Manager
pracowników wiedzy. Ale prawdziwa
& Workplace
rewolucja dopiero nadchodzi.
Expert, Kinnarps

abonament / bilet /
użyczenie / udostępnienie

2030
najbardziej spektakularny, to nie jedyny
trend widoczny w powstawaniu „third
places”. Sporą aktywnością wykazuje
się tutaj również sektor publiczny, tworząc odpowiednie do biurowej pracy
miejsca w budynkach użyteczności
publicznej – przede wszystkim w bibliotekach i mediatekach, ale również
w urzędach, a nawet obiektach sportowych. Zmienia się także transport.
Z myślą o potrzebach pracy mobilnej
projektowane są dzisiaj nie tylko terminale lotnicze, lecz także dworce kolejowe oraz same pociągi. Kinnarps, jako
specjalista w dziedzinie rozwiązań aranżacyjnych różnego rodzaju przestrzeni
społecznych, od lat obserwuje, jak rośnie
zapotrzebowanie na wyposażenie
wspomagające pracę w takich rodzajach
budynków, których dawniej nie kojarzono z pracą biurową: meble biurowe
zamawiają szkoły, centra handlowe
i hotele. To kolejna, raczej nieoczekiwana, konsekwencja rozwoju modelu
pracy opartej na aktywności – dzisiaj
miejsca do pracy powstają w najróżniejszych obiektach publicznych.
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zasoby prywatne
użytkowników
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WYWIAD NUMERU
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HISTORIĘ
TWORZĄ
LUDZIE
Wywiad o coworkingu z Piotrem Boulangé,
WeWork Labs Managerem.
Wiktor Doktór (Pro Progressio): Piotr,
zawsze gdy myślę o coworkingu
w Polsce, to nie ukrywam, że do głowy przychodzi mi Twoje nazwisko.
Pamiętam, jak wiele lat temu rozmawialiśmy o tym, czym coworking jest
i jak wygląda on na świecie, a Ty wtedy
zbierałeś na ten temat wiedzę i współtworzyłeś w Warszawie jedno z takich
biur. Skąd u Ciebie zainteresowanie
tym tematem?
Piotr Boulangé ( WeWork Labs
Manager): Temat pojawił się naturalnie.
Szukając biura pod jeden z projektów,
stwierdziłem, że nie będę go potrzebował 5 dni w tygodniu, tylko maksymalnie jeden. Zacząłem się rozglądać za alternatywą dla wynajmu biura i w ten
sposób znalazłem swoje pierwsze biuro
coworkingowe. Wraz z rozwojem projektu, stwierdziłem, że jednak biura potrzebuję trochę częściej niż zakładałem
i pomyślałem, że wynajmę biuro pod ten
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projekt, a ponieważ nie będę go cały
czas używał, przeznaczę dostępną nadwyżkę przestrzeni na cowork. I tak się
to zaczęło.
Od naszych pierwszych rozmów
o coworkingu minęło już trochę czasu.
Jak przez te lata zmienił się coworking
na świecie, a jak w Polsce?
Myślę, że najważniejszą rzeczą, którą
warto zauważyć w tej branży, jest to,
że mówimy ogólnie o świecie i Polska
wcale nie odstaje od tego, co się dzieje
w branży, więc nie ma różnic. Natomiast
to, co się zmieniło, to ilość oraz wielkość
otwieranych przestrzeni. Jakiś czas temu
większość biur coworkingowych (według
moich badań 66%) było nie większe niż
200 m2 i miało nie więcej niż 20 biurek
na stanie. Dzisiaj większość przestrzeni
oddawanej na cowork, jest otwieranych
przez duże marki, które są coraz częściej
międzynarodowe, jak np. WeWork.
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Jakiś czas temu większość
biur coworkingowych było
nie większe niż 200 m2
i miało nie więcej niż
20 biurek na stanie. Dzisiaj
większość przestrzeni
oddawanej na cowork,
jest otwieranych przez
duże marki, które są coraz
częściej międzynarodowe,
jak np. WeWork.

46

Outsourcing&More Polska | lipiec–sierpień 2019

konferencja, na której jeden z mówców
był z WeWorku. Dokładnie w tym samym
czasie, jeden z akceleratorów start-
-upowych, z którym blisko współpracuję
organizował, właśnie w Sofii, swoje globalne spotkanie. Nie zastanawiając się
długo kupiłem bilety na samolot i poleciałem do Sofii. Na konferencji podszedłem do człowieka z WeWorku, któremu się przedstawiłem jako pasjonat
branży i wspólnie ustaliliśmy, że może
powinien porozmawiać z kimś w Polsce
Zmiany wręcz kolosalne – od kilku oka. Interesując się tematyką cowor- na temat WeWorku, tego co robi i czy
pojedynczych biur, doszliśmy do całej kową, ponad rok temu dowiedziałem nie ma przypadkiem miejsca na współmasy lokalizacji sprzyjających wspól- się, że WeWork już jest w Polsce i przy- pracę między nami. Po kilku miesiącach
nej pracy, a Ty w tym czasie trafiłeś mierza się do otwarcia swojej pierw- rozmów i poznawania siebie nawzajem,
do firmy, która ma najbardziej rozpo- szej przestrzeni. Niestety, w moim okazało się, że moim atutem jest nie tylko
znawaną markę w obszarze coworkin- najbliższym kręgu znajomych, nie wiedza związana z coworkiem (prakty
gu na świecie. Jak to się stało, że jesteś by ł o n i k o g o z w i ą z a n e g o b e z p o - czna, jak i akademicka), lecz także kilw WeWork?
średnio z ludźmi z WeWorku działa- kuletnie doświadczenie w rozwijaniu
Historię tworzą ludzie, więc pozwól, jącymi w Polsce. Natomiast w tym startupów, we wspomnianym akceleraże opowiem ją z lekkim przymrużeniem samym czasie, w Sofii, odbywała się torze, jak i poza nim.
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Wszyscy mówią o WeWork, ale nie
wszyscy wiedzą, że w ramach struktur
tego podmiotu funkcjonuje WeWork
Labs, na którego czele w Warszawie
stoisz Ty. Czym jest WeWork Labs
i czym się różni od pozostałej części
Twojej organizacji?
WeWork Labs jest w budynkach WeWork
przestrzenią dedykowaną tylko dla start-upów. Mogą w niej wynająć biurka te
projekty, które z założenia, tworzą produkty i usługi bazujące na technologii,
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Nic nie trwa wiecznie. Biznesy się
rozwijają i w pewnym momencie idą
dalej. Jak WeWork Labs wspiera swoją
społeczność na poszczególnych fazach
obecności tych firm w Waszych przestrzeniach coworkingowych?
Na początku, pomagam tym firmom
urosnąć i się rozwinąć, czyli głównie chodzi o nowe zlecenia/klientów. W międzyczasie cały czas uczę startupy, że sprzedaż
i umiejętność sprzedawania są najważniejsze, czyli w tej nomenklaturze to się
nazywa pitchowanie. Jeżeli jakiś startup
umie już o sobie opowiadać, sprzedawać
i pozyskiwać klientów, czy użytkowników,
to wtedy dopiero można Go przedstawiać,
czy to inwestorom czy większym klientom, na przykład korporacyjnym, i to właśnie robię. Moim osobistym celem jest to,
żeby taki startup jak najszybciej urósł i stał
się klientem samego WeWork.

Z perspektywy czasu ciężko powiedzieć czy coś było pierwsze, czy powstało
dzięki czemuś innemu, ale na pewno
w tym samym czasie kiedy rodził się
coworking powstawała cała dziedzina,
dzisiaj określona mianem ekonomii
współdzielenia (z ang. share-economy),
stąd też uberyzacja usług, pojawienie
się AirBnB i innych trendów. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, myślę, że te
trendy weszły do naszego życia na stałe,
że takie firmy będą istniały i wszystko
zależy od intensywności mody, która
akurat panuje. Odnośnie coworkingu, to
myślę, że jego potencjał na dzień dzisiejszy jest olbrzymi. Jeżeli się nie mylę,
to przestrzenie coworkingowe stanowią duuużo poniżej 0,1% wszystkich
powierzchni biurowych… Więc jeżeli
już dziś mówimy, że jest ich sporo, to
sobie wyobraźmy..., a raczej nie jesteśmy
sobie w stanie wyobrazić, co będzie,
Wróćmy na chwilę do samego WeWork. jeżeli ten odsetek urośnie do 1% rynku
Jak wygląda obecnie działalność powierzchni..., a tym bardziej 10%.
WeWork w Warszawie i jakie macie plany na kolejne miesiące i lata? Chodzą Dziękuję za rozmowę.
słuchy, że już nie tylko Warszawa jest
na Waszym celowniku, jeśli chodzi
o lokalizacje w Polsce?
To, co wiem na pewno, to fakt,
że mamy obecnie otwarte w Warszawie
3 biura i na jesieni otworzymy czwarte.
Co do pozostałych pytań i odpowiedzi, to muszę już odesłać do naszego
WeWork Labs jest
biura prasowego.
w budynkach WeWork
łatwo skalowane i o potencjalnym globalnym zasięgu. Takie firmy odnoszą
największą korzyść z bycia członkami
społeczności WeWork Labs. Dostają
wsparcie merytoryczne, mogą korzystać z naszej globalnej encyklopedii
wiedzy oraz sieci Mentorów. Dodatkowo, jeżeli tylko widzimy, że pomiędzy
naszymi członkami istnieje cień szansy
na współpracę, to staramy się ich ze
sobą połączyć i przekonać do wspólnej
rozmowy.
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Na koniec pytanie przyszłościowe.
Zawsze nasze rozmowy o coworkingu mnie interesowały i tym razem
nie jest inaczej. Jak Twoim zdaniem
wygląda przyszłość coworkingu, biur
współdzielonych, wspólnej pracy – jakkolwiek ten obszar nazwiemy – czy
myślisz, że zjawisko to będzie się potęgować i na stałe odejdziemy od tradycyjnego modelu pracy? Czy być może
czeka nas coś innego? A może poza biurami obszar co- wejdzie w inne zakresy
naszego życia?

przestrzenią dedykowaną
tylko dla startupów. Mogą
w niej wynająć biurka te
projekty, które z założenia,
tworzą produkty i usługi
bazujące na technologii, łatwo
skalowane i o potencjalnym
globalnym zasięgu. Takie
firmy odnoszą największą
korzyść z bycia członkami
społeczności WeWork Labs.
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AKTUALNOŚCI
INWESTYCYJNE

BUDOWA NOWEJ HALI LOGISTYCZNEJ VOLKSWAGEN
POZNAŃ ZAKOŃCZONA
Po zaledwie 13 miesiącach budowy nowa
hala logistyczna z zapleczem socjalno-biurowym w całości oddana o użytku.
Nowy obiekt ma powierzchnię 46 tys. m2
W kolejnym etapie inwestycji planowana
jest budowa łącznika technologicznego.
Budowa obiektu znajdującego we
wschodniej części zakładu rozpoczęła
się wiosną 2018.
Nowy obiekt ma powierzchnię blisko
6 boisk piłkarskich. Obok przestrzeni
magazynowej i zamkniętej strefy przyjęć
towarów w nowo wybudowanym
budynku znajduje się także przestrzeń
socjalno-administracyjna.

W hali tej pracuje ok. 140 pracowników
w systemie trójzmianowym. W magazynie
znajduje się blisko 10 tys. pojemników
z częściami do produkcji samochodów
VW Caddy i VW Transporter, są to m.in.
silniki, resory, szyby boczne, tapicerka
drzwi, ściany grodziowe, zbiorniki paliwa.
Ze względu na gabaryty i ilość wariantów
tych materiałów przed dostarczeniem
ich na linię montażową następuje ich
sekwencjonowanie, czyli przygotowanie
wybranych części w odpowiedniej kolejności zgodnie z zapotrzebowaniem linii
produkcyjnych.

z ciągłego obiegu 10 ciężarówek, które
dotychczas wykonywały 260 przejazdów na tej trasie Poznań–Swarzędz
każdego dnia.

Kolejnym planowanym działaniem optymalizacyjnym w zakresie redukcji transportów, a co za tym idzie także emisji
CO₂ w logistyce, jest budowa łącznika
technologicznego, którym poprzez
naziemny transport autonomicznymi
wózkami odbywać się będą dostawy
Budowa hali logistycznej w pobliżu ob- części z zaplecza logistycznego na halę
szaru produkcji pozwoliła na wyłączenie montażu. Pozwoli wyeliminować kolejnych 5 ciężarówek z ruchu wewnątrzzakładowego. Rozpoczęcie budowy łącznika
planowane jest jeszcze na ten rok.
Budowa zaplecza logistycznego oznacza
zakończenie I fazy rozbudowy zakładu
w Poznaniu. W połowie 2020 roku
zakończy się II kluczowy dla przyszłości
tego zakładu etap, tj; rozbudowa hali
spawalni. Od początku swojej działalności Volkswagen Poznań zainwestował
w swoje lokalizacje ponad 10 miliardów
złotych. W latach 2019 i 2020 planowane
inwestycje w nowe hale, maszyny i urządzenia wyniosą kolejne 2 miliardy złotych.
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PIERWSZY HILTON W POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSCE

WKRÓTCE PRZY
UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 36
W WARSZAWIE POWSTANIE
SKYSAWA
Nowa nazwa inwestycji Polskiego Holdingu Nieruchomości to połączenie
nowoczesności i świeżego spojrzenia
na dawną legendę stolicy.

Co dzieje się w świecie architektury,
gdy historia spotyka współczesność?
Czy można wówczas stworzyć miejsce,
łączące styl i klasę poprzednich wieków
z nowoczesnymi rozwiązaniami – i oczekiwaniami użytkowników? Oczywiście!
Przykładem takiej inwestycji, jest kompleks Calisia One w Kaliszu i wchodzący
w jego skład – otwarty 31 maja – hotel
Hampton by Hilton Kalisz. W Polsce
funkcjonuje już 25 obiektów Hiltona,
a ten w Kaliszu będzie 12. pod szyldem
Hampton by Hilton.
Zrewitalizowaną fabrykę pianin i fortepianów Calisia zamieniono w kompleks
hotelowo-biurowo-kulturalny, przywracając tym samym niszczejący dotąd
obszar mieszkańcom miasta. Założona
w 1878 roku przez Gustawa Arnolda Fibigera manufaktura to miejsce, w którym
tworzono stylowe i eleganckie instrumenty na specjalne zamówienie. W 2015
roku wpisanym do rejestru zabytków
budynkiem dawnej fabryki, zainteresował się kaliski przedsiębiorca i deweloper, Marcin Antczak, który postanowił
wykorzystać potencjał obiektu z tak
bogatą historią. Realizacja ANTCZAK
Investments połączyła przeszłość i teraźniejszość i finalnie stworzyła oryginalne
i ponadczasowe miejsce z duszą.
Zajmując y blisko 6000 m 2 powie rzchni – Hampton by Hilton Kalisz
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– zlokalizowano w przylegającym
do zabytkowej części fabryki budynku.
Pomimo, że hotel mieści się w zupełnie
nowym obiekcie to zadbano, by jego
forma i charakter wpisały się w lokalny
krajobraz i atmosferę miejsca. Autorem
koncepcji architektonicznej jest pracownia MODOarchitektura z Poznania.
Projekt lobby oraz klatek schodowych
powstał dzięki współpracy z pracownią
Jeske Design Plus. Przy wykończeniu
wnętrz hotelu postawiono na polskie
marki i sprawdzonych, lokalnych dystrybutorów. Wyposażenie pokoi dostarczyła między innymi firma COM40.
Za wykładziny podłogowe EGE oraz
Hammer, użyte w pokojach oraz
w strefach wspólnych hotelu, odpowiadała firma Carpet Studio.
Hotel oferuje 91 pokoi, w tym pokoje
przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Oprócz części
hotelowej i butikowego biurowca,
w kompleksie Calisia One znajdą się
również: PROHAB Health Club (SPA,
basen, sauna fińska) z podgrzewanym
tarasem, ulokowanym na IV piętrze
budynku, na nowo zaprojektowany
dziedziniec fabryki, otoczony konceptami restauracyjnymi oraz sala bankietowo-konferencyjna. Oprócz tego
na gości czeka klub, z przepięknym
widokiem na panoramę Kalisza, oraz
ekskluzywny cigar room.

Nazwa SKYSAWA powstała z połączenia słów sky (z ang. niebo) i Sawa.
Pierwsze z nich nawiązuje do architektury, 155-metrowej wieży wchodzącej
w skład kompleksu biurowego PHN,
a także do możliwości rozwoju, jakie daje
nowoczesna, doskonale zlokalizowana
inwestycja. Sawa natomiast sięga do warszawskiej legendy, według której syrena
Sawa wraz z Warsem założyła osadę Warszawa – dziś największe miasto Polski.

Budowa flagowej inwestycji Polskiego
Holdingu Nieruchomości rozpocznie się
w najbliższych dniach. Projekt ma już
prawomocne pozwolenie na budowę.
Na działce w kwartale ulic Świętokrzyskiej, Twardej, Mariańskiej i alei Jana
Pawła II powstanie nowoczesny kompleks biurowo-handlowy o powierzchni
ok. 40.000 m 2. Doskonała lokalizacja
obiektu – w ścisłym centrum Warszawy
oraz w bezpośrednim sąsiedztwie
Dworca Centralnego i środków komunikacji miejskiej – zapewni wygodny
dojazd z każdej części miasta. Niewątpliwym atutem inwestycji będzie bezpośrednie połączenie wieżowca ze stacją
metra Rondo ONZ. Za komercjalizację
inwestycji odpowiada firma doradcza
Colliers International.
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RYNEK NIERUCHOMOŚCI
BIUROWYCH NADAL W FORMIE

Dobra kondycja polskiej gospodarki, która jest jedną z najbardziej stabilnych
w Europie i nieprzerwanie rosnące PKB, przekładają się na świetną sytuację
sektora nieruchomości – zwłaszcza biurowych. Krajowe firmy rozrastają
się, rozszerzają obszary swojej działalności, a światowe – chętnie wybierają
Polskę, jako kierunek ekspansji. Dzięki temu rośnie popyt na powierzchnię
dopasowaną do ich potrzeb i charakteru działalności.
Z powodu niskiego bezrobocia i coraz
większych oczekiwań pracowników,
przyszli najemcy zwracają coraz większą
uwagę na jakość i dodatkowe usługi, jakie
może im zapewnić nowe biuro. Dlatego
w pierwszej kolejności będą negocjować
z doświadczonymi deweloperami, którzy
nie boją się odważnych projektów wymagających nieszablonowego podejścia.

wciąż odgrywa na tym rynku dominującą rolę – całkowite zasoby nowoczesnej przestrzeni biurowej wynosiły tu
5,45 mln m2, a kolejne 750 tys. m2 było
w budowie – to trudno nie zauważyć
rosnącej roli miast regionalnych. To właśnie te ośrodki przekształcają się w centra
outsourcingu procesów biznesowych,
współdzielonych centrów usług, a coraz
częściej – w centra naukowo-badawcze.
– Widzimy, że zarówno polscy, jak i mię- Według prognoz Związku Liderów Sekdzynarodowi inwestorzy z optymizmem tora Usług Biznesowych ABSL, do 2020 r.
patrzą na przyszłość polskiego rynku nieru- centra usług wspólnych, których jest już
chomości biurowych. Potwierdzeniem tego w Polsce ponad 1,2 tys., będą zatrudniać
jest m.in. sprzedaż Biur przy Bramie, pierw- 340 tys. pracowników.
szego biurowca w naszym wielofunkcyjnym
projekcie Browary Warszawskie za 76,5 mln – Bacznie obserwujemy zmieniające
EUR tuż po jego oddaniu do użytkowania, się trendy na rynku, ale przede wszystkim
lub też przedwstępna umowa sprzedaży najmocniej słuchamy potrzeb naszych
ukończonego trzeciego etapu krakow- klientów, którzy ten rynek kreują – mówi
skiego kompleksu biurowego O3 Business Rafał Mazurczak. – Zmieniające się spoCampus. To dowód, że nasze biurowce są łeczeństwo, łatwy dostęp do technowysoko na liście miejsc wartych zaintere- logii, sposób życia ludzi, ich podejście
sowania, co motywuje do dalszej pracy. By do pracy, przestrzeni i samych siebie znautrzymać taką pozycję, trzeba zachować cząco wpływa na nasz sektor. To, co ludzie
uwagę i aktywnie słuchać tego, czego doświadczają na co dzień w domu, na ulicy,
oczekują najemcy i ich coraz młodsi pra- podczas spotkań ze znajomymi i na zakucownicy – mówi Rafał Mazurczak, członek pach, chcą przenosić także do przestrzeni
zarządu Echo Investment odpowiedzialny biurowych. Biura mają dostarczać znacznie
za dział biurowy.
więcej wartości, niż tylko przestrzeń
do wykonania służbowych obowiązków.
WARSZAWA
Mają integrować, stymulować do dziaKONTRA MIASTA REGIONALNE
łania, wspierać budowanie trwałych relacji,
Na koniec 2018 r. Warszawa i miasta regio- pobudzać kreatywność, dawać przestrzeń
nalne oferowały 10,4 mln m2 nowocze- do wypoczynku, pomagać w realizosnej powierzchni biurowej. I choć stolica waniu celów, a do tego być komfortowe,
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nowoczesne, ekologiczne, ergonomiczne.
Lista wymagań jest naprawdę długa.
Ważnym czynnikiem, który musimy brać
pod uwagę w procesie deweloperskim,
jest lokalność. Rynek warszawski, wrocławski, krakowski czy łódzki charakteryzują się czymś zupełnie innym. Naszą rolą
jest stworzyć projekt, który będzie dostosowany do wszystkich znanych nam uwarunkowań. I to od ponad 20 lat staramy się
robić – dodaje.

WIELOFUNKCYJNA WARSZAWA
Moje Miejsce oraz Browary Warszawskie
to projekty wielofunkcyjne Echo Investment, które jako pierwsze rozpoczęły
wdrożenie strategii tworzenia destination place – czyli miejsc, które będą przyciągały ludzi.
– W obu tych projektach łączymy doświadczenie Echo Investment w trzech sektorach
rynku nieruchomości. Dla najemców biurowych oznacza to wpisanie ich powierzchni
w przestrzeń, w której najbliższe sąsiedztwo
to ciekawie zaaranżowany plac miejski,
zaciszna kawiarnia, całodobowy fitness
na wyciągnięcie ręki czy wygodny sklep.
Wraz z dopasowaną do swoich potrzeb
przestrzenią otrzymują jeszcze więcej udogodnień niż dotychczas – tłumaczy Rafał
Mazurczak. – Ale projekty miastotwórcze to
nie tylko Warszawa. W czerwcu wkopaliśmy
kamień węgielny łódzkiego projektu Fuzja,
a w przygotowaniu mamy także inwestycję
w Krakowie – dodaje.
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SPOTKAJMY SIĘ W ŁODZI
LUB WE WROCŁAWIU
W Łodzi, oprócz wspomnianej Fuzji, Echo
Investment rozpoczęło w tym roku prace
budowlane przy pierwszym etapie kompleksu biurowego REACT, o powierzchni
blisko 15 tys. m2. Cały kompleks biurowy,
będzie mieć blisko 50 tys. m2, a pierwsi
pracownicy rozpoczną pracę w nowych
biurach w drugiej połowie 2020 r.
Na uwagę zasługuje coraz silniejsza
obecność Echo Investment we Wrocławiu. To jeden z najszybciej rozwijających się rynków biurowych
w Polsce, który w roku 2018 przekroczył
powierzchnię 1 mln m2. To także kluczowa lokalizacja dla sektora BPO/SSC.
– Także w tym roku rozpoczęliśmy budowę
pierwszego etapu kompleksu biurowego
West 4 Business Hub. West Gate i West
Link rozpoczęły naszą historię w tej części
miasta, przy ul. Na Ostatnim Groszu.
Dziś są siedzibami renomowanych firm
i mają nowych, długoterminowych właścicieli. Przed nami stworzenie kolejnych
80 tys. m2 funkcjonalnej powierzchni biurowej w tej części miasta. W tym roku również wystartujemy z projektem biurowym
przy Powstańców Śląskich. Te ogromne
inwestycje jeszcze wyraźniej wpiszą nas
w biznesową mapę Wrocławia – mówi
Rafał Mazurczak.

Biura przy Warzelni, Biura przy Willi, Willa Schiele – Browary Warszawskie.

ECHO INVESTMENT BIURAMI STOI
Ponieważ zainteresowanie potencjalnych najemców jest bardzo duże, jeszcze
w tym roku deweloper przygotowuje się
do rozpoczęcia projektów w Krakowie
i Gdańsku. Łączna powierzchnia biurowców rozpoczętych w całym 2019 r.
wyniesie około 100 tys. m 2 . Rynek
biurowy sprzyja inwestorom, dlatego
w takich projektach, jak Face2Face Business Campus w Katowicach czy kolejnych biurowcach Browarów Warszawskich, deweloper widzi potencjał bardzo
wysokiego poziomu najmu jeszcze przed
zakończeniem budowy.

REACT w Łodzi.

Autor:

West 4 Business Hub we Wrocławiu.
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PAWILON
ZODIAK

MIEJSCE DYSKUSJI O ROZWOJU
GOSPODARCZYM WARSZAWY

ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury to
nowa i unikalna przestrzeń spotkań na biznesowej
mapie Warszawy, otwarta w grudniu 2018 r.
Jest to nowoczesne miejsce spotkań dedykowane
przedstawicielom biznesu, inwestorom,
środowiskom naukowym, działającym na rzecz
przedsiębiorczości, innowacyjności i architektury.
Pawilon tworzy budynek składający
się z zarysu pawilonu dawnej kawiarni
Zodiak oraz znajdujący się przed budynkiem plac. Projekt powstał w wyniku
współpracy Urzędu m.st. Warszawy
i Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Celem
projektu było stworzenie wyjątkowego
architektonicznie miejsca, otwartej dla
warszawiaków przestrzeni do dyskusji
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o architekturze i potencjale gospodarczym miasta.
ZODIAK to miejsce na dyskusje o architekturze, planach, studium Warszawy, przyszłości i potencjale gospodarczym. To forum
debaty publicznej, laboratorium pomysłów
na nowoczesne miasto, miejsce badań
i refleksji nad wyzwaniami, które stoją
przed metropoliami w XXI wieku – Rafał
Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy.
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WYDARZENIA W PAWILONIE ZODIAK
Na piętrze Pawilonu ZODIAK znajduje się
przestrzeń goszcząca wydarzenia angażujące społeczności skupione wokół
rozwoju Warszawy, będąc wizytówką
dynamicznie rozwijającego się obszaru
metropolitarnego stolicy, która inwestuje
w projekty związane z miejskimi innowacjami gospodarczymi. Jest to miejsce
stworzone do współpracy ludzi młodych,
kreatywnych i ambitnych z przedstawicielami stołecznych środowisk nauki,
gospodarki i administracji, zarządzane
przez Biuro Rozwoju Gospodarczego
Urzędu m.st. Warszawy.

Inwestorom zaprezentowano politykę
przestrzenną Warszawy oraz pracowano
nad propozycjami rozwiązań systemowych, które będą w przyszłości kształtować rozwój miasta.

Na piętrze Pawilonu
ZODIAK znajduje
się przestrzeń
goszcząca wydarzenia
angażujące
społeczności skupione
wokół rozwoju
Warszawy,

Fot. Artur Wosz

O potencjale Pawilonu ZODIAK, decydują odbywające się w nim wydarzenia
o bardzo szerokim spektrum. Jest w nim
miejsce na dyskusje o planach rozwoju
miasta, studium Warszawy, przyszłości
i potencjale gospodarczym miasta oraz
wyzwaniach przed nim stojących. Dyskutowane są narzędzia mające na celu
rozwiązywanie problemów zgłaszaOrganizowane w ZODIAKU takie wyda- nych przez mieszkańców miasta, dążąc
rzenia jak Startup Art czy Startup Jump do efektywnej współpracy różnych grup
pozwoliły na poznanie potrzeb środo- biznesowych, wpływającej na poprawę
wiska, obecnych i przyszłych, młodych jakości życia w Warszawie. Poruszane się
przedsiębiorców w zakresie wzajemnej więc takie tematy jak: dostęp do publiczwspółpracy oraz możliwości rozbudowy- nych żłobków i klubów malucha, sytuwania potencjału Warszawy w różnorod- acja mieszkaniowa w stolicy, edukacja
nych dziedzinach. Miasto poprzez swoje czy inwestycje.
działania dąży w ten sposób do znaczącego inwestowania w rozwój start- To również idealna przestrzeń prezen-upów, których innowacyjne pomysły tacji nowych warszawskich inwestycji
mają służyć budowaniu Inteligentnej oraz badań i refleksji nad wyzwaniami
Warszawy. ZODIAK to również miejsce, dla samorządowców, które stoją przed
w którym odbywają się międzynaro- metropoliami w XXI w. To właśnie
dowe inicjatywy studenckie, takie jak w Pawilonie ZODIAK odbyło się seminp. Międzynarodowy Turniej Negocja- narium EUROCITIES, które ściągnęło
cyjny Szkoły Głównej Handlowej.
do budynku przy Pasażu Wiecha reprezentantów kluczowych miast Europy.
Nowoczesne przeszklone wnętrze Pawi- Spotkanie zacieśniło współpracę miast
lonu gości spotkania dedykowane war- w obszarze wymiany doświadczeń
szawskim środowiskom biznesowym. i wprowadzania rozwiązań na rzecz
W ramach warsztatów Grow with Warsaw podnoszenia jakości życia mieszkańców
miał miejsce cykl spotkań poświęco- miast i metropolii oraz zrównoważonych sektorowi rynku nieruchomości. nego rozwoju.
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Fot. Artur Wosz

ZODIAK to także miejsce prezentowania
wdrażanych przez Miasto nowoczesnych
rozwiązań podnoszących standard życia
w Warszawie, takich jak np. wdrażane
w stolicy nowoczesne chodniki antysmogowe. Walka ze smogiem jest obecnie
jednym z kluczowych priorytetów
władz miasta.

Urzędu m.st. Warszawy oraz przez Stowarzyszenie Architektów Polskich poprzez
Fundację ZODIAK.
Od otwarcia Pawilonu odbyło się w nim
blisko 200 różnego rodzaju wydarzeń,
które przyciągnęły blisko 10 000 gości.

DAWNIEJ
W Pawilonie odbywa się również cykl
wykładów #ZODIAK_inspiruje, organizowanych przez m.st. Warszawa, pokazujących jak wiele twarzy może mieć
kształtowanie nowoczesnego miasta
w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wykłady angażują interesariuszy
ekosystemu gospodarczego Warszawy,
tworząc pomost pomiędzy projektantami, deweloperami, architektami, inwestorami, startupami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Cykl spotkań jest otwarty
dla wszystkich zainteresowanych nowoczesnym modelowaniem miasta, nawiązywaniem relacji, wymianą wiedzy
i doświadczeń.

Zodiak to przykład warszawskiej architektury powojennego modernizmu.
Oddano go do użytku w 1968 r. i od tego
czasu stanowił część założenia Ściany
Wschodniej ulicy Marszałkowskiej, czyli
pieszego pasażu handlowego, znajdującego się na tyłach Domów Towarowych
Centrum. Kompozycja założenia Ściany
Wschodniej została podporządkowana
trzem kierunkom, które nawiązywały
do urbanistyki zachodnich metropolii.
Wertykalna bryła jedenastokondygnacyjnej części mieszkalnej podkreślała
lokalizację. Dwukondygnacyjny pawilon,
mieszczący oryginalnie bar szybkiej
obsługi, charakteryzował lekki, przeszklony parter, skontrastowany mocną
Ponadto ZODIAK jest miejscem licznych bryłą piętra. Lekka konstrukcja letniej
debat, wystaw i wydarzeń w obszarze kawiarni z tarasem i pergolą oraz ażuroarchitektury, organizowanych przez Biuro wymi schodami, łączącymi ją z pasażem,
Architektury i Planowania Przestrzennego podkreślała finezję kompozycji.
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Charakterystycznym elementem
pawilonu jest zdobiąca klatkę
schodową mozaika Kosmos.

DZIŚ
Obecna forma budynku łączy wydobycie
najbardziej wartościowych elementów
pierwotnego projektu, wpisujących się
w otoczenie, a jednocześnie modyfikację
pod kątem funkcjonalnym.

i stanowił element kompozycji, oplatającej cały budynek baru Zodiak. Odtworzenie neonu zostało powierzone pracowni Jacka Hanaka, który pracował
wcześniej przy oryginalnej konstrukcji.

Założeniem całego procesu było uzyskanie jak najwyższej wartości architektonicznej i funkcjonalnej finalnej
realizacji. Zadbano o detale i charakter
budynku, stosując rozwiązania rzadkie
w dzisiejszej rzeczywistości budowlanej,
np. w postaci zawieszonej w powietrzu
klatki schodowej, z opartymi na belce
prefabrykowanymi lastrykowymi stopniami i wypuszczoną bezpośrednio z nich
balustradą. Dawny taras na piętrze został
zabudowany, a w jego wnętrzu widoczna
jest kontynuacja belkowego charakteru
oryginalnej pergoli. Wnętrze zostało
ocieplone białymi zasłonami. Natomiast
instalacje w budynku poprowadzono
podpodłogowo, pozostawiając odkryte
betonowe stropy, co umożliwiło zastosowanie lanych i szlifowanych in situ posadzek lastryko.

Drugim charakterystycznym elementem
pawilonu jest zdobiąca klatkę schodową mozaika Kosmos, zaprojektowana
przez Magdalenę Łapińską-Rozenbaum.
Projekt nawiązuje do mozaiki Marii Leszczyńskiej, która pokrywała oryginalnie
ścianę tarasu pawilonu. Odzyskane fragmenty stłuczki szklanej z pierwotnej
mozaiki zostały uzupełnione materiałem
pozyskanym w ten sam sposób – są
to odpady z huty szkła. Z jednej strony
jest to odniesienie do technik i materiałów stosowanych przez artystów
w latach 50. i 60. XX w., a z drugiej – rozwiązanie promujące idee recyklingu.
ZODIAK jest przestrzenią, w której można
w partnerstwie z Urzędem m.st. Warszawy
organizować wydarzenia i spotkania
wpisujące się w rozwój gospodarczy
miasta. W tym celu należy skontaktować
się z Biurem Rozwoju Gospodarczego:
Sekretariat.BRG@um.warszawa.pl.

Zasięg placu przed Pawilonem zarysowują od południa kubiki z roślinnością zimozieloną, a od północy kurtyna
wodna. Plac przeznaczony jest na organi- Strona Pawilonu ZODIAK:
zowanie wystaw i wydarzeń plenerowych, www.pawilonzodiak.pl.
a z budynkiem powiązany jest poprzez
przeszklone otwierane ściany.
Więcej informacji:

W ZODIAKU znalazły się dwa obiekty,
nawiązujące do oryginalnych elementów
pawilonu. Pierwszy z nich to wieńczący
budynek neon Zodiak z charakterystyczną
gwiazdką. Pierwotnie został zaprojektowany przez prof. Jana Bogusławskiego
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Biuro Rozwoju
Gospodarczego
ul. Smolna 4,
00-375 Warszawa,
tel.: 22 443 07 56
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W ŁODZI MŁODZI
MOGĄ WIĘCEJ

O programie Młodzi w Łodzi pisaliśmy już na łamach
Outsourcing&More jakiś czas temu. Program ten jest unikalny w skali
całej Polski, stale się rozwija i warto jest do niego powrócić.
Realizacją programu Młodzi w Łodzi zajmuje się Biuro Rozwoju Gospodarczego
i Współpracy Międzynarodowej Urzędu
Miasta Łodzi, przy współpracy z uczelniami wyższymi oraz wiodącymi łódzkimi pracodawcami. Dzięki takiej współpracy środowisk akademickich, samorządu oraz świata biznesu inicjatywa,
jaką jest program Młodzi w Łodzi, kompleksowo poprawia jakość zasobów ludzkich, zachęca młodych ludzi do wiązania
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swojej przyszłości z Łodzią, wspiera
rozwój kariery zawodowej łódzkich studentów oraz zapewnia lokalnym przedsiębiorcom i potencjalnym inwestorom
wysoko wykwalifikowane kadry.
W ramach realizacji programu powstał
portal praktyk i staży. W dobie pełnej
digitalizacji wszelkie działania realizowane w przestrzeni biznesu mają swoje
odzwierciedlenie w sieci Internet. Tak

też jest w przypadku portalu praktyk
i staży, który jest dostępny pod linkiem
www.praktyki.lodz.pl. Pracodawcy,
którzy są Partnerami programu Młodzi
w Łodzi mogą w tej witrynie zamieszczać bezpłatne ogłoszenia o praktykach
i stażach. To nie jedyna funkcja związana z rozwojem potencjalnych kandydatów do pracy. Kolejnym jest udział
w programie płatnych staży wakacyjnych, który jest doskonałym sposobem
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na zrekrutowanie idealnego stażysty
przy minimalnym zaangażowaniu ze
strony firmy. Program ten jest realizowany pod hasłem Praktykuj w Łodzi!
W tym obszarze przedsiębiorcy mogą
liczyć na wsparcie miasta, gdyż promocję programu stażowego, rekrutację
oraz wstępną selekcję aplikacji przeprowadzają osoby pracujące przy realizacji
programu Młodzi w Łodzi. Do pracodawcy
trafia już wyselekcjonowana grupa najlepszych aplikacji.

pracowników, zarówno tych potencjalnych, jak i tych, którzy już swoje pierwsze
kroki zaczęli stawiać na zawodowej
ścieżce rozwoju osobistego.
Ciekawą inicjatywą jest konkurs Mam
pomysł na startup, który odbył się już
w dwóch edycjach, istniejący wcześniej
pn. Mam pomysł na biznes. Jest to inicjatywa ukierunkowana na innowacyjne
projekty z obszaru nauki, technologii,
ale także te, które są kreatywne i artystyczne we wczesnej fazie swojego rozwoju. Główną ideą konkursu jest budowanie mostów między młodym biznesem
a potencjalnymi kontrahentami i inwestorami. Poza dzieleniem się wiedzą i możliwością uzyskania kapitału na rozwój biznesu, konkurs stanowi doskonałą przestrzeń na networking między młodym
a dojrzałym biznesem.

Pozyskiwanie kadr, udział w stażach
i praktykach, to dopiero początek
wsparcia, jakie młodzi pracownicy
otrzymują w ramach programu Młodzi
w Łodzi. Kolejnym doskonale funkcjonującym obszarem jest program stypendialny. W programie tym zawierają się
nie tylko stypendia fundowane przez
Prezydenta Miasta Łodzi i pracodawców,
ale także finansowanie akademików oraz Ciekawą możliwością, jaką oferuje prolektoratów z języka obcego. Ten zakres gram Młodzi w Łodzi, jest inicjatywa
wsparcia jest kierowany do najlepszych realizowana pod hasłem Poznaj łódzz najlepszych – grona najbardziej aktyw- kich Pracodawców! Skorzystało z niej już
nych studentów wybranych przez Praco- 1837 studentów, a liczba ta stale rośnie.
dawcę kierunków studiów. Fundując sty- Tylko w drugim kwartale 2019 r. swoje
pendium dla studentów ostatnich lat stu- drzwi dla studentów otworzyły takie
diów wybranych kierunków Pracodawcy firmy, jak DELL, ABB, Nordea, Whirpool
mają szansę na przedstawienie swoich oraz Mabion. Aby wziąć udział w takiej
przedsiębiorstw tym najlepszym, którzy wizycie studenci muszą się zarejestrować
starają się o przyznanie stypendium pro- przez portal www.mlodziwlodzi.pl.
gramu Młodzi w Łodzi. Zasady i warunki Każda z wizyt jest przeznaczona dla
przyznawania stypendiów, finansowania grup kilkunastu osób i zorganizowana
akademików oraz kursów określają regu- w taki sposób, aby studenci zapoznali
laminy ustanawiane przez poszczegól- się z działalnością odwiedzanego przednych Pracodawców w porozumieniu siębiorstwa. Tego typu proces pozwala
z organizatorem programu. Oznacza to, na dokładne zrozumienie środowiska
że pracodawca może określić dokładne pracy firmy, i tym samym buduje świawarunki, jakie musi spełniać przyszły domość studentów na temat potencjalstypendysta, w zakresie posiadanej nego nowego miejsca pracy.
wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia.
Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku
programu praktyk, to program Młodzi
w Łodzi zapewnia promocję programu Więcej informacji:
stypendialnego oraz wstępną selekcję
Biuro Rozwoju
aplikacji. Program stypendiów zyskał już
Gospodarczego
tytuł Dobre Stypendium, który otrzymują
i Współpracy
samorządy terytorialne organizujące najMiędzynarodowej
lepsze w Polsce programy stypendialne.
ul. Piotrkowska 104a
Program Młodzi w Łodzi jest aktywną platformą relacji pracodawców z młodą kadrą

Outsourcing&More Polska | lipiec–sierpień 2019

2008
Rok powstania programu
Młodzi w Łodzi

280+
Łączna liczba firm, które
są zaangażowane w różne
inicjatywy tego Programu

1360
Łączna liczba studentów,
którzy odbyli praktyki
i staże

627
Liczba stypendystów

8360

Liczba osób
przeszkolonych

250
Liczba nowych firm
w wyniku konkursu

90-926 Łódź
tel.: 42 638 59 39
fax: 42 638 59 40
e-mail: boi@uml.lodz.pl
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Maszyny w ruchu: zakład produkcyjny Elpes. Fot. Elpes.
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LUBELSKIE BRANŻE
POLIGRAFICZNA I OPAKOWAŃ

ROSNĄ W SIŁĘ

W zeszłym miesiącu świętowaliśmy uroczyste otwarcie
nowoczesnego zakładu firmy Elpes w Lublinie, produkującego
tuby laminatowe, głównie dla branży kosmetycznej.
Tym samym nowy inwestor dołączył
do coraz większego grona firm z branży
opakowań drukowanych, które na miejsce
swojej działalności wybrały Lublin.
Na dzień dzisiejszy jest to 7 firm, z których 4 ulokowało się w lubelskiej podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
(SSE) Euro-Park Mielec w ciągu ostatnich
11 lat. Poziom wydatków inwestycyjnych
na terenie samej podstrefy wyniósł ponad
667 mln zł, a zatrudnienie osiągnęło
460 nowo utworzonych miejsc pracy.
Obserwując ten rosnący trend można
pokusić się o stwierdzenie, że branża poligraficzna i opakowań w Lublinie zaczyna
odgrywać znaczącą rolę w rozwoju
gospodarczym naszego miasta. Trudno
byłoby wskazać drugą taką branżę, która
tak mocno zależałaby od sytuacji innych
sektorów gospodarki and vice versa,
opakowania są niezbędne w przemyśle
kosmetycznym, farmaceutycznym, odzieżowym i innych gałęziach przemysłu.
Lubelskie przedsiębiorstwa poligraficzne i opakowaniowe mogą pochwalić
się najnowocześniejszymi rozwiązaniami i technologiami zastosowanymi
w procesie produkcyjnym, jak np. firma
Intrograf-Lublin S.A., jedna z najnowocześniejszych w Europie fabryk produkujących ulotki farmaceutyczne i kartoniki dla przemysłu farmaceutycznego.
W 2018 r. firma zainwestowała w nowe
maszyny 25 mln zł. Inwestycja miała
na celu zwiększenie wytwórczości
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zakładu. Rocznie z lubelskiego zakładu
firmy wyjeżdża ponad pół miliarda opakowań kartonowych i pół miliarda ulotek
farmaceutycznych. Produkty Intrografu
trafiają zarówno do klientów w Polsce,
jak i za granicę (głównie do Niemiec,
Irlandii, Szwecji i Czech). Fabryka Intrografu od 2014 r. mieści się w podstrefie
ekonomicznej na Felinie i zatrudnia
ponad 220 osób.

UV. W 2011 r. firma przeniosła się
do nowoczesnego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w lubelskiej podstrefie, jednego z najlepiej wyposażonych
zakładów wykonujących usługę foliowania druku w Polsce. El-Press dostarcza
kartonowe pudełka upominkowe, a także
wydruki promocyjne i reklamowe.

Kolejnym przykładem firmy specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań dla
Innym przykładem firmy z tego sektora, sektora spożywczego jest EMBE-Press.
której profil działalności to innowacyjne Wykorzystuje technologie druku fleksoopakowania pierwotne i wtórne oraz graficznego do produkcji etykiet i matezabezpieczenia opakowań dla wielu riałów opakowaniowych, w tym folii
branż jest firma Essentra. Jest to globalna samoprzylepnych, rękawów termokurczfirma dostarczająca rozwiązania opako- liwych, wieczek aluminiowych, PET, metawaniowe m.in. dla przemysłu kosmetycz- lizowanych i przezroczystych oraz wielu
nego, branży medycznej, dóbr konsump- innych. Otwierając jogurt lub pudełko
cyjnych i przemysłu tytoniowego. Zakład czekoladek, jest duża szansa, że trzymamy
produkcyjny Essentra Packaging Sp. z o.o. w ręku opakowanie z nadrukiem – wyprow Lublinie produkuje głównie dla prze- dukowane w zakładzie lubelskiej firmy.
mysłu kosmetycznego i beauty.
Bardzo wąską, lecz jednocześnie zaawanJednym z kluczowych sektorów gospo- sowaną technologicznie i wysoce predarki w Lublinie jest sektor spożywczy, cyzyjną jest specjalizacja zakładu proktóry nie może istnieć bez opakowań. dukcyjnego Ball Packaging Europe
I tak, na przykład STOCK Polska, wio- Lublin Sp. z o.o., producenta wieczek
dący lubelski producent napojów spi- do puszek aluminiowych na napoje.
rytusowych, jest jednym z klientów Ofi- Fabryka powstała w 2008 r. i, co ciekawe,
cyny Wydawniczej El-Press Sp. j. Firma była pierwszą inwestycją zrealizowaną
dostarcza opakowania wykonane z mate- na terenie lubelskiej podstrefy ekonoriałów zatwierdzonych do kontaktu z żyw- micznej. Jednak produkcja wystartonością. Od początku istnienia, tj. od roku wała nieco później, w 2015 r. Zakład
1994, El-Press prowadzi działalność poli- liczył w tym czasie 60 osób, a na przegraficzną związaną z uszlachetnianiem strzeni kilku lat zatrudnienie wzrosło
druku, tj. laminowaniem i lakierowaniem ponad trzykrotnie.
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Kolejnym i być może największym
wyzwaniem dla tej branży jest system
edukacji. Według danych przytoczonych
we wspomnianym raporcie, firmy bardzo
krytycznie odniosły się do poziomu kształcenia pracowników sektora poligraficznego. 90% badanych wskazało, że branżę
dotyka problem zbyt małej liczby dobrze
wykształconych specjalistów. Dodatkowo
zaledwie 6% respondentów wskazało,
że szkolnictwo zawodowe jest w stanie
zapewnić dobrze wykształcone kadry
fachowców, przyznając jednocześnie,
że najlepszych pracowników dostarcza
rynek pracy i kształcenie we własnym
zakresie. Niemniej jednak wśród pracodawców dominuje optymizm, a eksperci przewidują dalszy, choć nieco mniej
dynamiczny wzrost w ciągu najbliższych
dwóch lat.

Intrograf. Fot. Cezary Kowalczuk.

Na rynku lubelskim działają również
lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa z branży opakowań, takie jak firma
Tekmar, producent opakowań kartonowych i tekturowych (pudełka i kartony,
również drukowane) m.in. dla przemysłu
spożywczego, kosmetycznego i chemicznego. Dzięki wsparciu finansowemu ze
środków UE firma zainwestowała ponad
900 000 zł w nowoczesny park maszynowy na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i poprawę konkurencyjności.

Polska pozostaje
największym rynkiem
poligraficznym
w Europie Środkowo-Wschodniej
i odpowiada za 36%
przychodów sektora
w regionie, które
według danych
Eurostatu wynosiły
9,1 mld euro w 2015 r.

Na etapie przygotowywania Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013–2020 przemysł
poligraficzny i opakowań nie był brany
pod uwagę jako jedna z kluczowych lub
uzupełniających specjalizacji miasta,
takich jak przemysł spożywczy czy farmaceutyczny. Biorąc jednak pod uwagę
szybki rozwój i ostatnie reinwestycje
firm, takich jak EMBE-Press czy Intrograf,
można stwierdzić, że przemysł poligraprzemysłu poligraficznego rośnie. Pro- ficzny i opakowań w Lublinie, jako branża
gnozowana wartość poziomu produkcji innowacyjna i kreatywna, wysuwa się
sprzedanej w 2018 r. wyniesie 16,1 mld zł, naprzód i może stać się w przyszłości
co oznaczałoby wzrost o 4,4% r/r. Warto czynnikiem wpływającym w sposób
zauważyć, że eksport odgrywa ważną rolę istotny na gospodarkę miasta.
w utrzymaniu trendu wzrostowego polskiej branży poligraficznej.

Trend tak szybkiego rozwoju przemysłu
poligraficznego i opakowań w Lublinie
odzwierciedla sytuację tej branży
w Polsce. – Polska poligrafia to potęga.
Tworzymy największy rynek w Europie.
Głównym motorem napędowym jest eksport. (…) Polski produkt ma bardzo dobrą
opinię na europejskim rynku – podsumowuje Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji
i Rozwoju na łamach 7. edycji raportu
Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce (2018), wydanego przez
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
we współpracy z KPMG w Polsce oraz
Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji Wysoka jakość produktów i usług oraz
i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. stosunkowo niskie koszty pracy pozwalają polskim firmom poligraficznym skuLiczby przedstawione w raporcie wyraźnie tecznie konkurować na rynku międzynawskazują, skąd bierze się ten optymizm. rodowym. Jest to zasługa m.in. unijnych
Polska pozostaje największym rynkiem funduszy, które przez lata wspierały inwepoligraficznym w Europie Środkowo- stycje firm. Obecnie sytuacja jednak ulega
-Wschodniej i odpowiada za 36% przy- zmianie. W nowej perspektywie unijnej
chodów sektora w regionie, które według budżet jest ograniczony, przez co poziom
danych Eurostatu wynosiły 9,1 mld euro inwestycji w maszyny i technologie
w 2015 r. Wielkość produkcji sprzedanej może być niższy.
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Niewątpliwie rosnąca liczba przedsiębiorstw z branży poligraficznej
w Lublinie to dobry znak dla gospodarki
miasta. Jest jednak miejsce dla nowych
inwestycji w obrębie tej rozwijającej się
branży, którą cechuje znaczący, innowacyjny potencjał do rozwoju i wdrażania innowacji.

Więcej informacji:

Łukasz Goś,
Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Lublin
tel.: 81 466 25 42
e-mail: lukasz.gos@lublin.eu
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WINNER OF 2019

OUTSOURCING STARS

ODKRYJ POZNAŃ
KULTURALNIE
Nowoczesne miasta inwestują w kulturę, która tworzy tożsamość ich
społeczności. W Poznaniu inicjatywy kulturalne są szeroko zakrojone,
a celem Miasta jest to, by były dostępne dla każdego mieszkańca.
Na uwagę zasługuje fakt, że działania te wspierane są tutaj przez
rodzimych i zagranicznych inwestorów.
Poznań od wielu lat znany jest z umiejętnego łączenia świata biznesu ze sztuką.
Inicjatorką działań w tym kierunku była
Grażyna Kulczyk, która w przestrzeni
Starego Browaru zaaranżowała przestrzeń dla sztuki nowoczesnej. W sferę
sztuki w Poznaniu aktualnie angażują
się także m.in. VOX, który zaadoptował
przejście pomiędzy biurowcem Bałtyk
a hotelem Sheraton w instalację autorstwa Alicji Białej, uświadamiającą o negatywnej roli człowieka w środowisku naturalnym czy Vastint, właściciel terenu Starej
Rzeźni, którą przearanżował na… scenę
Teatru Polskiego.

Rzeźni, liczący niemal 5,5 ha, położony
jest w północnej części centrum Poznania
w obrębie ul. Garbary, Grochowe Łąki
i Północnej. Deweloper chce na tych
terenach stworzyć przestrzeń mieszkaniową, biurową, usługową, która uzupełniona zostanie przez nowoczesną,
ogólnodostępną przestrzeń publiczną.
Powierzchnia przyszłej zabudowy ma
wynieść ok. 70 tys. m2. Vastint podkreśla,
że rewitalizując ten teren zachowa jego
postindustrialny charakter.

W związku z szerokimi planami inwestora, na początku czerwca w Starej
Rzeźni odbyła się premiera Hamleta
Kultura oraz jej dostępność jest nie- w reżyserii Mai Kleczewskiej. Polskozwykle ważna dla obecnych władz -ukraiński Hamlet to największe wydaMiasta Poznania. Dlatego prowadzone rzenie tego sezonu w Teatrze Polskim
są różnorodne działania, aby wydarzenia w Poznaniu. Struktura sztuki pozwala
kulturalne odbywały się w różnych czę- publiczności poruszać się po Starej
ściach miasta. Przykładem może być letni Rzeźni zupełnie swobodnie. Widzowie
festiwal #NaFalach. Koncerty zaplano- mają do dyspozycji bezprzewodowe
wano nad jeziorem Malta oraz Strzeszyń- słuchawki umożliwiające zmianę kanału
skim. W samym centrum, na dziedzińcu dźwiękowego. Dzięki temu, każdy
Urzędu Miasta odbywają się spektakle może przeżyć Hamleta w indywiduteatralne w ramach cyklu #NaWolnym.
alny sposób. Atmosferę przedsięwzięcia
tworzy przede wszystkim niesamowita
STARA RZEŹNIA
architektura głównej hali, która w sceGdy w tamtym roku dowiedzieliśmy się, nografii Zbigniewa Libery zmieniła się
że inwestorem na terenie ponad stulet- w orientalne, tajemnicze zamczysko.
niej Starej Rzeźni została firma Vastint,
nie spodziewaliśmy się, że jeszcze przed MALTA FESTIVAL POZNAŃ
rozpoczęciem prac dewelopera oddamy W letnim kalendarzu poznańskich
się tam intelektualnej uczcie. Teren Starej wydarzeń kulturalnych stałe miejsce
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ma przede wszystkim Malta Festival
Poznań. Przedsięwzięcie, która cieszy
się uznaniem w całej Polsce. W tym roku
odbywa się pod kierownictwem Nástio
Mosquito – interdyscyplinarnego artysty,
kuratora międzynarodowego Idiomu
Armia jednostki/ Army of the Individual. Tegoroczna edycja Malta Festival
to 750 artystów z 15 krajów świata
i 300 wydarzeń w 50 miejscach Poznania.
Od siedmiu lat na czas trwania festiwalu
poznański plac Wolności zamienia się
w tymczasowy, otwarty dla wszystkich,
działający od rana do nocy dom kultury. Tak będzie i w tym roku. W centrum
Poznania stanie scena, klub festiwalowy,
namiot z aktywnościami dla najmłodszych, przestrzeń dla food trucków oraz
wielkie poduchy i hamaki, tworzące
miejsce dla odpoczynku i poznawania
nieznajomych. Festiwalowe miasteczko
będzie budzić się do życia wcześnie rano
podczas zajęć jogi, tai chi czy wspólnych
śniadań, a zasypiać późną nocą kończąc
dzień koncertami i silent disco.
Jeszcze przed oficjalnym otwarciem festiwalu odbyła się premiera wspólnego projektu rapera donGURALesko i Fundacji
Malta Ani słowa bez nas! Muzyk przełożył
książkę historyka Timothy’ego Snydera
O tyranii. Dwadzieścia lekcji z XX wieku
na język rapu. Efektu można było wysłuchać podczas koncertu na poznańskim
placu Wolności.
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W Poznaniu działa:

13 kin
29 muzeów
21 teatrów
40 galerii
sztuki
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#NAWOLNYM

Tego lata Wolny
Dziedziniec Urzędu
Miasta Poznania po
raz kolejny stanie się
miejscem spotkań
z kulturą. Przez całe
lato mieszkańcy
oraz przyjezdni będą
mogli brać udział
w koncertach, seansach
kina plenerowego
i spektaklach
najpopularniejszych,
polskich teatrów.

Tego lata Wolny Dziedziniec Urzędu
Miasta Poznania po raz kolejny stanie się
miejscem spotkań z kulturą. Przez całe
lato mieszkańcy oraz przyjezdni będą
mogli brać udział w koncertach, seansach
kina plenerowego i spektaklach najpopularniejszych, polskich teatrów.

Teatr Muzyczny w Poznaniu jest obecnie
jedną z najprężniej rozwijających się instytucji kultury w Polsce. Może się pochwalić
rekordową, ponad 100% frekwencją. Co
roku gości ponad 110 tys. widzów przy
400 miejscach na widowni. W związku
z tym Miasto postanowiło wybudować
– Wcześniej, przed zmianami, dziedziniec dla Teatru Muzycznego nową siedzibę,
głównej siedziby Urzędu Miasta Poznania uszytą na miarę. Pozwoli ona, po ponad
był parkingiem. Decyzją Prezydenta Jacka 60 latach funkcjonowania teatru na tymJaśkowiaka, samochody urzędników czasowej scenie, na wystawianie speki radnych zostały z tej przestrzeni usunięte. takli zaawansowanych technologicznie
Obecnie Wolny Dziedziniec jest otwarty dla ponad dwa razy większej widowni.
na potrzeby mieszkańców i turystów. Spektakle w nowym miejscu będziemy
Wszystkie siedziska są mobilne, a donice mogli oglądać od 2023 r.
można przesunąć za pomocą wózka widłowego. Precyzyjny projekt zaowocował Po roku przerwy, 8 czerwca, najstarsze
stworzeniem wielofunkcyjnej przestrzeni kino w Poznaniu – kino Muza wróciło
do codziennego przebywania, która może na ul. Święty Marcin 30. Teraz widzowie
służyć do organizacji koncertów, imprez będą mogli oglądać filmy w trzech salach,
i innych przedsięwzięć – podkreśla Piotr a nie jak do tej pory tylko w jednej. DodatLibicki, Pełnomocnik Prezydenta ds. Este- kową przestrzenią jest też taras, gdzie
tyki Miasta.
projekcje będą się odbywały po zmroku.
Po remoncie jest to kompletnie nowe
W tym roku na scenie #NaWolnym wys kino pod względem wyposażenia techtąpią m.in. Jan Peszek, Andrzej Seweryn nicznego i wystroju, wciąż jednak z tym
z monodramem Szekspir Forever! i Kry- samym klimatem, uwielbianym przez
styna Janda, która wcieli się w rolę wiel- wszystkich poznaniaków.
kiej divy operowej w spektaklu Maria
Callas. Master Class. Koncerty zagrają
Mikromusic, Clock Machine czy Wczasy. Więcej informacji:
Kinomani zaś będą mogli obejrzeć
aż 8 filmów, m.in. The Florida Project,
Człowiek, który zabił Don Kichota,
Biuro Obsługi Inwestorów
Młodość czy Pokój.

#NAFALACH
Uzupełnieniem projektu #NaWolnym
jest cykl bezpłatnych koncertów plenerowych #NaFalach, czyli nowa odsłona
Maltańskiej Sceny Muzycznej, która cieszyła się ogromną popularnością wśród
mieszkańców, spędzających lato w mieście. W tym roku koncerty będą odbywać
się przez całe lato w dwóch lokalizacjach:
nad Maltą oraz Jeziorem Strzeszyńskim.
Znamy już niemal wszystkich wykonawców, którzy pojawią się w tegorocznej
edycji #NaFalach. Dla poznaniaków i przyjezdnych zagrają, m.in. Mrozu, Happysad,
Natalia Przybysz, Daria Zawiałow, Coma,
Luxtorpeda, Kamil Bednarek, Rosalie oraz
Rebeka. Cykl rozpocznie się 29 czerwca
koncertem Natalii Nykiel na plaży Jeziora
Strzeszyńskiego. Koncerty potrwają
do końca wakacji.
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STARE/NOWE OBIEKTY
KULTURALNE

Miasto Poznań
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
tel.: 61 878 54 28
e-mail: inwestor@um.poznan.pl
www.poznan.pl
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GDZIE PRACA I ŻYCIE SĄ
W ZDROWEJ RÓWNOWADZE
CZYLI O WORK-LIFE BALANCE
W BYDGOSZCZY

Wyspa Młyńska. Fot. Robert Sawicki
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Bydgoszcz to połączenie dynamicznie
rozwijającej się gospodarki z przestrzenią
na życie rodzinne i realizację swoich pasji,
skarbów przyrody z utkaną przez stulecia
kanwą industrialną. To już tak odmienione,
lecz wciąż zmieniające się miasto nad Brdą,
gdzie równowaga ma wielką wartość.
MIASTO ATRAKCYJNE DLA
INWESTORÓW – TO TAKŻE
MAGNES NA PRACOWNIKÓW

możliwości edukacyjnych. Na uczelniach
zlokalizowanych w Bydgoszczy kształci się
ponad połowa ogólnej liczby studentów
Bydgoski zespół programistów tworzy w województwie, w tym wielu z państw
nowoczesny system ostrzegania wyko- z całego świata, a szkoły średnie i techrzystany przez amerykańskie władze nika to placówki zaliczane do najlepszych
do wysłania „SMS-owego” listu gończego. w kraju.
Ekipa z Bydgoszczy wspiera obsługę IT
Igrzysk Olimpijskich. Specjalistyczne Dynamicznie rozwijający się w Bydmilitarne rozwiązania IT, opracowane goszczy rynek nowoczesnych usług dla
w Bydgoszczy, znajdują zastosowanie biznesu, a także silny sektor produkcyjny
w obsłudze systemu obrony powietrznej i logistyczno-magazynowy, skutkują
nowej generacji rakiet Patriot. Pasjo- tworzeniem przez inwestorów atrakcyjnaci z bydgoskiego studia gier mobil- nych miejsc pracy. Dzięki temu miasto
nych wypuszczają na rynek produkt, staje się zarazem magnesem na pracowktóry dostarcza rozrywki na najwyż- ników, którzy mogą tu rozwijać swoją
szym poziomie milionom użytkowników karierę w globalnych projektach i nowona całym świecie i szybko trafia na szczyty czesnych technologiach, a jednocześnie
rankingów gier. To zaledwie kilka z wielu zachować zdrową równowagę, realizując
dowodów na to, że bydgoszczanie to pro- swoje życiowe pasje i aspiracje w duchu
fesjonaliści z pasją, realizujący się w róż- idei work-life balance.
norodnych projektach obsługiwanych
z Bydgoszczy na globalną skalę. To także
liderzy biznesu, których otwarte umysły
i kreatywne podejście pozwalają dynamicznie rozwijać lokalną gospodarkę.
Udział parków, zieleńców i terenów zieleni
Coraz więcej inwestorów, tak nowych, jak
i tych już obecnych w mieście, wskazuje
Bydgoszcz jako optymalną lokalizację dla
rozwoju swojego biznesu. Atuty miasta,
decydujące o jego atrakcyjności inwestycyjnej, to z jednej strony dogodne położenie komunikacyjne, wraz z międzynarodowym lotniskiem, oraz gotowa oferta
terenów pod inwestycje i nowoczesnych
powierzchni biurowych. Z drugiej zaś,
to wysoki potencjał kapitału ludzkiego,
dostrzegany przez inwestorów, zarówno
przez pryzmat liczby osób zamieszkujących Bydgoszcz i najbliższą okolicę
(w promieniu 50 km wartość ta sięga 1
miliona), jak też ich kompetencji oraz
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osiedlowych w powierzchni ogółem.
Źródło: BDL GUS 2017 r.
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Bydgoszcz to dobre miejsce do życia i… pracy w IT
Ostatnie lata to czas intensywnego wzrostu
rynku IT w Bydgoszczy. Do firm, które są tu
od dawna, takich jak Atos, Nokia, Mobica,
Asseco, Huuuge Games, BSB czy Vivid Games,
dołączyli kolejni gracze: Cybercom, Cognifide,
Meelogic, Sii i deepsense.ai, z którym jestem
związany. W ślad za większymi markami idą
mniejsze lokalne przedsięwzięcia, np. Idea07,
Madmind, RevDeBug i wiele innych. Tak
duża liczba rozrastających się firm powoduje
zdrową konkurencję na rynku i daje poczucie,
że pierwsza praca w IT w Bydgoszczy nie
będzie musiała być ostatnią, ponieważ miasto
oferuje dziś interesujące perspektywy rozwoju
zawodowego, nie tylko na początku kariery.
Ostatnio powiększyła się też oferta bydgoskich
społeczności IT, a w ubiegłym roku zapoczątkowano w mieście pierwszy cykl typowo technicznych konferencji „bITconf”. Po sukcesie
pierwszej edycji, kolejna planowana jest już
we wrześniu.
Dlaczego warto wybrać to miasto do życia?
W moim odczuciu Bydgoszcz łączy w sobie
zalety dużego miasta, takie jak infrastrukturę,
dostęp do edukacji i dobrej pracy, z charakterystycznym dla mniejszych miejscowości
spokojem i zdrową dozą dystansu. Będąc

ósmym co do wielkości miastem Polski, Bydgoszcz pozostaje znacznie tańsza niż większe
polskie ośrodki. Pokazują to przede wszystkim
ceny mieszkań – średnio za metr kwadratowy
zapłacimy zdecydowanie mniej niż w większych miastach. Podobnie wyglądają dysproporcje dla cen najmu. Średnie zarobki, choć
nieco niższe niż w większych ośrodkach, idą
w parze z niższymi cenami żywności i usług.
Zatem przeprowadzka do Bydgoszczy z większego miasta, przy zachowaniu dotychczasowych zarobków (co np. w IT nie powinno być
problemem), może być dobrym pomysłem
na poprawienie jakości życia.
Warto też docenić dogodne skomunikowanie
miasta. Bydgoski port lotniczy, oprócz tanich
lotów na Wyspy Brytyjskie i Ukrainę, oferuje
bramę na świat w postaci codziennych połączeń z Frankfurtem, z którego można polecieć
już wszędzie. Z centrum miasta do lotniska
można dojechać w zaledwie 10-15 minut,
a od wejścia do budynku do zajęcia miejsca
przy jednej z trzech bramek mija kilka minut!
To naprawdę wygodne. Przyjazna jest też
komunikacja w obrębie miasta. W ostatnich
rankingach miast przyjaznych kierowcom
Bydgoszcz znalazła się na wysokich miejscach

Branża IT w Bydgoszczy to wiele ciekawych, roz wijających i międz ynarodowych projektów. Ze względu na obecność takich gigantów technologicznych,
jak NOKIA, w Bydgoszczy można zrobić
międzynarodową karierę w IT, opracowując i wdrażając nowoczesne produkty
na potrzeby rynku telekomunikacyjnego dla
klientów z całego świata. Mocno stawiamy
na młode talenty i dzięki dużym ośrodkom

Ofertowe ceny mieszkań (kwiecień 2019 r.).
Źródło: https://www.expander.pl/raportexpandera-i-rentier-io-ceny-mieszkanmaj-2019/
cena za m2 w zł dla nowych mieszkań
cena za m2 w zł na rynku wtórnym

10000 zł
8000 zł
6000 zł
4000 zł

Bydgoszcz jest pełna parków i skwerów, otoczona lasami i jeziorami, a z przecinającej
miasto czystej rzeki Brdy chętnie korzystają
wioślarze, triathloniści czy po prostu zwykli
mieszkańcy, chcący zaczerpnąć nad jej brzegiem chwili relaksu. W Bydgoszczy czas płynie
wolniej niż w większych miastach, kierowcy
rzadziej trąbią, autobusy mniej szarpią. Miasto
nie jest częstym celem turystów i trudno
natknąć się na zorganizowane grupy zwiedzające Starówkę czy zagranicznych gości
przylatujących na weekendowe zaliczanie
pubów. Znacznie łatwiej za to spotkać tu
muzyka z charakterystycznym futerałem,
idącego do opery, filharmonii czy któregoś
z budynków Akademii Muzycznej.
Patryk Miziuła
Data Scientist, Lead Instructor w deepsense.ai

uniwersyteckim w Bydgoszczy i okolicach
mamy możliwość pozyskania zdolnych kandydatów. Utalentowanych programistów
z regionu i nie tylko przyciąga ośrodek R&D
w Bydgoszczy, który swoją silną pozycję
w Nokia Software zawdzięcza doświadczonemu zespołowi i jego osiągnięciom.
Atrakcyjne zarobki czy oferowane benefity
pracownicze, to oczywiście ważna sprawa.
W Bydgoszczy zwracamy jednak uwagę
na więcej aspektów, szczególnie w obszarze
work-life balance. Nie tylko dbamy o dobrą
atmosferę pracy. Pielęgnujemy także kulturę
dzielenia się wiedzą, np. organizując takie
wydarzenia, jak „Kobiety IT”, konferencje
zachęcające młode dziewczyny do zainteresowania się naukami ścisłymi i karierą
w branży IT. Wspieramy oddolne inicjatywy
pracowników, a nawet zachęcamy do działań
charytatywnych, oferując dodatkowe dni
wolne na wolontariat.
Henryk Hruszka
Dyrektor Centrum Technologicznego
Nokii w Bydgoszczy

2000 zł

lin

Lub
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wśród dużych ośrodków. W mieście funkcjonuje też bardzo popularny rower miejski,
a niedawno pojawiły się elektryczne skutery
i hulajnogi. Tabor autobusowy i tramwajowy
to już w większości nowe, niskopodłogowe
pojazdy. Świetnie sprawdza się nowy system
kupowania biletów w pojazdach komunikacji
miejskiej – wystarczy jednym wciśnięciem
wybrać rodzaj biletu na ekranie dotykowym
i przyłożyć kartę płatniczą.
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WORK-LIFE BALANCE
PO BYDGOSKU

Właśnie z wody bydgoszczanie czerpią
nieskończone zasoby poz ytywnej
energii. To nad Brdą organizowane są
w mieście liczne wydarzenia kulturalne,
sportowe i rozrywkowe, gromadzące
mieszkańców oraz gości z całego świata.
Każdego roku odbywa się tu Bydgoski
Festiwal Wodny Ster na Bydgoszcz 53˚N,
18˚E będący unikatowym przedsięwzięciem łączącym świat żeglarzy, artystów
i podróżników. W Ogólnopolskich Zawodach Pływackich na Brdzie „Woda Bydgoska”, z czasem i nurtem jednej z najczystszych rzek w kraju zmagają się co
roku setki pływaków z całej Polski. Bydgoszcz jest także areną zmagań tysięcy
triathlonistów z całej Europy, podczas
organizowanego tu od kilku lat dorocznego Enea Bydgoszcz Triathlon. Z kolei
miłośników kultury przyciągają m.in. Bydgoski Festiwal Operowy czy Rzeka Muzyki
– pierwszy i jedyny w Polsce cykl letnich
koncertów na wodzie z udziałem międzynarodowych artystów.

Bydgoszcz jest najbardziej „zielonym” miastem w Polsce. Setki mieszkańców i turystów na co dzień aktywnie korzystają
z licznych terenów zielonych oraz kompleksów leśnych, a także z największego
w Polsce parku miejskiego „Myślęcinek”.
Z pewnością jednak sercem miasta
jest jego wyjątkowy urbanistyczny
skarb – Wyspa Młyńska. To zielona en
klawa, położona zaledwie kilkadziesiąt metrów od Starego Rynku. Pozostaje w centrum zainteresowania bydgoszczan oraz gości, jako przestrzeń
natury i kultury. Ten unikatowy obszar
otaczają wody Brdy i jej odnogi Młynówki, a malowniczy klimat stwarzają kamienice tzw. Wenecji Bydgoskiej oraz imponujący widok na trzy
kamienne kręgi tworzące gmach Opery
Nova. Woda, kładki, dawne młyny (dziś
muzea), piękniejące kamienice, zadbana
zieleń – wszystko to wraz z liczną rzeszą
mieszkańców i turystów oraz organizowanych tu plenerowych wydarzeń, Tętniące życiem centrum Bydgoszczy to
tworzy dzisiejszą niezwykłą atmosferę jednak nie tylko główne ulice, deptaki
bydgoskiej wyspy rzecznej.
i place. To także boczne uliczki i zaułki,
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oferujące wiele nietypowych, a zarazem
klimatycznych miejsc, które coraz częściej zdobywają uznanie i nagrody
w branżowych rankingach czy konkursach. To miejsca, gdzie odnaleźć można
alternatywne kawiarnie, niewielkie puby
z lokalnym browarem, restauracje serwujące przysmaki z różnych zakątków
świata, secesyjną architekturę, muzea
związane z przemysłową historią miasta,
a nawet – pełen niepowtarzalnych lokalnych wyrobów – bydgoski frymark.
W Bydgoszczy każdy ma szansę znaleźć
coś dla siebie – a przy decyzji o wyborze
miejsca pracy, takie atuty miasta pozostają niemal równie ważne, jak warunki
zatrudnienia czy możliwości dalszego rozwoju swojej kariery.
Więcej informacji:

ul. Uni Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
tel.: 52 585 88 23
e-mail: barr@barr.pl
www.barr.pl
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CO CIEKAWEGO
W RZESZOWIE?
Rok 2018 w Rzeszowie upłynął pod znakiem wzmożonych inwestycji
deweloperskich, zarówno mieszkaniowych i biurowych, jak i w dziedzinie
specjalistycznego budownictwa, dedykowanego zaawansowanej
technologicznie działalności badawczo-rozwojowej. Prym w realizacji
nowych obiektów wiedli regionalni deweloperzy – co staje się powoli
cechą charakterystyczną lokalnego rynku nieruchomości.
Agencja Colliers International Poland
w branżowym raporcie Rzeszowskie rynek
nieruchomości komercyjnych 2018 szacuje
dostępność nowoczesnej powierzchni
biurowej w Rzeszowie na blisko 90 tys. m²,
natomiast powierzchnię biurową
w budowie na 18 tys. m². Do najważniejszych obiektów pozostających w fazie
realizacji należą: Rzeszów Business Park,
Resovia Office, obiekt Asseco Innovation
Hub, czy choćby biurowiec przy ul. Poniatowskiego. Niewątpliwie bardzo ciekawą
ofertę dla potencjalnych najemców
będzie oferował biurowiec Rzeszów Business Park – czterokondygnacyjny obiekt,
charakteryzujący się nowoczesną i przykuwającą uwagę konstrukcją. Do dyspozycji najemców pozostanie 6 tys. m²
powierzchni biurowej w wysokim standardzie. Biurowiec jest zlokalizowany
w bezpośrednim sąsiedztwie centrum
Rzeszowa przy zbiegu al. Armii Krajowej
i al. Niepodległości. Z kolei powstający
w centrum Rzeszowa w bezpośrednim
sąsiedztwie Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall trzynastokondygnacyjny budynek biurowy Resovia Office
będzie oferował najemcom blisko 5 tys.
m² powierzchni biurowej w klasie A. Finalizacja obiektu planowana jest w 2020 r.

kształtowały się na poziomie 8,5–10,5 € /
m²/ miesiąc, natomiast w przypadku klasy
A koszty najmu oscylowały w przedziale
12–14 €/m²/ miesiąc.
Co szczególnie istotne, w najbliższym
czasie w stolicy Podkarpacia planowane są do realizacji kolejne nowoczesne obiekty biurowe, które wzbogacą
dostępną powierzchnię biurową miasta
o blisko 20 tys. m².

W fazie realizacji pozostaje Asseco Innovation Hub – nowatorskie Centrum Badawczo-Rozwojowe rzeszowskiego giganta
informatycznego Asseco Poland S.A.
Centrum będzie się zajmować rozwojem
zaawansowanych systemów i technologii dla kluczowych sektorów krajowej
oraz globalnej gospodarki – m.in. służby
zdrowia, energetyki, sektora bankowego,
przedsiębiorstw, telekomunikacji, jak również rolnictwa. Prace badawcze Asseco
Innovation Hub będą się koncentrować
na priorytetowych zjawiskach i trendach
ze świata nowoczesnych technologii,
takich jak: elektromobilność, telemedycyna, sztuczna inteligencja, Internet
Rzeczy, jak również na modułach sterowania do bezzałogowych systemów latających. W Asseco Innovation Hub będą
Stawki wywoławcze za powierzchnie biu- również rozwijane koncepcje, związane
rową w Rzeszowie utrzymują się na sta- z szeroko pojętym bezpieczeństwem IT.
bilnym poziomie. W I połowie 2018 r. Planowany termin otwarcia Centrum R&D
czynsze za powierzchnię klasy B/B+ to II kwartał 2020 r.
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Resovia Office.
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SoftSystem Sp. z o.o. – jedna z wiodących firm informatycznych w Polsce
południowo-wschodniej, zajmująca się
tworzeniem i obsługą laboratoryjnych
systemów informatycznych oraz usług
integracyjnych dla placówek medycznych, działających głównie na terenie
Stanów Zjednoczonych i Kanady – w listopadzie 2018 r. rozpoczęła budowę nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Rzeszowie. Centrum R&D będzie
prowadziło działalność naukową oraz
badawczo-rozwojową w dziedzinie informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem
specjalistycznych rozwiązań informatycznych, dedykowanych branży medycznej.
Budynek Centrum Badawczo-Rozwojowego będzie posiadał doskonale wyposażone pracownie laboratoryjne, nowoczesne biura i sale konferencyjne oraz
dwupoziomowy garaż podziemny. Całkowita powierzchnia obiektu będzie
wynosić 4700 m². Zakończenie inwestycji planowane jest na II kwartał 2020 r.
W samym Rzeszowie firma SoftSystem
zatrudnia ponad 520 specjalistów IT,
dodatkowo rozwija oddział zamiejscowy
w Lublinie.
Decyzję o budownie nowatorskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego podjął
również prężnie rozwijający się rzeszowski Software House IDEO Sp. z o.o.
W ramach planowanej inwestycji, przy
ul. Wioślarskiej w Rzeszowie powstanie
obiekt badawczo-rozwojowy o kubaturze 6,3 tys. m³. W ramach centrum R&D
realizowane będą projekty badawczo-rozwojowe z dziedziny telemedycyny.
Wspomniane projekty będą powstawać
na styku zaawansowanych rozwiązań
informatycznych oraz wiedzy z różnych
obszarów medycyny.

Rzeszów Business Park.

Rzeszów Business Park.

Więcej informacji:

Biuro Obsługi Inwestora
Urzędu Miasta Rzeszowa
ul. 3. Maja 7, 35-030 Rzeszów
tel:. 17 875 47 43
e-mail: pstolarz@erzeszow.pl
www.invest.kielce.pl
www.mapa.invest.kielce.pl
Asseco Innovation Hub.
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W KIELCACH
BIZNES MA GŁOS
O wsparciu przedsiębiorczości w stolicy
województwa świętokrzyskiego.

Aktywność organizacji i instytucji zrzeszających przedsiębiorców w Kielcach,
a także podejmowane przez władze
miasta działania zmierzające do wzrostu
atrakcyjności miasta w sektorach o największym potencjale – biurowym i magazynowym – są przez lokalny biznes
dostrzegane i doceniane. Organizowane
przez prezydenta Kielc, Bogdana Wentę,
cykliczne spotkania z przedsiębiorcami
działającymi na rynku biurowym, budowlanym i deweloperskim, realizowane
w ramach Forum Runku Nieruchomości,
Kapituły Gospodarczej czy Rady Biznesu
są płaszczyznami dyskusji i budowania
wspólnych rozwiązań.

Związku jest reprezentowanie interesów
gospodarczych i społecznych przedsiębiorców, wpływ na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców, a także na politykę społeczną
i gospodarczą, realizowaną m.in. przez
miasto. ŚZPP Lewiatan zrzesza ponad
70 członków, zatrudniających prawie
SIPH świadczy dla przedsiębiorców 5 tys. pracowników.
usługi legalizacji dokumentów handlowych, doradztwa i szkoleń. W roku 2016 Związek przystąpił do Konfederacji
uzyskała akredytację Ministerstwa Roz- Lewiatan w roku 2002 i od tamtej pory
woju na świadczenie proinnowacyjnych notuje stały i systematyczny wzrost
usług doradczych dla firm z sektora MŚP. znaczenia w regionie jako organizacja
Od 1 stycznia 2008 r. działa Sąd Arbitra- reprezentująca środowisko świętokrzyżowy przy SIPH. To jedyna w regionie skiego prywatnego biznesu. Realizuje
instytucja polubownie rozstrzygająca projekty finansowane ze środków euroMISJA: WSPIERANIE ROZWOJU
spory gospodarcze. Obecnie realizuje pejskich, głównie Programu OperacyjPRZEDSIĘBIORCZOŚCI
projekt Utworzenie i funkcjonowanie nego Kapitał Ludzki, a dzięki podejmoStaropolska Izba Przemysłowo-Handlowa Centrum Arbitrażu i Mediacji w wojewódz- wanym działaniom i inicjatywom Świę(SIPH) działa w Kielcach od 1990 r. Uczest- twie świętokrzyskim.
tokrzyski Lewiatan wspiera zrzeszone
niczy w licznych gremiach doradczych,
wokół niego przedsiębiorstwa, oferując
Izba promuje najlepsze przedsięwzięcia wsparcie merytoryczne, usługi doradcze,
innowacyjne w województwie święto- w tym przy opracowaniu strategii markrzyskim doroczną nagrodą NOVATOR. ketingowych, strategii wejścia na rynki
Odpowiedzialnym społecznie firmom zagraniczne, analiz i raportów.
przyznaje także Certyfikat Staropolski
– Rzetelny Przedsiębiorca; jest liderem Świętokrz yski Lewiatan wychodzi
Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra naprzeciw oczekiwaniom przedsięBudowlanego INNOWATOR. Utworzony biorców i ich potrzebie dialogu, dysprzez Izbę Staropolski Fundusz Kapita- kusji, współpracy. Na przestrzeni ostatłowy ma na celu inkubację innowacyj- nich lat zorganizowano, a tendencja
nych firm. Od 2015 r. SIPH koordynuje ta jest utrzymana, kilkadziesiąt różdziałalność dwóch konsorcjów stymulu- nego rodzaju wydarzeń merytoryczjących rozwój kluczowych specjalizacji nych, z czego znakomita większość
regionu: zasobooszczędnego budow- przeznaczonych jest wyłącznie dla śronictwa i branży metalowo-odlewniczej. dowiska biznesowego (np. O biznesie
przy kawie, Świętokrzyska Debata Gos
KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE
podarcza, spotkania konsultacyjne,
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Okrągłe stoły, itd.).
Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej upowszechnia wiedzę w zakresie Świętokrzyski Lewiatan zabiega o merytopolityk Komisji Europejskiej i ma dostęp ryczne reprezentowanie środowiska świędo Międzynarodowej Bazy Ofert Współ- tokrzyskiego biznesu – monitorowane są
pracy – Business Cooperation Database, wszelkie aspekty funkcjonowania przedw której znajduje się ponad 3000 ofert siębiorstw w regionie i kraju oraz wprofirm z całej Europy. Organizuje także misje wadzane zmiany legislacyjne.
gospodarcze, międzynarodowe spotkania
brokerskie, poszukuje partnerów na indy- ZATOKA INNOWACJI
– NOWOCZESNY BIZNES
widualne zamówienie.
Modelowym przykładem owocnej współPOMOST ŁĄCZĄCY DWA ŚWIATY
pracy miasta z biznesem jest Kielecki
Świętokrzyski Związek Pracodawców Park Technologiczny (KPT) – lokalny hub
Prywatnych LEWIATAN jest członkiem innowacji. Miejsce to stwarza przedsięi jednym z najprężniej działających biorcom i ich firmom bardzo korzystne
Związków Regionalnych Konfederacji warunki rozwoju. Inwestując w infraLewiatan – największej w Polsce organi- strukturę transportową, biurową, strefy
zacji pracodawców reprezentującej sektor coworkingowe, nowoczesne przestrzenie
prywatny. Celem i głównym zadaniem konferencyjne i zaplecze technologiczne
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reprezentując głos przedsiębiorców.
Jako jedyna tego typu organizacja
w kraju pełni rolę Regionalnej Instytucji
Finansującej i we współpracy z Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
uczestniczy we wdrażaniu unijnych programów wsparcia.
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Podstawową siłą napędową procesów
rozwojowych miast są przede wszystkim
przedsiębiorcy. To dzięki ich wytężonej
pracy i zaangażowaniu powstają nowe
miejsca pracy, możliwe są kolejne
inwestycje, rośnie prestiż miasta
i jego atrakcyjność inwestycyjna.
Kielce są silne swoimi tradycyjnymi
branżami. Ważną rolę odrywa tu
metalurgia, branża budowlana, przemysł
maszynowy. Cieszy także obecność takich
firm jak Grupa VIVE, która od lat wspiera
naszych piłkarzy ręcznych, a jednocześnie
jest odpowiedzialnym pracodawcą
i zaangażowaną społecznie firmą. Invex
Remedies – związany z Kielcami od lat
producent innowacyjnych farmaceutyków,
czy rodzima grupa Kolporter to kolejne
przykłady sukcesu odniesionego
w biznesie w Kielcach. Otwieramy się
na nowoczesne usługi dla biznesu, branżę
outsourcingową, w której widzimy bardzo
duży potencjał dla rozwoju miasta.
Dla wszystkich podmiotów
reprezentujących strategiczne dla Kielc
branże, jak sektor usług dla biznesu
ważny jest nie tylko klimat gospodarczy,
otwartość władz na ich potrzeby, ale
również obecność instytucji, które
w sposób skuteczny reprezentują interesy
znacznej części naszej społeczności
– przedsiębiorców i pracowników.
Doceniam działalność instytucji otoczenia
biznesu w Kielcach i to, jak rozwijają
ekosystem biznesowy w Moim Mieście.
Prezydent Kielc, Bogdan Wenta

Parku, Miasto Kielce tworzy doskonałe
warunki dla rozwoju innowacyjnych
przedsiębiorstw inwestujących w obszarach o największym potencjale – B+R,
IT, produkcja, a ostatnio także logistyka.
Lokatorzy Parku mogą także liczyć na profesjonalne doradztwo, pomoc w nawiązywaniu kontaktów.
Oprócz dostępnych już powierzchni
biurowych i coworkingowych KPT planuje budowę Inkubatora Technologicznego, którego przestrzeń dedykowana
będzie firmom o największym potencjale. California INC ma być miejscem
spotkań nauki i biznesu. Oferująca ponad
14 tys. m2 przestrzeń coworkingowa i biurowa, wyposażona w zaplecze laboratoryjne i strefę konferencyjną to odpowiedź
na rosnące w Kielcach potrzeby rynku
biurowego, głównie w kontekście poszukiwania inwestorów z branż innych niż
typowe dla KPT (technologiczne), w tym
branży nowoczesnych usług dla biznesu.

Dzięki uczestnictwu ŚCITT w krajowych
i międzynarodowych sieciach współpracy, takich jak Krajowy System Usług,
Krajowa Sieć Innowacji, sieć Regionalnych i Branżowych Punktów Kontaktowych Programów Badawczych UE czy
Enterprise Europe Network, duża część
usług dla biznesu może być świadczona
bezpłatnie. Do najważniejszych należą
usługi badawcze, doradcze, przy opracowaniu i wdrażaniu strategii, modeli
biznesowych, analiz rynkowych.

WZGÓRZE ZAMKOWE W KIELCACH
TO TAKŻE BIZNES

I n s t y t u t D e s i gn u, z l o k a l i zowa ny
w jednym z najbardziej urokliwych miejsc
w Kielcach – na Wzgórzu Zamkowym,
w sąsiedztwie Pałacu Biskupów, Parku
Miejskiego, Rynku i głównego deptaka,
wspiera zwłaszcza branżę kreatywną oraz
branżę IT. Oferując przestrzenie sprzyjające coworkingowi, ciekawie zaaranżowane strefy konferencyjne, organizując
i goszcząc wydarzenia biznesowe, jak
TRANSFER TECHNOLOGII
choćby niezwykle inspirujące miłośników
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Trans- nowoczesnych technologii i nowinek
feru Technologii to kolejny ośrodek technicznych spotkania Sektora 3.0,
wspierania przedsiębiorczości, prężnie Instytut przyciąga innowacyjne pomysły
działający na rzecz budowy, rozwoju i stojące za nimi kreatywne umysły.
i wspierania ekosystemu biznesowego,
oferujący szereg usług informacyjnych, W unikatowej architekturze budynku
doradczych, szkoleniowych i eksperckich. XIX-wiecznego więzienia mieszczą się
wyjątkowe wnętrza. W przestrzeni Instytutu organizowane są wystawy, które
prezentują polski i światowy design. To
branża kreatywna zajmuje tutaj miejsce
szczególne. Celem aktywności Instytutu Designu jest promocja znaczenia
designu w produkcji, stylu życia, marketingu. Wspierany jest nie tylko proces projektowy, ale przede wszystkim realizacja
i wdrożenie oraz pomost pomiędzy projektantami i biznesem.
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
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ZAWODOWCY
Z CZĘSTOCHOWY
W Częstochowie funkcjonuje Program Teraz Lepsza Praca, będący
odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców.
Program ten działa dwuwektorowo:
z jednej strony samorząd nakłania właścicieli firm (poprzez system ulg) do podwyższania wynagrodzenia za pracę oraz
do działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, z drugiej strony
stara się dostosować kształcenie kadr
do zapotrzebowania zgłaszanego przez
przedsiębiorców (m.in. kolejne edycje
projektów oraz dać pracownikom możliwość przekwalifikowania i podnoszenia kompetencji.
Spośród wielu składowych tegoż programu na szczególną uwagę zasługuje
nowe spojrzenie samorządu na kwestię szkół branżowych oraz technicznych. W ramach projektu Zawodowiec
do działań na rzecz ich promocji włączył
się także Wydział Rozwoju i Centrum
Obsługi Inwestora, które od dwóch lat
jest także Centrum Lepszych Miejsc Pracy.
To tutaj wiedzą najlepiej, jacy specjaliści
będą potrzebni w najbliższym czasie.
Sytuacja na rynku pracy w Częstochowie
jest dobra, stopa bezrobocia wynosi 3,5%
(stan na kwiecień 2019) i spadła poniżej
średniej w województwie śląskim. Przedsiębiorcy z Subregionu Północnego województwa śląskiego świadomi są konieczności i znaczenia inwestycji w rozwój
zasobów ludzkich. Działania w zakresie
kształcenia kadr nie mogą odbywać się
tylko wewnątrz firmy; przedsiębiorcy już
na poziomie szkół ponadpodstawowych
poszukują swoich przyszłych pracowników i starają się mieć wpływ na profilowanie ich kwalifikacji. Współpraca
przedsiębiorców ze szkołami, zarówno
na poziome ponadpodstawowym, jak
i wyższym to jedyna szansa na wykształcenie wykwalifikowanych kadr, zgodnie
z realnym zapotrzebowaniem lokalnego
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rynku pracy. Zadaniem samorządu jest
stworzenie płaszczyzny do porozumienia
tych zależnych od siebie obszarów – edukacji i biznesu.

Pracy w Częstochowie na lata 2013–2018,
oprócz kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, pokazywały
młodym ludziom korzyści z wyboru właściwego zawodu. Odpowiedni wybór
Rozpoczęte w 1999 r. zmiany miały szkoły branżowej i technicznej może
za zadanie usprawnić nasz system edu- okazać się kluczowy dla rozwoju kariery
kacji, dostosowując go do potrzeb rynku zawodowej młodego człowieka. Łączna
pracy. Z czasem okazało się jednak, że nie wartość częstochowskich projektów
były dobrze przygotowane, a dualny unijnych dedykowanych szkolnictwu
system nauczania w szkolnictwie zawo- technicznemu i zawodowemu w latach
dowym funkcjonuje raczej jako teoria. 2016–2018 to ponad 22 mln złotych.
Długoletnie marginalizowanie znaczenia
szkół zawodowych i traktowanie ich jako Zapotrzebowanie na młodych, włareliktów niechlubnej przeszłości, nieko- ściwie kształconych pracowników pokarzystnie wpłynęło na wizerunek tej gałęzi zała pierwsza edycja projektu Zawoszkolnictwa i jest jednym z powodów dowa Współpraca, w którym pomysł
deficytu pracowniczego w chwili obecnej. na dotarcie bezpośrednio do przedsiębiorców z ofertą stażową szkół
Częstochowa od lat wprowadza zmiany okazał się kluczem do sukcesu. Początw edukacji technicznej i kreuje nowy kowo projekt zakładał, że ponad tysiąc
wizerunek szkolnictwa zawodowego uczniów weźmie udział w płatnych stawśród młodzieży i rodziców. Kolejne żach u pięćdziesięciu przedsiębiorców.
edycje projektu Młodzi Kreatywni Liczba chętnych pracodawców wzrosła
w ramach Programu Wspierania Przed- jednak ponad trzykrotnie i przekroczyła
siębiorczości i Tworzenia Nowych Miejsc stu pięćdziesięciu.
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA WSPARTE
W RAMACH PROJEKTU ZAWODOWA
WSPÓŁPRACA
Spośród wielu • Zespół Szkół im. Bolesława Prusa (ZSP): •
składowych tegoż
Technikum nr 11 (technik mechatronik,
programu na
technik fototechnik, technik geodeta,
szczególną uwagę
technik elektronik); Zespół Szkół Zawo- •
zasługuje nowe
dowych nr 9 (introligator, drukarz,
spojrzenie samorządu
monter elektronik);
na kwestię szkół
• Zespół Szkół Przemysłu Mody i Rebranżowych oraz
klamy im. Władysława Stanisława •
technicznych.
Reymonta (ZSPMR): Technikum nr 7
(technik przemysłu mody, technik
organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, technik
włókiennik, technik usług fryzjerskich); •
Zespół Szkół Zawodowych nr 5 (krawiec, tapicer, fryzjer);
• Zespół Szkół Technicznych i Ogólno- •
kształcących im. Stefana Żeromskiego
(ZSTO): Technikum nr 6 (technik hotelarstwa, technik informatyk, technik
żywienia i usług gastronomicznych,
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technik usług fryzjerskich); Zespół
Szkół Zawodowych nr 4 (fryzjer);
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego (ZSK): Technikum nr 2 (technik logistyk);
Zespół Szkół Ekonomicznych (ZSE):
Technikum nr 3 (technik ekonomista,
technik handlowiec, technik obsługi
turystycznej, technik spedytor);
Zespół Szkół Gastronomicznych im.
Marii Curie-Skłodowskiej (ZSG): Technikum nr 8 (technik żywienia i usług
gastronomicznych, kelner); Zespół
Szkół Zawodowych nr 6 (kucharz);
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (ZSME): Technikum nr 9 (technik
mechanik, technik elektryk);
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych (ZSSB): Technikum nr 10
(technik pojazdów samochodowo-budowlanych, technik mechanik,
technik elektroenergetyk transportu
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INWESTYCJE

ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 2
W RAMACH I EDYCJI PROJEKTU „ZAWODOWA WSPÓŁPRACA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PONAD
1000 UCZNIÓW ODBYŁO PŁATNY STAŻ ZAWODOWY, A 11 SZKÓŁ ZAWODOWYCH ZOSTAŁO DOPOSAŻONYCH W NOWOCZESNY SPRZĘT

KAŻDY STAŻYSTA I STAŻYSTKA ZA PRZEPRACOWANIE 150 H
OTRZYMA STYPENDIUM W KWOCIE 1600 ZŁ.
NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH TECHNICZNYCH:
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA PRUSA:
- TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA
- TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA
- TECHNIK MECHATRONIK Z INNOWACJĄ ZEGARMISTRZ
- DRUKARZ, INTROLIGATOR

AJU
JEDYNY W KR

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY I REKLAMY IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA:
- TECHNIK PRZEMYSŁU MODY
- TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
- TAPICER, STOLARZ, KRAWIEC

TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO:
- TECHNIK INFORMATYK
- TECHNIK BUDOWNICTWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO:
- TECHNIK ELEKTRYK
- TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
- ELEKTRYK

szynowego); Zespół Szkół Zawodowych nr 8 (mechanik i elektromechanik
pojazdów samochodowych);
• Zespół Szkół Technicznych (ZST ):
Technikum nr 12 (technik architektury
krajobrazu, technik budownictwa,
technik urządzeń i systemów energii
odnawialnej, technik urządzeń sanitarnych); Zespół Szkół Zawodowych nr
10 (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
dekarz);
• Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen.
Władysława Sikorskiego (TZN): Technikum nr 5 (technik informatyk, technik
teleinformatyk, technik elektronik,
technik mechanik, technik lotniczy);
• Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej (ZSZS):
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych
i Zespół Szkół Zawodowych nr 11 (krawiec, kucharz, tapicer).

Początek roku szkolnego 2019/2020
w Częstochowie będzie inauguracją
2. edycji projektu Zawodowa Współpraca. Na realizację pozyskano 4,2
mln zł unijnego dofinansowania.
To mniej niż przy „jedynce”, ale
„dwójka”, oprócz jeszcze lepiej płatnych staży, niesie ze sobą kilka niespodzianek z zakresu profili kształcenia. O kontynuacji Zawodowej Współpracy przesądził sukces poprzedniej
edycji – rynek zasiliły dobrze przygotowane kadry, a szkoły zdobyły
potrzebny sprzęt dydaktyczny.

Przygotowano dla uczniów nowe
kierunki kształcenia, które są częścią
projektu realizowanego w ramach
miejskiego programu Teraz Lepsza
Praca. Nie tylko otwierają perspektywę atrakc yjnego zatrudnienia
u częstochowskich przedsiębiorców,
ale przede wszystkim są pierwszym
ważnym krokiem na drodze rozwoju
Wartość wsparcia przekazanego po- zawodowego oraz umożliwiają konwyższym kierunkom to ok. 13 milio- tynuowanie edukacji na częstochownów złotych.
skich uczelniach.
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Głównym celem działań projektu Zawodowa Współpraca 2 będzie wsparcie
uczennic i uczniów w taki sposób, aby
bez problemów poradzili sobie na rynku
pracy po ukończeniu szkół. Służyć
temu będzie udział w kursach zawodowych – w tym certyfikowanych, a więc
zapewniających oficjalne potwierdzenie
uzyskanych kwalifikacji, a także płatnych
praktykach, stażach i zajęciach specjalistycznych. Będzie też można skorzystać
z fachowego doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt obejmie łącznie
286 osób z klas I–III branżowych szkół
zawodowych oraz klas I–IV techników.
Nowością drugiej edycji jest fakt, że ze
środków projektu finansowane będzie
kształcenie techników mechatroników
z innowacją zegarmistrzowską, a Częstochowa będzie jedynym miastem w tej
części Europy z takim profilem kształcenia. Dzisiaj najbliższa szkoła kształcąca
zegarmistrzów znajduje się w Wiedniu.
Kolejną konieczną na rynku pracy
nowością jest technik technologii szkła.
Ze względu na szybki rozwój w Częstochowie dwóch wielkich przedsiębiorstw
z branży – Stölzle i GUARDIAN Glass – kierunek ten daje młodym ludziom gwarancję stabilnego zatrudnienia i możliwość rozwoju w światowych koncernach.
Popyt na fachowców z takimi kwalifikacjami nie spada, za to problemem jest
ich niewystarczająca liczba – Zawodowa
Współpraca 2 ma być odpowiedzią na ten
deficyt. Jednocześnie absolwenci mogą
kontynuować naukę na Politechnice Częstochowskiej, gdzie stworzono dla nich
kierunek inżynieria szkła i ceramiki.
W Częstochowie najważniejsi są ludzie.
Praktycznie każdy mieszkaniec miasta
jest czyimś pracodawcą lub pracownikiem – to oni tworzą sprawnie działającą
tkankę gospodarczą miasta.
autor: A. Mielczarek
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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AKTUALNOŚCI HR
ANNA ZAJĄC DOŁĄCZYŁA
DO ZESPOŁU LINKLEADERS
Anna Zając dołączyła do zespołu Linkleaders, polskiej agencji PR & Employer
Branding. Jako Client Service Director
odpowiada za zarządzanie zespołem Linkleaders i relacjami agencji z kluczowymi
klientami, a także wsparcie zarządu w rozwoju biznesu.
Anna Zając ma ponad 12-letnie doświadczenie w marketingu, reklamie oraz PR
w branżach B2C oraz B2B. W swojej
karierze pełniła funkcje menedżerskie
w mBanku, PKP i PizzaPortal. Była odpowiedzialna za tworzenie i implementację strategii komunikacji produktów
i usług bankowych dla klientów zamożnych mBanku. Zarządzała także procesem
rebrandingu banku w Czechach i na Słowacji. W PKP SA zrealizowała pierwszą
w historii spółki kampanię 360 stopni

w stanie ewoluować, a nawet wyprzedzać
rynkowe trendy. Świadczą o tym choćby
liczne nagrody za projekty PR i employer
brandingowe czy mocne wejście w obszar
marketingu. Cieszę się, że mogę dołączyć
Jak mówi Anna Zając, na nowym stano- do tego doświadczonego zespołu. Wierzę,
wisku chce wykorzystać doświadczenia że moja wiedza zdobyta przy projektach
zebrane po stronie klientów i połączyć je komunikacji 360 pozwoli nam budować
z wysokimi kompetencjami seniorskiego jeszcze bliższe i bardziej efektywne relacje
zespołu Linkleaders, m.in. w zakresie z partnerami biznesowymi – komenwsparcia liderów branż business services, tuje Anna Zając, Client Service Director
IT, real estate, retail czy sektora banko- w Linkleaders.
wego. Chce także rozwijać dotychczasowy zespół Linkleaders i przyciągać Do obowiązków Anny Zając w Linkleaders
do niego nowe talenty.
należą m.in. zarządzanie pracą zespołu
agencji, koordynacja prowadzonych przez
Dziś nie można tworzyć nowoczesnej i efek- nią projektów długo- i krótkoterminotywnej komunikacji, nie sięgając po róż- wych, przygotowanie i prezentacja ofert
norodne narzędzia. Agencje, które chcą przetargowych, rozwijanie współpracy
być silne, muszą stawać się coraz bardziej z obecnymi klientami, a także wsparcie
multidyscyplinarne. Zespół Linkleaders zarządu w wytyczaniu nowych ścieżek
od początku istnienia pokazuje, że jest rozwoju biznesu.
repozycjonującą jej wizerunek. Przed
dołączeniem do zespołu Linkleaders koordynowała współpracę PizzaPortal z czołowymi markami FMCG.

PREZES MARIUSZ ODKAŁA ODCHODZI Z TELEPERFORMANCE POLSKA
w branży outsourcingu i odmienił oblicze
polskiego oddziału, należącego do globalnego lidera Grupy Teleperformance.
Przychody Spółki wzrosły niemal dziesięciokrotnie w ciągu ostatnich 6 lat,
a poziom EBIT należy obecnie do jednego z najwyższych w branży w Europie.
Zatrudnienie wzrosło z 200 osób w 2012 r.
do niemal 1500 obecnie. Działalność
Spółki prowadzona jest w 5 wysokiej
klasy biurowcach w Warszawie, Katowicach oraz Krakowie. Spółka zatrudnia dzisiaj obywateli 49 krajów.

Mariusz Odkała, prezes Zarządu, Dyrektor
Zarządzający w Teleperformance Polska
podjął w ubiegłym tygodniu decyzję
o zmianach zawodowych i rezygnuje
ze współpracy z Teleperfomance efektywnie z dniem 30 listopada 2019.
W latach 2012–2019 konsekwentnie
budował pozycję firmy jako lidera
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Prezes Odkała od początku stawiał
na zmianę profilu działalności Spółki,
na dynamiczny rozwój poprzez realizację wielokanałowych (chat, social
media, mail, telefon) i wielojęzycznych
projektów dla globalnych marek oraz nieustanne doskonalenie wysokiej jakości
dostarczanych usług, przy jednoczesnym
zapewnieniu najwyższych standardów
bezpieczeństwa danych. Realizowana

również była strategia HR, mająca na celu
osiągnięcie wysokiego poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników.
Doceniły to przede wszystkim światowe
i znane marki, m.in. z sektora sportowego, odzieżowego i finansowego, ale
również globalni liderzy branży technologicznej – producent smartfonów,
elektroniki i szeroko pojętej rozrywki,
producent oprogramowania i komputerów, producent RTV i AGD, a także lider
profesjonalnych urządzeń drukujących.
Aktualnie spółka obsługuje 20 rynków,
w 17 językach.
Mariusz Odkała posiada ponad 25-letnie
doświadczenie w zarządzaniu, sprzedaży
i marketingu. Pełnił funkcje zarządcze
w firmach z sektora e-commerce, telekomunikacyjnego i przemysłu morskiego. Był odpowiedzialny za prowadzenie i rozwój wielonarodowych
struktur przedsiębiorstw w Polsce
i Europie.
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W CUSHMAN & WAKEFIELD PRACOWNICY ROZWIJAJĄ SKRZYDŁA
Czworo pracowników międzynarodowej
firmy doradczej Cushman & Wakefield
otrzymało promocję na nowe stanowiska.

Karol Pańczyk objął stanowisko Associate Director w Dziale Global Technology Solutions w Cushman & Wakefield.
Karol jest związany z firmą od 2013 roku.
Ostatnio odpowiadał m.in. za wprowadzenie systemu ERP – YARDI, oprogramowania do zarządzania nieruchomościami
dla klientów na całym świecie. Dodatkowo dbał o jego wdrożenie, rozwój oraz
wsparcie techniczne dla działów Zarządzania Nieruchomościami w Europie
i GOS w regionie EMEA. Doświadczenie
zdobywał w firmie Cefic Polska, gdzie
pracował na stanowisku System Analyst
i wspierał proces budowy systemu ERP.
Karol jest absolwentem Szkoły Głównej
Handlowej na kierunku Zarządzanie.

Wakefield związana jest od 2007 roku
i na przestrzeni 12 lat zdobyła doświadczenie w zakresie zarządzania projektami dla klientów, takich jak Bainbridge,
Charter Hall, PZU, CBRE Global Investors,
ING Real Estate oraz AEW. Magdalena
uczestniczy w bieżącym zarządzaniu
operacyjnym i jest m.in. odpowiedzialna
za nadzór nad procedurami dotyczącymi
funkcjonowania nieruchomości, wspieraniu właścicieli w zakresie procesów
due diligence, repozycjonowaniu oraz
rebrandingu nieruchomości.

Konrad Jacewicz otrzymał nominację
na stanowisko Associate w Dziale
Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych Cushman & Wakefield, gdzie
odpowiada za wynajem powierzchni
magazynowych i przemysłowych,
utrzymywanie kontaktów z deweloperami i najemcami, doradztwo na rzecz
klientów oraz nadzór nad projektami
prowadzonymi na Górnym Śląsku,
w Krakowie i w Rzeszowie. Konrad jest
absolwentem Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
na którym ukończył studia podyplomowe z zakresu Pośrednictwa
w Obrocie Nieruchomościami, Rzeczoznawstwa Majątkowego oraz Zarządzania Nieruchomościami.

Mikołaj Niemczycki otrzymał tytuł Associate w Dziale Powierzchni Biurowych,
Cushman & Wakefield.

Wcześniej, w czerwcu 2018 roku został
nominowany na menedżera sekcji
klientów coworkingowych w Polsce.
Mikołaj ma ponad pięcioletnie doświadczenie zarówno w reprezentacji najemców, jak i doradztwie na rzecz właścicieli
nieruchomości. Specjalizuje się w sektorze elastycznych powierzchni biurowych oraz nowych technologii na rynku
nieruchomości komercyjnych (PropTech).
Mikołaj obecnie doradza firmie WeWork
w ekspansji na polskim rynku oraz na rynkach zagranicznych w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej. Tylko w 2018 roku
uczestniczył w akwizycjach lokalizacji
o łącznej powierzchni 40 000 m2. Jest
również liderem projektu obejmującego
strategiczne partnerstwo pomiędzy
firmą Cushman & Wakefield, a polskim
start-upem ShareSpace. Od września
2017 r. prowadzi nową linię usługową,
która dzięki współpracy z ShareSpace
dąży do rozwoju i promowania komercyjnych rozwiązań technologicznych,
umożliwiających najemcom oraz operatorom coworkingowym szybkie i skuteczne zawieranie transakcji najmu elastycznych biur poprzez platformy online.
Mikołaj jest absolwentem Uniwersytetu
Warwick w Wielkiej Brytanii.

Magdalena Popiołek awansowała na stanowisko Associate w Dziale Zarządzania
Nieruchomościami. Z firmą Cushman &
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KARIERA I ROZWÓJ

RPA DEVELOPER

PRZEWODNIK W PODRÓŻY
PRZEZ INTELIGENTNĄ AUTOMATYZACJĘ

Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych na stałe
zawitały do naszej rzeczywistości.
Niektóre firmy już je wdrażają, inne
dopiero zapoznają się z ich możliwościami i korzyściami. Czytamy o nich
w gazetach, słyszymy w telewizji, często
poruszamy te tematy w rozmowach kuluarowych. Co więcej, organizatorzy międzynarodowych wydarzeń rywalizują
ze sobą o uczestników, zamieszczając
w programach chwytliwe terminy: RPA,
IPA, BPA, cyfrowa siła robocza, transformacja cyfrowa, digitalizacja, outsourcing,
big data itp. Nie da się przejść obok tych
tematów obojętnie.
Coraz częściej na rynku pojawiają się
firmy, specjalizujące się w automatyzacji
procesów. Ewoluuje też rynek pracy.
Powstają nowe role i stanowiska, odpowiadające na kolejne wyzwania biznesu.
Skuteczne wdrożenie robotyzacji nie udałoby się bez RPA Developera.
Głównym zadaniem RPA Developera jest
wsparcie klienta w jego podróży przez
Autor:

Kinga Pokorska,
HR Specialist,
Digital Workforce
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Inteligentną Automatyzację. Współpracuje on blisko z przypisanym klientem,
najczęściej dużą korporacją lub instytucją, reprezentującą sektor finansowy,
medyczny, produkcyjny, logistyczny,
lotniczny, usługowy lub publiczny.
Wspiera identyfikację procesów, które
mają potencjał automatyzacji – są to
zadania duże objętościowo, powtarzalne, żmudne, pracochłonne, czasochłonne i oparte na regułach – i precyzyjnie opisuje te procesy. Wykorzystuje
najnowocześniejsze technologie, takie
jak Blue Prism i/lub UiPath do konfigurowania i modelowania skryptów automatyzacji. Wszystko po to, by zaprojektować, zbudować i uruchomić inteligentnego robota, który ramię w ramię będzie
pracował z kolegami-ludźmi i będzie
imitował najnudnejszą część ich pracy.
Z małym wyjątkiem – 24/7.
Pracownik cyfrowy to zautomatyzowany
członek zespołu, przeszkolony do przeprowadzenia procesu biznesowego, tak
jak każdy inny pracownik, tylko szybszy
i bezbłędny. Jak się okazuje, pracownik
biurowy spędza przeciętnie połowę dnia
na poruszaniu się w wielu systemach IT.
Dzięki zastosowaniu zrobotyzowanej
automatyzacji procesów (RPA) „uwolniony” czas człowieka będzie mógł być
spożytkowany na bardziej twórczą, wartościową pracę.

Profesja RPA Developera cieszy się coraz
większą popularnością wśród młodych
osób, głównie świeżo upieczonych absolwentów. Studia o profilu technicznym
będą dobrą podstawą, żeby myśleć
o podjęciu takiej pracy, ale nie jest to
reguła. RPA Developer to stanowisko,
które wymaga wielu różnych kompetencji i umiejętności, stworzone przede
wszystkim dla osób, dla których automatyzacja jest pasją. Ważna jest znajomość
przynajmniej jednego języka programowania, np. Python, C#, VBA, za pomocą
których tworzy się skrypty. Wcześniejsze
doświadczenie w RPA będzie niekwestionowaną zaletą, podobnie jak znajomość metodyki AGILE. RPA Developer
to osoba logicznie myśląca, mająca oko
do szczegółów, która lubi nowe wyzwania
i postrzega je jako szansę na własny
rozwój. Ze względu na międzynarodowe
środowisko pracy powinna płynnie posługiwać się językiem angielskim.
Praca RPA Developera ma wymierny
wpływ na zyskowność i konkurencyjność
firmy, dlatego firmy szukają ludzi, którzy
umiejętnie budują i utrzymują dobre
relacje z klientem. RPA Developer powinien rozumieć potrzeby biznesu, umieć
określić cele i realizować je zgodnie z założonym harmonogramem. Dlatego niezbędnym jest, by cechowały go ponadprzeciętne umiejętności komunikacyjne.
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Równie ważna jest umiejętność dzielenia
się wiedzą. Dzięki znakomitej akademii,
posiadanej wiedzy, prowadzonym różnorodnym projektom i umiejętnościom
interpersonalnym, RPA Developer szybko
zostaje ekspertem w swojej dziedzinie
i może sam zostać trenerem.

rozwój na innym stanowisku bądź w innej
lokalizacji firmy.

Aktualnie każda duża organizacja, która
posiada rutynowe, żmudne procesy
zauważa potrzebę inwestowania w rozwiązania RPA. Rozumie korzyści, jakie
automatyzacja procesów biznesowych
W przypadku tego stanowiska możli- daje: szybszą cyfryzację, zwiększoną
wości rozwoju są szerokie. Doskonałe wydajność, lepsze doświadczenia konwyniki, znajomość procesów i działań sumenckie, szybką i wolną od błędów
pozwalają na szybkie osiągnięcie pozycji dostawę. Stąd RPA Developer jest
team managera. Możliwy jest również jednym z najbardziej pożądanych

profesjonalistów branży IT. Najlepsi
specjaliści mogą liczyć na wysokie bądź
bardzo wysokie wynagrodzenie.
RPA Developer to przewodnik w podróży
przez Inteligentną Automatyzację i konsultant, na którego wiedzę i doświadczenie może liczyć każda firma, realizująca strategię cyfrowej transformacji,
dążąca do poprawy jakości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. To kreator
przyszłości.
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HR-owa
STRONA WNS
Wywiad z Martyną Olesińską, Senior Group
Manager – HR at WNS Global Services.
Pro Progressio: WNS jest jedną z wiodących na świecie firm świadczących
usługi biznesowe. Spółka specjalizuje
się w usługach finansowo-księgowych,
badaniach i analizach biznesowych,
a także prowadzeniu centrów obsługi
klienta. W jakich branżach/sektorach
firma działa w Polsce? Ilu pracowników
liczy zespół WNS, by móc realizować
wszystkie projekty?
Martyna Olesińska, Senior Group
Manager – HR, WNS Global Services:
Ośrodkiem działań WNS jest Gdynia,
skąd spółka obsługuje wielu klientów
w Europie. Oferujemy im szeroki zakres
procesów finansowo-księgowych, a także
działania w obszarze obsługi klienta. Nasz
zespół może świadczyć usługi wsparcia
w 13 europejskich językach. Klienci WNS
wywodzą się z branży turystycznej, muzyczno-rozrywkowej i technologicznej.
Spółka jest obecna w Polsce od 2012 r.
Dlaczego wybrali Państwo Gdynię
na lokalizację oddziału?
Populacja trójmiejskiego regionu
obejmującego Gdynię, Sopot i Gdańsk
ma stały kontakt z wieloma europejskimi
językami ze względu na swoją geograficzną bliskość z Niemcami i Skandynawią.
Jako że jest to ośrodek akademicki,
w Trójmieście mieszka duża liczba studentów, szacowana na 90 tys. W regionie
obecnych jest aż 130 placówek oferujących możliwość zdobycia wyższego wykształcenia, 17 uniwersytetów i 18 uczelni
o profilu technicznym. Te dwa czynniki – wysoka liczba osób posługujących
się językami germańskimi i nordyckimi
oraz duża podaż młodych, utalentowanych, potencjalnych pracowników – to
przyczyny stojące za naszą decyzją, by
to właśnie Gdynię wybrać na lokalizację
naszego oddziału.
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Jak WNS dba o swój wizerunek jako
pracodawcy na trójmiejskim rynku pracy?
Spółka przyciąga utalentowanych
kandydatów z trójmiejskiego rynku ze
względu na swoją silną markę jako pracodawcy. Jest szeroko znana na rynku
jako firma oferująca pracownikom szerokie możliwości nauki i rozwoju. Nasz personel może korzystać z wewnętrznych
platform szkoleniowych, takich jak The
Gateway, umożliwiająca uzyskanie zewnętrznych certyfikatów w wielu domenach branżowych, czy WNS Education,
oferująca certyfikowane kursy w zakresie
technologii cyfrowych dotyczących zarządzania procesami biznesowymi (BPM).
W ten sposób młodzi absolwenci, którzy dołączają do WNS posiadając wiedzę
ogólną, mogą szybko stać się specjalistami w danej dziedzinie i stale aktualizować swoje umiejętności, aby dysponować potencjałem koniecznym w perspektywie cyfrowej przyszłości.

W ostatnich latach gorącym tematem
w obszarze HR jest luka generacyjna
pomiędzy pracownikami, a zwłaszcza
cechy osób z pokolenia tzw. milenialsów. Jakimi są pracownikami? W jaki
sposób WNS o nich zabiega? Czego
oczekują od firmy jako pracodawcy?
Siedemdziesiąt procent pracowników
WNS ma mniej niż 30 lat. W WNS pracuje
również duża liczba milenialsów, czyli
osób liczących obecnie dwadzieścia kilka
lat. Jest to pokolenie świetnie posługujące się najnowszymi technologiami, nastawione na współpracę, nielubiące hierarchii i łatwo zmieniające pracę, jeżeli
obecna ich nie satysfakcjonuje. To stanowi
bardzo duże wyzwanie dla HR. Kierownicy
HR muszą znajdować nowe sposoby
utrzymywania zaangażowania milenialsów w pracę. Pewne istotne uwarunkowania w kontekście kultury pracy odpowiedniej dla milenialsów obejmują środowisko
zawodowe nastawione na współpracę,
gdzie pomiędzy pracownikami panuje
zaufanie i zrozumienie, występowanie
WNS inwestuje w rozwijanie specjali- w roli mentora zamiast tradycyjnego
stów „w kształcie litery T”, gdzie centrum zarządzania pracownikami, zachęcanie
stanowi „I” reprezentujące indywidual- milenialsów do zgłaszania świeżych ponego pracownika, a trzy elementy „T” mysłów i wprowadzania zmian w miejsą symbolem wiedzy o danej domenie, scu pracy, natychmiastowe uznawanie
wiedzy technologicznej i orientacji osiągnięć, gdy są one uznawane wśród
sprzedażowej. Dysponując takimi współpracowników i nagradzanie za doumiejętnościami pracownik WNS może brze wykonaną pracę, a także zachęcanie
zostać wszechstronnym profesjonalistą do włączania się w projekty wykraczające
o dużym potencjale rozwojowym.
poza samą pracę, takie jak kwestie społeczne lub budowanie wspólnoty w raInnym czynnikiem przyciągającym mach organizacji.
uzdolnionych kandydatów do WNS jest
odnotowywany znaczący wzrost firmy. W czasach rewolucji cyfrowej i globalStały wzrost nie tylko pod względem nych zmian zachodzących na całym
przychodów i zysków, ale również świecie zmienia się rola pracownika
globalnej poz ycji WNS, wzbudza sektora finansów. Jakich kompetencji
zaufanie do firmy wśród utalentowa- będzie on potrzebować w przyszłości,
nych kandydatów.
by sprostać wymogom stanowiska?
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Poza wiedzą o danym
sektorze uzdolniony
specjalista finansowoksięgowy w przyszłości
będzie musiał rozwijać
zaawansowane
umiejętności pracy
z danymi, a także
umiejętności miękkie,
takie jak rozwiązywanie
problemów, myślenie
analityczne i zdolności
komunikacyjne.

gdzie miałam możliwość zdobycia wiedzy
w zakresie HR, Administracji, Rekrutacji,
Szkoleń i w roli Partnera Biznesowego.
Brałam również udział w restrukturyzacji projektów „od zatrudnienia do emerytury”, do mapowania i doskonalenia
funkcji HR w płacach, branży life science
oraz firmach motoryzacyjnych. Dało mi
to szerokie zrozumienie kompleksowej
funkcji HR i międzynarodowego środowiska biznesowego.
Wybrałam funkcję HR, ponieważ odgrywamy kluczową rolę w strategicznych
decyzjach organizacji i konsultujemy
z wszystkimi pracownikami z różnych
Rola specjalisty ds. finansowo-księ- zaawansowane umiejętności pracy stanowisk ich karierę i rozwój, przekwagowych istotnie przechodzi duże prze- z danymi, a także umiejętności miękkie, lifikowanie, przywództwo cyfrowe i przeobrażenia. WNS oferuje swoim klientom takie jak rozwiązywanie problemów, kształcenie organizacji.
usługi finansowo-księgowe dostosowane myślenie analityczne i zdolności komudo danej branży. Oznacza to, że rozwią- nikacyjne. W miarę automatyzacji proza- Naprawdę cieszy mnie praca dla bizzania finansowo-księgowe dla przed- icznych, powtarzalnych zadań na rynku nesu i ludzi – jest bardzo wymagająca,
siębiorstwa z branży turystycznej będą zyskiwać będą na znaczeniu specjaliści ponieważ trzeba nieustannie przeróżne od tych przeznaczonych dla spółki nastawieni na myślenie, a nie tylko wyko- kraczać własną strefę komfortu, być
działającej w sektorze ochrony zdrowia. nywanie czynności.
otwartym na inną kulturę i stale inweZ tego względu specjalista ds. finansowostować w naukę.
-księgowych musi dobrze orientować się Jak wyglądała Pani kariera zawodowa?
w branży swojego klienta.
Dlaczego to właśnie obszar HR stał się HR to moja pasja i wierzę, że jest fascynującą, rozwijającą się i integralną częPani specjalizacją?
Poza wiedzą o danym sektorze uzdolSwoją karierę rozpoczęłam w firmie ścią biznesu.
niony specjalista finansowo-księgowy zajmującej się pozyskiwaniem talentów,
w przyszłości będzie musiał rozwijać a następnie przeniosłam się do działu HR, Dziękujemy za rozmowę.
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OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres:

e.gumbarewicz@kellyservices.pl

DYREKTOR OPERACYJNY
(Pensja: 30 000–40 000 PLN brutto/miesiąc)
Kraków

Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz ich optymalizacja w zakładach produkcyjnych,
Podnoszenie efektywności, redukcja strat produkcyjnych oraz ustalanie programów
doskonalących procesy w ramach metodologii Lean Management,
Zarządzanie kosztami utrzymania produkcji oraz bieżąca ich kontrola,
Wyznaczanie celów podległemu zespołowi oraz ich ocena,
Przygotowywanie krótko- i długookresowych planów produkcyjnych,
Bilansowanie i analiza możliwości realizacji planów produkcyjnych,
Przygotowanie budżetu zakładu i opracowywanie strategii rozwoju,
Bieżąca kontrola terminowej realizacji zamówień produkcyjnych,
Monitorowanie zabezpieczenia stanów magazynowych,
Raportowanie wyników bezpośrednio do Zarządu Spółki.

Oczekiwania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe techniczne (metalurgia, budownictwo),
Kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu produkcją,
Zdolności optymalizacji rozwiązań technologicznych poparte przykładami,
Znajomość rynku budowlanego i konstrukcji stalowych,
Znajomość procesów produkcyjnych (spawanie, montaż konstrukcji),
Umiejętność organizacji pracy w rozproszonych strukturach,
Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
Umiejętność oceny ryzyka oraz odwaga w podejmowaniu decyzji biznesowych,
Asertywność oraz inicjatywa w działaniu,
Wysoka motywacja oraz otwartość na nowe rozwiązania.

Oferujemy:
•
•
•
•
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Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Samochód służbowy, telefon, laptop,
Możliwość wpływania na strategiczne decyzje biznesowe,
Pracę w najwyższej kadrze zarządzania spółki, która należy do jednej z największych Grup Kapitałowych w Polsce.
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BIBLIOTEKA MANAGERA
NAWYKI WARTE MILIONY. JAK NAUCZYĆ SIĘ
ZACHOWAŃ PRZYNOSZĄCYCH BOGACTWO
Jesteś tym, co robisz
Weź do ręki tę książkę, jeśli zadajesz sobie pytanie, dlaczego niektórzy odnoszą większe sukcesy niż inni. Jeżeli nie zadowala Cię
odpowiedź, że świat jest niesprawiedliwy, albo, że tylko osoby,
które mają niezwykłe szczęście mogą być bogate i spełnione,
a w miejsce tego wolisz poszukać prawdziwej odpowiedzi, to
Brian Tracy napisał tę książkę właśnie dla Ciebie.
Jeśli czujesz odpowiedzialność za swoje życie i chcesz osiągnąć
ambitne cele, dobrze trafiłeś. Zakładamy, że wiesz jak ważne są
nawyki, jak kształtują nasze życie i jak wiele myśli, przekonań
i działań od nich zależy. Zostaje tylko pytanie – jak zapanować
nad nimi tak, by upragniony sukces przekuć w rzeczywistość.

Autor:
Brian Tracy
Rok: 2019
ISBN: 978-83-283-5227-8

Poznaj „nawyki milionerów”, czyli ludzi, którym udało się zbudować imperia i zgromadzić fortuny w ciągu jednego pokolenia.
Dowiedz się, jakie metody pozwalają myśleć jeszcze efektywniej, jak podejmować lepsze decyzje oraz działać skuteczniej.
Przeczytaj o technikach zarządzania finansami, zdecydowanie
ułatwiających osiąganie niektórych celów.

PSYCHOLOGIA SZEFA 3. ZROZUMIEĆ ZESPÓŁ.
FENOMEN MAŁEJ GRUPY
Każdy szef ma do czynienia z różnymi problemami w zespołach, którymi kieruje.
Niejednokrotnie podczas spotkań członkowie grupy zaskakują
go na różnych polach. Czasem milczą, świadomie popełniają
błędy, narzekają czy nawet atakują swoich zwierzchników.
W obliczu takich sytuacji, formalny szef posądza ich o umyślność,
przypisując im złe intencje, co prowadzi do wpadnięcia negatywnych pułapkę negatywnych projekcji. W takiej sytuacji, lider
zaczyna wierzyć, że jego pracownicy są leniwi i niezaangażowani. Czuje się lekceważony przez zespół i ma wrażenie, że podwładni podważają jego autorytet. To prowadzi go do wniosku,
że jest złym szefem, którego trzeba się pozbyć. Ulegającym tym
wyobrażeniom szef, zaczyna traktować swój zespół zgodnie
z „odruchem dinozaura”: uciekaj albo walcz. A to prosty przepis
na problemy.
Autorzy tej interesującej i pełnej anegdot książki podpowiadają, jak unikać takich zagrożeń, oraz przypominają, jakie są
prawdziwe źródła trudnych dla szefa zachowań jego zespołu.
Prezentują konkretne narzędzia oraz techniki działania, których
każdy szef może użyć, by wykorzystać potencjał zespołu oraz
stawiać adekwatne wymagania w każdej fazie rozwoju grupy
pracowników.
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Autorzy:
Wojciech Haman, Jerzy Gut
Rok: 2019
ISBN: 978-83-283-3980-4
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