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Wydajne
Oszczędne
Efektywne
Czy takie są procesy
w Twojej firmie?
Wyobraź sobie...,
…że w Twoim przedsiębiorstwie zachodzą zmiany. Szybkość
operacji realizowanych w poszczególnych zespołach zwiększa się
o 40%. Liczba popełnianych błędów spada kilkukrotnie.
Dzięki redukcji manualnych, powtarzalnych czynności, uwalnia się
czas na dodatkowe analizy. To przynosi kolejne oszczędności
w finansach. Jakość pracy rośnie. Dzięki łatwemu dostępowi
do danych możliwa jest standaryzacja procesów i ich
przejrzystość. Satysfakcja pracowników rośnie. Taka sytuacja
jest typowa dla firm, które postawiły na optymalizację kosztów
poprzez digitalizację i robotyzację.

3 czynniki sukcesu
Twojej firmy

Efekty codziennej pracy
opartej na danych

1. Dostęp do informacji: dostęp do danych nawet
z odległych krańców świata 24 godziny na dobę przez
7 dni w tygodniu.

• Redukcja poziomu błędów;
• Zwiększenie szybkości realizacji operacji;
• Uwolnienie czasu pracowników do realizacji innych
zadań;
• Przejrzystość procesów;
• Możliwość łatwiejszego uzyskiwania danych z ksiąg
i tworzenia raportów, które mogą służyć;
np. do planowania budżetów na kolejne lata, czy też
podejmowania decyzji o inwestycjach;
• Standaryzacji procesów;
• Uzyskiwanie niższych cen zakupu towarów i usług.

2. Rzetelna analiza ryzyka współpracy z kontrahentami:
zidentyfikowanie najbardziej atrakcyjnych
i bezpiecznych obszarów rynku, wskazanie powiązań
i ewentualnych zagrożeń, ograniczenie ryzyka utraty
płynności.
3. Sprawdzenie kondycji finansowej oraz
bieżący monitoring na podstawie wielu źródeł
informacyjnych: bieżąca, pełna informacja na temat
klienta lub dostawcy, począwszy od potwierdzenia
jego danych rejestrowych, informacji o danych
finansowych, złożonych wnioskach o upadłość
po dane zamieszczone w różnych portalach
internetowych, prasie lub z wywiadu
z kierownictwem firmy.

Dołącz do firm,
które zyskały
dzięki Smart Data
bisnode.pl
kontakt.pl@bisnode.com
tel. 22 278 26 26

Zmieniamy Big Data w Smart Data
Każdego dnia produkowane jest 16 000 miliardów megabajtów danych.
W Bisnode przekształcamy i zmieniamy duże ilości danych (zwane Big Data)
w inteligentne dane (zwane Smart Data). Oznacza to, że docieramy do
wszystkich istotnych źródeł, zebrane dane poddajemy analizie i wyciągamy
z nich esencję – najistotniejszą dla klienta.
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Szanowni Państwo,
Okres wakacyjny już za nami i czas wypłynąć na szerokie biznesowe
wody. Wrzesień, podobnie jak i kolejne miesiące, zapowiada się w sektorze usług dla biznesu dość dynamicznie. Outsourcing&More będzie
w edycji jesienno-zimowej partnerem wielu ciekawych wydarzeń biznesowych, które opiszemy w kolejnych numerach naszego magazynu.
Zanim to jednak nastąpi, zapraszam do lektury wrześniowo-październikowego wydania, w którym mamy przyjemność podzielić się wieloma
ciekawymi publikacjami.
Wywiadem numeru jest rozmowa z Andrzejem Osińskim – Prezesem
Zarządu Bisnode Polska, instytucji, która o firmach wie wszystko. Temat
wywiadowni gospodarczych oraz badań wiarygodności firm od dłuższego czasu był w naszym zainteresowaniu i postanowiliśmy udać się
do najlepszego źródła informacji w tym zakresie.
Większość z nas często bierze udział w wydarzeniach biznesowych,
na których serwowany jest alkohol. Niektóre produkty alkoholowe nie
mogą jednak w Polsce być szeroko reklamowane. Tym razem, wspólnie
z Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni, przyglądamy się prawnym
aspektom reklamy, promocji i sponsorowania alkoholu na eventach
biznesowych. W sekcji prawnej eksperci Baker McKenzie podjęli się analizy PPK. Pracownicze Plany Kapitałowe, wcześniej czy później, dotkną
każdą organizację w Polsce i warto wiedzieć, co w trawie piszczy.
Życzę miłej lektury i do zobaczenia na konferencjach z cyklu BSS Tour!
Dymitr Doktór
Redaktor Naczelny

Partnerzy

Autorzy:
Michal Lisawa • Katarzyna Oleksik • Piotr Ostapiuk
• Lilla Stachowicz • Katarzyna Psyta • Paweł Płocki
• Andrzej Osiński • Kinga Chelińska-Barańska
• Mirella Piwiszkis • dr Marta Czerwiec • Sylwia Pyśkiewicz
• Tomasz Bereźnicki • Zuzanna Krech • Anna Mielczarek
• Agnieszka Marciniak • Justyna Boreczek
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AKTUALNOŚCI BIZNESOWE
Siatkówka warta miliony!
W trakcie tegorocznego X Charytatywnego Turnieju Siatkówki Plażowej Branży
Nieruchomości zebrano rekordową kwotę pieniędzy, za którą zostanie zakupiony
sprzęt medyczny niezbędny do leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi.

Ruszyły Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
Co to oznacza w praktyce?
Poza drobnymi wyjątkami, wszyscy pracodawcy muszą utworzyć PPK.

Leasing aut. Odliczenie 100% VAT od firmowych aut osobowych
graniczy z cudem?
Jak zmieniło się prawo do odliczenia podatku VAT od pojazdów samochodowych?

HR-owa strona Carlsberg Shared Services
Wywiad z Lillą Stachowicz, Dyrektor HR w Carlsberg Shared Services.

Alkohol na eventach biznesowych. Prawne aspekty reklamy,
promocji i sponsorowania
Warto mieć na uwadze, że ustawodawca wprowadził prawne ograniczenia
dotyczące reklamy i promocji wyrobów alkoholowych.

To nie CUW, to partner biznesowy
Rozmowa z Pawłem Płockim, szefem Trumpf Shared Service Centre w Warszawie.

WYWIAD NUMERU
O firmach wiemy wszystko
Wywiad z Andrzejem Osińskim, Prezesem Zarządu Bisnode Polska.

O cyfrowych pracownikach i tematyce RPA
Rozmowa z Kingą Chelińską-Barańską, Country Managerem w Digital Workforce.

Technologiczna rewolucja w zarządzaniu informacją
Aby zoptymalizować funkcjonowanie firmy, wykorzystuje się szereg narzędzi,
w tym dedykowaną infrastrukturę IT.

Mózg i jego tajemnice, czyli jak neuronauka wspiera nasz rozwój
W gospodarce opartej na wiedzy ważna stała się teoria zarządzania
kompetencjami, pozwalająca optymalnie gospodarować kapitałem
ludzkim w organizacji.

Bliżej doskonałości
Każda organizacja, bardziej bądź mniej świadomie, dąży do doskonałości. Pożądany
efekt osiągają jednak nieliczni. Jak zatem wejść na właściwą ścieżkę rozwoju?
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AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE

Łódzki świat nieruchomości biurowych
Wywiad z Zuzanną Krech, Starszym negocjatorem, Managerem łódzkiego biura,
Dział Powierzchni Biurowych, Cushman & Wakefield.

Lubelska branża F&A gotowa na nowe inwestycje
Kwitnąca w Lublinie branża nowoczesnych usług dla biznesu już od pewnego
czasu jest w wyraźnym stopniu zdominowana przez sektor IT.

Technologie kosmiczne i oferta wydarzeń biznesowych w Kielcach
Właśnie teraz w Kielcach odbywają się międzynarodowe zawody łazików
marsjańskich, których organizatorem jest Europejska Fundacja Kosmiczna,
a jednym z partnerów – Miasto Kielce.

Częstochowa – siła współpracy
Częstochowa jest Liderem Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
i jako lider ma swoje obowiązki.

Łódź głodna biznesu i ma gdzie go umieścić
Branża nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce przeszła już z fazy
dynamicznego rozwoju na mądry i stabilny etap dalszej ewolucji.

Mam satysfakcję, że współtworzę Poznań
O nowych projektach infrastrukturalnych w Poznaniu, inicjatywach dla sektora
BPO/SSC, zrównoważonej polityce planistycznej, ale także o sportowych planach
na przyszłość opowiedział Bartosz Guss, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

Pięć powodów, by zainwestować w Bydgoszczy
Co przyciąga do miasta nowe inwestycje? Przyjrzyjmy się kluczowym powodom,
dla których warto zainwestować w Bydgoszczy.

AKTUALNOŚCI HR

7 trendów w rekrutacji
Pracodawcy zauważyli, że poprzednie metody rekrutacyjne już nie wystarczają,
aby przyciągnąć do organizacji największe talenty.

HR-owa strona ALD
Wywiad z Justyną Boreczek, Dyrektor HR w ALD Automotive Polska.

Ogłoszenia rekrutacyjne

Biblioteka managera
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AKTUALNOŚCI
BIZNESOWE
NAJNOWSZY RAPORT KOBIETY W FINANSACH
JUŻ DOSTĘPNY
Aż 61% pracowników w branży finansowej twierdzi, że ich firma nie prowadzi widocznych działań wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn, a 26%
mówi wprost, że takich regulacji nie
ma – wynika z raportu Kobiety w finansach powstałego we współpracy Antal,
CFA Society Poland oraz partnera strategicznego – Banku BPH. Tymczasem polityka równościowa przekłada się na realne
wskaźniki biznesowe – mniejszą rotację

pracowników, szybsze powroty z urlopów
macierzyńskich, lepszy wizerunek firmy
i większe szanse na rekrutacje najlepszych specjalistów.
Zdaniem 94% kobiet i mężczyzn pracujących w branży finansowej, respondentów
pytanych w ramach drugiej edycji raportu
Kobiety w finansach, w sektorze wciąż
występują bariery mające wpływ na przebieg kariery kobiet.

MENTORING WALK W TRÓJMIEŚCIE – JUŻ 28 WRZEŚNIA!
Gibbs Hybrid ma zaszczyt być głównym
organizatorem Mentoring Walk w Trójmieście, imprezy inspirowanej działaniami międzynarodowej organizacji Vital
Voices Global Partnership, założonej
w 1997 roku przez Hillary Clinton
i Madeleine Albright. Pierwsza Dama
Ameryki i były Sekretarz Stanu postanowiły wspierać kobiety w idei prawa człowieka są prawami kobiet, a prawa kobiet
są prawami człowieka. Pierwsze 4 edycje
tego wydarzenia odbyły się w Poznaniu,
jednak w tym roku do inicjatywy dołączą
również takie miasta jak Wrocław, Kraków
i Gdańsk.
Poprzez Mentoring Walk tworzymy
przestrzeń dla liderów i podopiecznych
do wymiany doświadczeń, wzajemnych
inspiracji i ciągłego rozwoju. Jednocześnie jest to świetna okazja nie tylko
do spotkania przedstawicieli organizacji
biznesowych, ale także do zapoznania się
z lokalnym środowiskiem kultury i sztuki.
Wydarzenie odbędzie się 28 września
w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”,
które znajduje się na ulicy Jaskółczej
1 w Gdańsku.
Więcej informacji: www.mentoringwalk.pl
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DOBRY ROK DLA PRZEDSZKOLI KIDS&CO.
Liczba placówek ogólnopolskiej sieci
dwujęzycznych przedszkoli przybiurowcowych i firmowych zwiększyła się już
do 15. Nowo otwarte przedszkola znajdują się w na warszawskim Służewcu
Przemysłowym w nowoczesnym biurowcu D48, w Łodzi w kompleksie biurowym Imagine, oraz w Poznaniu w Pixelu

i Nowym Rynku. To ostatnie zostało stworzone na wyłączność dla jednego z największych pracodawców sektora nowoczesnych usług dla biznesu w mieście.
Wszystkie nowo utworzone placówki
dysponują łącznie 400 miejscami dla
dzieci, w tym również w grupach żłobkowych. Poza przedszkolem w Nowym
Rynku, są otwarte na zapisy najemców
i osób spoza kompleksów. Operator jest
również otwarty na współpracę z pracodawcami, dając firmom możliwość rezerwacji miejsc i dofinansowania czesnego
swoim pracownikom.
Tegoroczne projekty zostały zrealizowane
w inwestycjach Skanska, Garvest, Avestus
i Penta. W przyszłym roku operator skoncentruje się na rozwoju sieci w kolejnych
miastach – przede wszystkim Gdańsku
oraz dalszym rozwoju w dotychczasowych lokalizacjach.

JAK FULFILLMENT ZLECEŃ WPŁYWA NA BUDOWANIE CUSTOMER
EXPERIENCE W SPRZEDAŻY ONLINE?
Polski e-commerce nie zamierza zwalniać.
Według najnowszych danych z raportu
Statista Digital Market Outlook, krajowy
e-commerce znajduje się na 13. miejscu
w zestawieniu najszybciej rosnących
rynków e-commerce na świecie. Prognozy
na 2019 r. wskazują wzrost do 50 mld złotych. Złoty wiek e-commerce jeszcze trwa,
ale, jak wiadomo, nic nie trwa wiecznie.
Uczestnicy rynku muszą być świadomi,
że w pewnym momencie dojdzie do nasycenia rynku online i konkurencja będzie
jeszcze większa. Przyszłość zaczyna się
dziś, zatem zastanówmy się, co decyduje
o lojalności klientów w sprzedaży online?
Sukces e-sklepu to dobry produkt, dobra
platforma sprzedaży online oraz dobra
obsługa klienta. Raport Global e-commerce

Logistics Market 2018 potwierdza kluczową Mniejsze sklepy realizują ten proces
rolę logistyki w e-commerce.
w ramach własnych zasobów. Duże sklepy
i platformy sprzedaży online delegują
Do zachowania konkurencyjności konie usługi fulfillment do wyspecjalizowanych
czna jest bezbłędna realizacja zamó- dostawców usług tego typu. Zewnętrzny
wień klientów indywidualnych, a także operator posiada zarówno doświadczenie,
dobrze zorganizowana logistyka zwrotów. wypracowane procedury, a także zasoby,
Oprócz komfortu zakupów w domowym co wobec pików sprzedażowych pozwala
zaciszu, sprzedaż online ma dawać gwa- na pełną elastyczność przy zachowaniu
rancję, że zakupione produkty zostaną wysokiej jakości realizacji zleceń.
odpowiednio zapakowane i dostarczone
we wskazane miejsce o właściwym czasie. W tegorocznej edycji Konferencji Rhenus
Klient musi mieć też możliwość szybkiego chcemy porozmawiać z Państwem
i łatwego zwrotu zakupionych towarów. o żywym organizmie logistyki dla e-commerce, wyzwaniach związanych z rozSkładowanie, kompletacja zleceń, pako wojem projektu e-commerce i o roli opewanie i inne czynności manualne odby- ratora logistycznego w budowaniu wizewają się w magazynie logistycznym. runku sklepu on-line.

Już dziś chcielibyśmy zaprosić Państwa na kolejną edycję wydarzenia
dedykowanego branży e-commerce i nowoczesnym kanałom sprzedaży.

KONFERENCJA
RHENUS 2019
17.10.2019 WARSZAWA
Customer experience zaczyna się w magazynie.
Jakie są wyzwania w zarządzaniu
logistyką magazynową dla e-commerce?
kontakt: ecommerce@pl.rhenus.com
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SIATKÓWKA
WARTA MILIONY!
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W trakcie
tegorocznego
X Charytatywnego
Turnieju Siatkówki
Plażowej Branży
Nieruchomości
zebrano rekordową
kwotę pieniędzy,
za którą zostanie
zakupiony sprzęt
medyczny niezbędny
do leczenia dzieci
z chorobami
nowotworowymi.
Sektor nieruchomości po raz kolejny
udowadnia, że razem można więcej.
Blisko 1,18 mln PLN – taką zawrotną
kwotę przekazali darczyńcy, sponsorzy
i zawodnicy X Charytatywnego Turnieju
Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości, który co roku organizuje międzynarodowa agencja doradcza JLL. W tym
roku celem wydarzenia było zebranie
pieniędzy na rzecz Fundacji Na Ratunek
Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Pieniądze te pozwolą na zakup sprzętu dla
podopiecznych kliniki Przylądek Nadziei
we Wrocławiu. Patronem honorowym
imprezy był Polski Związek Piłki Siatkowej.
Wydarzenie odbyło się 1 sierpnia w warszawskim klubie La Playa Music Bar.
Łącznie w rozgrywkach wzięło udział
60 drużyn i 420 zawodników, a cały turniej przyciągnął 2500 gości. Na podium
stanęły zespoły MLP GROUP S.A., Panat- dzieci teraz i w przyszłości – komentuje
toni Europe i JLL Poland.
Przemek Pohrybieniuk, Prezes Zarządu,
Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą
– To, co zadziało się podczas finału Tur- Nowotworową.
nieju Charytatywnego JLL, było czymś
zupełnie niewiarygodnym! Wielkie serca – Moment, w którym wynik licytacji przebił
ludzi – organizatorów i przedstawicieli rekordową kwotę 1 miliona złotych, wszyscy
największych firm z branży nieruchomości zapamiętamy na długo. Oznacza to rówkomercyjnych – przełożyły się na ogromne nież, że na przestrzeni dekady wspólnie
wsparcie dla dzieci – podopiecznych Fun- zebraliśmy blisko 3,5 mln złotych. Bardzo
dacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą dziękuję wszystkim zawodnikom, sponNowotworową. Zawrotna kwota blisko sorom i darczyńcom za ich zaangażowanie
1,18 mln złotych, która trafi do Fun- i ogromne serce, a firmom Panattoni Europe
dacji, stanowi największe jednorazowe i Globalworth Poland za to, że ponownie
wsparcie w jej 28-letniej historii. Dzięki wsparli nas w tak wielkim stylu. To nieprawzaangażowaniu JLL i największych firm dopodobne, jak bardzo biznes i firmy, które
z branży nieruchomości Fundacja będzie na co dzień ze sobą rywalizują, mogą ramię
mogła realnie pomagać w ratowaniu setek w ramię działać w tak szczytnym celu, jak
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niesienie pomocy dzieciom, które dotknęła
choroba. Pamiętam początki naszego
turnieju, kiedy wydarzenie przyciągało
ok. 300 osób. Wiedzieliśmy, że tworzymy
interesujący i dość niespotykany na rynku
format wydarzenia, ale nie spodziewaliśmy
się, że po 10 latach, na długo przed startem
rozgrywek będziemy musieli wpisywać drużyny i gości na listy rezerwowych, bo zainteresowanie turniejem jest tak ogromne. Nie
spoczywamy na laurach i wkrótce zaczynamy pracę nad organizacją kolejnej edycji
imprezy. Do zobaczenia za rok – komentuje Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający JLL w CEE i w Polsce.
Outsourcing&More był dumnym patronem
medialnym tego wydarzenia.

9

BIZNES

RUSZYŁY PRACOWNICZE
PLANY KAPITAŁOWE (PPK).

CO TO OZNACZA
W PRAKTYCE?
Poza drobnymi wyjątkami, wszyscy pracodawcy
muszą utworzyć PPK. Termin na ich utworzenie
zależy od wielkości pracodawcy. Firmy
zatrudniające co najmniej 250 osób są objęte
stosowaniem przepisów o PPK już od 1 lipca 2019 r.
Jednak składki na PPK swoich pracowników
będą musiały płacić dopiero od jesieni tego roku.
Z początkiem tego roku weszła w życie
ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Wprowadza nowy dodatkowy system gromadzenia oszczędności
emerytalnych osób zatrudnionych. Będzie
on finansowany ze składek pracodawców
i pracowników oraz dopłat od państwa.
Środki zgromadzone w PPK będą inwestowane przez instytucje finansowe w celu
ich pomnożenia. Będą jednak stanowić
własność uczestników podlegającą dziedziczeniu. Uczestnicy PPK mogą zażądać
ich wypłaty w każdym momencie, ale najbardziej opłacalna jest wypłata po ukończeniu 60 roku życia.

Dla firm zatrudniających 250 i więcej
osób – od 1 lipca 2019 roku, dla zatrudniających pomiędzy 50 a 249 osób
– od 1 stycznia 2020 roku, dla zatrudnia
jących pomiędzy 20 a 49 osób – od 1 lipca
2020 roku, a dla wszystkich pozostaSKŁADKI PPK
łych – od 1 stycznia 2021 roku. Liczbę
Obowiązkowe składki na PPK wynoszą osób zatrudnionych oblicza się na kon2% wynagrodzenia od uczestnika kretny dzień wskazany w przepisach
PPK oraz 1,5% wynagrodzenia od i późniejsze zmiany stanu zatrudnienia
pracodawcy. Jednak każdy z nich nie mają znaczenia. Należy pamiętać,
będzie mógł zadeklarować dodat- że oprócz pracowników wlicza się także
kowe składki, nie wyższe niż łącznie inne osoby zatrudnione, które podle4% wynagrodzenia każdy. W efekcie, gają obowiązkowo ubezpieczeniom spona konta PPK uczestników będą mogły łecznym. W praktyce, pracodawcy będą
wpływać łączne składki w wysokości zobowiązani zapłacić pierwsze składki
UCZESTNICY PPK
od 3,5% do 8% wynagrodzenia brutto. dopiero po kilku miesiącach od objęcia
Uczestnikami PPK mogą być osoby W drodze wyjątku, osoby zarabiające ich stosowaniem tych przepisów.
zatrudnione, podlegające obowiązkowo nie więcej niż 120% minimalnego wynaubezpieczeniom emerytalnym i ren- grodzenia będą mogły zadeklarować W drodze wyjątku, mniejsze firmy mogą
towym. Zatem mogą to być nie tylko składkę obowiązkową w wysokości co utworzyć PPK wcześniej niż są do tego
pracownicy, ale także osoby zatrudnione najmniej 0,5% wynagrodzenia. Dodat- zobowiązane, jeżeli w ich grupie kapina podstawie umów zlecenia, o świad- kowo, PPK uczestników mogą zasilać tałowej jest podmiot, który tworzy PPK
czenie usług, agencyjnej, a także człon- dopłaty od państwa w wysokości 240 zł we wcześniejszym terminie.
kowie rad nadzorczych. Osoby zatrud- rocznie oraz jednorazowa dopłata powinione w wieku 18–54 lat będą zapi- talna w wysokości 250 zł.
KTO JEST ZWOLNIONY
Z TWORZENIA PPK
sywane do PPK automatycznie. Natomiast osoby w wieku 55–70 lat mogą TERMINY UTWORZENIA PPK
Niektóre grupy pracodawców mogą
zostać zapisane do PPK na ich wniosek. Przepisy o PPK stosuje się do pracodaw unik nąć t wor zenia PPK . Pr z yk łaW każdej chwili uczestnik PPK może c ów w różnych terminach, w zależ- dowo, firmy, które prowadzą pracowzrezygnować z dalszego oszczędzania ności od ich poziomu zatrudnienia. nicze programy emer ytalne (PPE)
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w PPK, a potem wrócić do PPK. Osoby,
które zrezygnują z PPK będą ponownie
automatycznie zapisywane co 4 lata,
chyba że znowu złożą deklarację o rezygnacji z PPK.
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mogą zrezygnować z tworzenia PPK
pod warunkiem, że składka podstawowa pracodawcy na PPE wynosi co
najmniej 3,5% i w PPE bierze udział co
najmniej 25% załogi. Ponadto, przynajmniej jedna składka na PPE musi zostać
wpłacona zanim dany pracodawca
został objęty stosowaniem przepisów
o PPK. Należy pamiętać, że spełnianie
tych kryteriów musi być jednak regularnie monitorowane. Jeżeli na dzień
1 stycznia lub 1 lipca każdego roku
liczba uczestników PPE spadnie poniżej
25% załogi, to pracodawca będzie
musiał utworzyć PPK. Dodatkowo,
pod pewnymi warunkami, z tworzenia
PPK mogą zrezygnować także mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby
przez nich zatrudnione złożą deklarację
o rezygnacji z PPK.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY
Do podstawowych obowiązków pracodawców należy wybór instytucji finansowej do prowadzenia PPK, skonsultowanie tego wyboru ze związkami
zawodowymi albo reprezentacją osób
zatrudnionych, zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK z wybraną
instytucją finansową, naliczanie i wpłacanie składek na PPK oraz stała obsługa
organizacyjna PPK.
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BIZNES
WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ
Kluczowym krokiem w procesie tworzenia
PPK jest wybór instytucji finansowej.
Pracodawcy muszą wziąć pod uwagę
doświadczenie i efektywność instytucji
finansowych, a także oferowane przez
nie warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, np. wysokość opłat
za zarządzanie aktywami. Muszą przy
tym mieć na uwadze interes uczestników PPK. Oznacza to, że firmy muszą
dołożyć należytej staranności w wyborze
dostawcy PPK.

u pracodawcy nie funkcjonują związki
zawodowe. W tym ostatnim przypadku,
należy wybrać przedstawicieli załogi
z trybie zwyczajowym dla danej firmy.
Ważne jest, aby zostali wybrani przez
i spośród wszystkich osób zatrudnionych,
które mogą być uczestnikami PPK.

Przepisy nie rozstrzygają, na jakim etapie
należy rozpocząć konsultacje ze stroną
społeczną. Można zatem zaangażować
przedstawicieli załogi już na etapie przygotowania procedury wyboru instytucji
finansowej i spotkań z tymi instytucjami.
Oferty poszczególnych instytucji finanso- Możliwe jest także przeprowadzenie tego
wych są dostępne na portalu PPK (www. procesu samodzielnie przez pracodawcę
mojeppk.pl). Przed dokonaniem wyboru, i skonsultowanie jedynie jego propozycji.
pracodawcy zwykle dodatkowo spoty- Jednak wcześniejsze włączenie przedstakają się z wybranymi dostawcami PPK, wicieli zatrudnionych w proces wyboru
aby lepiej poznać proponowane przez dostawcy PPK może stanowić dodatkowy
nich rozwiązania. Jest to także okazja argument świadczący o dołożeniu przez
do omówienia kwestii organizacyjnych pracodawcę należytej staranności.
ewentualnej współpracy, takich jak dopasowanie proponowanego systemu PPK Konsultacje powinny zostać przeprowado systemu kadrowo-płacowego i zwy- dzone z odpowiednim wyprzedzeniem
czajów panujących w firmie.
i zakończyć się porozumieniem stron.
Jeżeli nie uda się osiągnąć takiego poroW związku z powyższym, zalecane jest zumienia na miesiąc przed ustawowym
przyjęcie przez pracodawcę formalnej terminem na zawarcie umowy o zarząprocedury wyboru instytucji finansowej. dzanie PPK, to pracodawca dokonuje
Powinna ona wskazywać zasady postę- wyboru samodzielnie, kierując się jednak
powania przy analizie ofert dostawców kryteriami wskazanymi powyżej.
PPK, a także precyzować kryteria wyboru
i wagi przypisane do poszczególnych kry- UMOWY Z INSTYTUCJĄ
teriów. Taka procedura nie tylko wyznaczy FINANSOWĄ
ramy procesu wyboru instytucji finan- Pracodawcy mają obowiązek zawarcia
sowej, ale także pomoże wykazać doło- z wybraną instytucją finansową umów
żenie przez pracodawcę wymaganej nale- o zarządzanie i prowadzenie PPK. Muszą
żytej staranności.
one zostać zawarte w terminach określonych w przepisach. Przykładowo, firmy
W praktyce pracodawcy często decy- zatrudniające co najmniej 250 osób
dują się także na wsparcie zewnętrz- muszą zawrzeć umowę o zarządzanie
nych doradców, np. kancelarii prawnych PPK do 25 października 2019 r., a umowę
oraz firm brokerskich. Te pierwsze mogą o prowadzenie PPK – do 12 listopada
wesprzeć w przygotowaniu całego pro- 2019 r. Natomiast firmy zatrudniające
cesu, aby móc wykazać należytą staran- co najmniej od 50 do 249 osób muszą
ność pracodawcy i jego menadżerów, zawrzeć umowę o zarządzanie PPK
a także uniknąć kar za naruszenie prze- do 24 kwietnia 2020 r., a umowę o propisów. Natomiast brokerzy mogą być wadzenie PPK – do 11 maja 2020 r.
pomocni przy ocenie instytucji finansowych pod kątem ich efektywności, czyli OBSŁUGA PPK ORAZ
dotychczasowych wyników w zarzą- DOKONYWANIE WPŁAT DO PPK
dzaniu aktywami. Jednak zaangażowanie Po zawarciu umów z instytucją finanbrokera w tym procesie nie jest wymo- sową, pracodawcy muszą rozpocząć naligiem prawnym.
czanie i wpłacanie składek na PPK. Są one
należne począwszy od miesiąca, w którym
KONSULTACJE
została zawarta umowa o prowadzenie
Z PRZEDSTAWICIELAMI ZAŁOGI
PPK, ale pobiera się dopiero w terminie
Wybór instytucji finansowej powi- wypłaty wynagrodzenia. Natomiast pranien być dokonany w porozumieniu ze codawca musi je przekazać do instytucji
związkami zawodowymi albo przed- finansowej do 15 dnia miesiąca następustawicielami osób zatrudnionych, jeżeli jącego po miesiącu, w którym je pobrał.
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W praktyce oznacza to, że firmy zatrudniające co najmniej 250 osób, które zawrą
umowę o prowadzenie PPK w listopadzie
2019 r. będą musiały przekazać pierwsze
składki do instytucji finansowej w grudniu
2019 r. albo w styczniu 2020 r., w zależności od tego kiedy zwyczajowo wypłacają wynagrodzenie pracownikom.
Dodatkowo, firmy będą zobowiązane
do obsługi PPK, w szczególności do zbierania odpowiednich wniosków od uczestników PPK i przekazywania ich do instytucji finansowej, a także regularnego
informowania poszczególnych zatrudnionych o odpowiednich prawach i obowiązkach dotyczących PPK.

KARY ZA NARUSZENIE
PRZEPISÓW
Warto pamiętać, że za naruszenie przepisów o PPK grożą surowe kary. Osoby
działające w imieniu pracodawców mogą
zostać ukarane grzywną do 1 000 000 złotych lub w wysokości do 1,5% funduszu
wynagrodzeń firmy w poprzedzającym
roku, w zależności od przewinienia. Może
tutaj chodzić o niedopełnienie takich
obowiązków, jak terminowe zawarcie
umów z instytucją finansową, terminowe
odprowadzanie składek na PPK czy nieprowadzenie dokumentacji związanej
z PPK. Co istotne, grzywna w wysokości
do 1,5% funduszu wynagrodzeń firmy
w poprzedzającym roku grozi także
osobom, które w imieniu firmy i z jej
inicjatywy, nakłaniają zatrudnionych
do rezygnacji z PPK. Dlatego pracodawcy
powinni unikać jakiejkolwiek komunikacji do pracowników, która mogłaby
zostać uznana za nakłaniane ich do rezygnacji z PPK.
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BIZNES

LEASING AUT.

ODLICZENIE 100% VAT
OD FIRMOWYCH AUT OSOBOWYCH
GRANICZY Z CUDEM?
Rok 2019 przyniósł wiele zmian, jeśli chodzi o leasing aut. Jak zmieniło
się prawo do odliczenia podatku VAT od pojazdów samochodowych?
Czy da się odliczyć 100% VAT od firmowych aut osobowych?
Dzisiejszy artykuł dedykujemy przedsiębiorcom, którzy chcą się
dowiedzieć, jak rozliczyć samochód osobowy w leasingu.
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Rok 2019 to rok małej
rewolucji, jeśli chodzi
o rozliczanie samochodów
w leasingu. Główna zmiana
w leasingu samochodowym,
która obowiązuje
od 1 stycznia 2019 r.,
dotyczy samochodów
wykorzystywanych w celach
mieszanych – firmowych
i prywatnych.

Decydując się
na leasing,
przedsiębiorca ma
do wyboru dwie
formy – leasing
operacyjny i leasing
finansowy. Trzecia,
nieco mniej popularna
forma leasingu, to
tzw. leasing zwrotny.

LEASING – STRONY, PRZEDMIOT,
FORMY

LEASING SAMOCHODU
OSOBOWEGO – PRZED 2019 R.

Leasing to rodzaj umownego stosunku
cywilnoprawnego, w ramach którego
jedna ze stron umowy przekazuje drugiej prawo do korzystania z określonego przedmiotu. Z przedmiotu można
korzystać w czasie określonym umową
leasingu i w zamian za ustalone
opłaty – raty leasingowe.

Leasing samochodowy jest bardzo
korzystny dla wielu przedsiębiorców.
Rozwiązanie to umożliwia korzystanie
z przedmiotu leasingu bez konieczności angażowania własnych środków.
Biorąc auto w leasing, przedsiębiorca
może odliczyć podatek VAT, a po spłaceniu zobowiązania wykupić przedmiot leasingu lub wymienić auto
na nowe. Zanim zdecydujemy się
jednak na leasing, warto dowiedzieć
się, jak rozliczyć poprawnie samochód
osobowy w leasingu.

Strony, które biorą udział we współpracy
leasingowej to:
• Finansujący – to podmiot, który oddaje
konkretny przedmiot w odpłatne użytkowanie – może nim być przedsiębiorca.
• Korzystający – to osoba, która korzysta
z przedmiotu leasingu – może nim być
osoba prawna, osoba fizyczna, a także
jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną.
Co może być przedmiotem leasingu? Tak
naprawdę dowolna rzecz, ruchoma lub
nieruchoma, która będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Nas najbardziej będzie interesował najpopularniejszy z leasingów, czyli
leasing samochodowy, ale równie dobrze
można wziąć w leasing nieruchomości,
maszyny lub sprzęt elektroniczny, którego
potrzebujemy w firmie.
Decydując się na leasing, przedsiębiorca
ma do wyboru dwie formy – leasing
operacyjny i leasing finansowy. Każda
z nich wiąże się z innymi obowiązkami
dla leasingobiorcy.
• Leasing operacyjny nakłada na leasingodawcę obowiązek dokonywania
odpisów amortyzacyjnych. W przypadku tego leasingu do kosztu uzyskania przychodu zalicza się wszystkie
opłaty leasingowe.
• W modelu leasingu finansowego
do uzyskania przychodu zalicza się
część raty leasingowej oraz odpisy
amortyzacyjne. W przypadku tej formy
obowiązek amortyzacji spoczywa
na leasingobiorcy, a wraz z zapłaceniem
ostatniej raty leasingowej korzystający
staje się właścicielem przedmiotu.
Trzecia, nieco mniej popularna forma
leasingu, to tzw. leasing zwrotny. W tym
modelu środek trwały jest odsprzedawany finansującemu za gotówkę, ale
korzystający może z niego korzystać
zgodnie z zawartą umową leasingu (operacyjnego lub finansowego).
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Po zmianach, które nastąpiły w 2014 r.,
p r ze d s i ę b i o rc a , k tó r y k o r z ys t a ł
z leasingu operacyjnego samochodów
i użytkował pojazd wyłącznie w celach
związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą, mógł odliczyć 100% VAT
(w związku z nabyciem, najmem
i eksploatacją pojazdu). Natomiast jeśli
samochód był użytkowany do celów
służbowych i prywatnych, możliwe
było odliczenie 50% podatku VAT, bez
konieczności prowadzenia ewidencji
przebiegu pojazdu.
Rok 2019 przyniósł jednak wiele zmian
w wyżej wymienionych kwestiach, przyczyniając się do tego, że przedsiębiorcy,
którzy używają aut służbowych w mieszany sposób, niestety na tym tracą. Nie
dotyczy to oczywiście wszystkich, ale
o tym poniżej. Kto jeszcze traci na zmianach w przepisach podatkowych? Ci
przedsiębiorcy, którzy leasingują auta
luksusowe o wartości powyżej 150 tys.
złotych. Klienci drogich samochodów
muszą się liczyć z tym, że nie będą
mogli wliczyć w koszty 100% opłat
leasingowych, bez żadnych limitów.

LEASING SAMOCHODU
OSOBOWEGO – OD 2019 R.
Rok 2019 to rok małej rewolucji, jeśli
chodzi o rozliczanie samochodów
w leasingu. Główna zmiana w leasingu
samochodowym, która obowiązuje
od 1 stycznia 2019 r. dotyczy samochodów wykorzystywanych w celach
mieszanych – firmowych i prywatnych.
Zgodnie z nowymi zasadami koszty
uzyskania przychodów zostały ograniczone do 75% wydatków na służbowe
auto (wcześniej możliwe było odliczenie
100% VAT). To nie wszystko, zmieniły się
także zasady amortyzacji.
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BIZNES

AMORTYZACJA POJAZDU
OSOBOWEGO
Kolejna zmiana OD 1 STYCZNIA 2019 R.
w leasingu Kolejna zmiana w leasingu samochosamochodowym to dowym to zwiększenie limitu amortyzacji
zwiększenie limitu samochodu do 150 tys. złotych. Wcześniej
amortyzacji samochodu limit amortyzacji wynosił 20 tys. euro,
do 150 tys. złotych. czyli w przybliżeniu około 86 tys. złotych.
Wcześniej limit
amortyzacji wynosił Nowe zasady rozliczania obejmują
20 tys. euro, czyli zarówno samochody firmowe, jak i auta
w przybliżeniu około prywatne używane do celów służbowych.
86 tys. złotych. Ograniczenia te nie dotyczą jednak samo-

KTO MOŻE LICZYĆ NA ODLICZENIE
100% VAT OD AUT?

Aby możliwe było wliczenie w koszty
100% wydatków, należy spełnić szereg
wymogów. Po pierwsze – auto musi
być wykorzystywane tylko i wyłącznie
w celach firmowych. Po drugie – przedsiębiorca musi prowadzić szczegółową
ewidencję przebiegu pojazdu. Warunkiem pełnego odliczenia VAT jest także
chodów, które:
złożenie na czas zgłoszenia VAT-26 oraz
stworzenie regulaminu użytkowania
• Ważą powyżej 3,5 ton.
• Są przystosowane do przewozu więcej pojazdu w przedsiębiorstwie. Na co
niż 9 osób (włącznie z kierowcą).
trzeba uważać?
• Mają jeden rząd siedzeń oddzielony
od części ładunkowej stałą przegrodą. W sytuacji, gdy podatnik nie złoży we wła• Posiadają kabinę kierowcy i nadwozie, ściwym urzędzie skarbowym informacji
które stanowią oddzielne elementy o pojazdach lub złoży ją z opóźnieniem,
pojazdu i są przeznaczone do prze- będzie mu przysługiwać prawo do ograniwozu ładunków.
czonego podatku odliczenia podatku VAT
• Należą do tzw. pojazdów specjalnych (50%). Zgłoszenie VAT-26 należy złożyć
wykazanych w ustawie – np. koparka, w terminie do 7 dni od dnia, w którym
koparko-spycharka, ładowarka, podno- podatnik poniósł pierwszy wydatek zwiąśnik, żuraw samochodowy.
zany z pojazdem.

W przypadku, gdy
organ podatkowy
stwierdzi, że ewidencja
pojazdu była
prowadzona wadliwie,
są w niej jakieś
niezgodności lub CO MOŻNA ZALICZYĆ
sprzeczności, podatnik DO KOSZTÓW
może stracić prawo do UZYSKANIA PRZYCHODÓW?
odliczenia 100% VAT. W przypadku leasingu samochodowego,

Do momentu złożenia informacji w urzędzie skarbowym nie można uznać,
że pojazd samochodowy wykorzystywany jest wyłącznie do działalności
do kosztów uzyskania przychodu można gospodarczej podatnika. Nie będzie
zaliczyć m.in.:
więc mu przysługiwać prawo do odliczenia 100% VAT. Dopiero dzień złożenia
• Odpisy amortyzacyjne auta.
• Koszty serwisowania, zarówno regular- informacji we właściwym urzędzie skarnych przeglądów, jak i napraw.
bowym potwierdza ten fakt.
• Wydatki związane z paliwem i innymi
płynami eksploatacyjnymi.
W przypadku, gdy organ podatkowy
stwierdzi, że ewidencja pojazdu była pro• Koszty zakupu i wymiany opon.
• Koszty usług typu myjnia, pompowanie wadzona wadliwie, są w niej jakieś nieopon, itd.
zgodności lub sprzeczności, podatnik
może stracić prawo do odliczenia
Biorąc jednak pod uwagę zmiany 100% VAT.
po 2019 r., war to się zastanowić,
jak poprawnie rozliczać samochód. Jak więc widać, odliczenie 100% VAT
Sprawdźmy, komu się to opłaca.
od firmowych aut osobowych nie jest
wcale takie trudne, trzeba jedynie
JAK ROZLICZAĆ SAMOCHÓD
spełnić szereg wymogów określonych
OSOBOWY W LEASINGU?
ustawą o VAT.
Zgodnie z zasadami leasingu samochodowego przedsiębiorcy mogą zaliczyć Autor:
do kosztów podatkowych 100%, jeśli
samochód służbowy jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do celów firmowych i jest prowadzona jego ewidencja.
Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy
nie wykorzystują samochodu do celów
Piotr Ostapiuk,
mieszanych, a jedynie dla celów proPrezes, Kingsman
wadzonej działalności, mogą odliczyć
Finance
od niego 100% VAT.
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Centrum
IKEA dla Firm
Stwórz z nami biuro, które pracuje w Twoim rytmie

Skorzystaj
z usługi bezpłatnej
aranżacji

ikea.pl/centrum

Spotkaj się
z doradcą

tel. 22 275 01 23

Złóż zamówienie

centrumikeadlafirm@ikea.com

BIZNES

HR-owa strona
Carlsberg
Shared Services

Wywiad z Lillą Stachowicz,
Dyrektor HR w Carlsberg Shared Services.

Carlsberg Family Picnic 2019.

Outsourcing&More: Pani Lillo, rolę
Dyrektora HR w Carlsberg Shared
Services przejęła Pani stosunkowo
niedawno. Jak to jest kierować kadrami w jednym z najbardziej rozpoznawanych centrów usług wspólnych
w Poznaniu?
Lilla Stachowicz, HR w Carlsberg
Shared Services: Rola dyrektora HR
w Carlsberg Shared Services była ciekawą ofertą, dającą mi możliwość realnego wpływu na kształtowanie procesów
HR-owych w organizacji. CSS Poznań jest
firmą o optymalnej wielkości, gdzie można już kształtować procesy, nie zapominając o człowieku jako podmiocie procesu. Czuję, że podejmowane przeze mnie
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decyzje mają wpływ na poprawę jakości
życia pracownika. W miarę poznawania
organizacji coraz bardziej mi się podoba,
mam coraz większe możliwości wpływu,
fantastyczny zarząd, który nie ogranicza
ale wspiera – jest to bardzo cenne w tej
organizacji. Dużym atutem jest też atrakcyjna marka. Od momentu jak zaczęłam tu
pracować jestem fanką piwa Grimbergen,
a napoje piwne są interesującym uzupełnieniem weekendowej diety.
Obserwujemy bacznie komunikację
firm z sektora BSS w mediach i w kanałach społecznościowych, a rok 2019
w przypadku Carlsberg Shared Ser
vices, to wręcz wykładniczy wzrost
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komunikacji poświęconej pracownikom i Employer Brandingowi. Dlaczego
w swojej komunikacji nastawiliście się
na pracownika?
Komunikacja z nastawieniem na
pracownika nigdy nie była nam obca.
Wierzymy, że to historie pracowników
są najlepszym przykładem tego, co dzieje się u nas w firmie. Jesteśmy aktywni
na Facebooku i LinkedIn, gdzie dzielimy
się nowościami dotyczącymi globalnych
kampanii społecznych, rekrutacji, marek
piwa i naszych rezultatów finansowych,
ale w głównej mierze staramy się dzielić
sukcesami i inicjatywami pracowników.
W czerwcu 2018 r. otworzyliśmy nowy
kanał w mediach społecznościowych
na Instagramie, dedykowany historiom naszych pracowników – life@CSS,
czyli życie w Carlsberg Shared Services.
Dzięki wywiadom mamy szansę zobaczyć historię firmy z perspektywy pracowników na różnych szczeblach organizacji,
z różnych obszarów, z różnym stażem.
Jest to unikatowe spojrzenie na możliwości rozwoju z perspektywy pracowników. Wierzymy, że właśnie ta różnorodność i zbiór wszystkich momentów
tworzą naszą historię, dają przedsmak
tego kim jesteśmy, jaką tworzymy kulturę
i jak to jest być częścią naszego zespołu.
Słyszeliśmy, że został u Was uruchomiony program stażowy. Na czym on
polega i kto może wziąć w nim udział?

Outsourcing&More Polska | wrzesień–październik 2019

Z początkiem maja wystartowaliśmy z półrocznym programem stażowym. To niezwykle unikatowy program
rozwoju przygotowany dla studentów
kierunków, takich jak finanse, rachunkowość, czy logistyka, ale także dla studentów wszelkich innych kierunków,
którzy chcieliby rozpocząć swoją karierę w branży usług wspólnych. Słowem,
aplikować mógł każdy student znający język angielski na poziomie min.
B2, który jest zmotywowany do nauki,
a jego pasją jest rozwój w poszczególnych obszarach, takich jak księgowość,
controlling finansowy czy logistyka.
Nasz program stażowy, koordynowany przez Natalię Machińską (Employer
Branding & Campus Recruitment Lead),
zbudowany jest w taki sposób, aby
student mógł nie tylko poznać branżę i pracę w poszczególnych zespołach operacyjnych, ale także skorzystać z wielu benefitów, chociażby takich jak specjalnie opracowane szkolenia z korzystania ze specjalistycznych
programów i narzędzi. Dostęp do naszej wewnętrznej platformy szkoleniowej umożliwia także nabycie nowych
umiejętności miękkich. Każdy stażysta
ma przydzielonego opiekuna, który
czuwa nad jego rozwojem i na bieżąco przekazuje wartościowe feedbacki.
Po ukończeniu stażu najbardziej utalentowanym stażystom zaproponujemy stanowiska młodszych specjalistów w wyżej wymienionych obszarach.

Komunikacja
z nastawieniem
na pracownika nigdy
nie była nam obca.
Wierzymy, że to
historie pracowników
są najlepszym
przykładem tego,
co dzieje się u nas
w firmie.
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Program stażowy 2019.

Przejdźmy może od staży do szerszego obszaru pracy w Carlsberg Shared
Services. Które z działów obecnie są
u Was rozwijane i jakich kompetencji
poszukujecie wśród kandydatów?
Przejmujemy kolejne procesy z rynków, np. niemieckiego, francuskiego i innych. Rozwijamy praktycznie każdy dział,
ostatnio szczególny nacisk kładziony jest
na obszary Controlling, Record to Report
i Intelligent Automation. Jest to element naszej strategii stworzenia Center
of Excellence, prowadzenia procesów
end to end i z niecierpliwością czekamy
na decyzję biznesu co do zwiększenia zakresu prowadzonych przez nas procesów.
Zaawansowane procesy to jeden z naszych wyróżników i często magnes dla
kandydatów. Zapraszając do współpracy,
zależy nam na cultural fit, dlatego szukamy proaktywności, kreatywności oraz poczucia odpowiedzialności. Ważne są także umiejętność analitycznego myślenia,
planowania czy pracy w zespole. Chcemy,
żeby nasi pracownicy, zarówno z kilkuletnim doświadczeniem, jak i Ci nowi, mieli zagwarantowane ciekawe możliwości
rozwoju, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Wolontariat pracowniczy – remont Fundacji
Wspierania Kultury i Sztuki ARS.
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w obszarze działu kadr i rozpoczęłam pracę
jako Specjalista ds. HR. Szybko awansowałam na stanowisko starszego specjalisty,
następnie managera. Od kilku lat pracowałam w roli dyrektora HR i członka zarządu. W Carlsberg Shared Services czuję,
że mogę dzielić się doświadczeniem, spełniam się w roli mentora. Mam satysfakcję
z pracy z fajnymi, pełnymi pasji ludźmi, złapałam też dobry work-life balance.

Na koniec rzut oka w przyszłość. Jakie
cele HR-owe stawia Pani sobie oraz
Carlsberg Shared Services na najbliższy rok?
Jeżeli miałabym to podsumować jednym słowem, powiedziałabym: Rozwój.
Rozwój naszych pracowników, całego
działu kadr, obszaru zarządzania talentami. Chciałabym stworzyć taką kulturę w organizacji, w której pracownicy są
ambasadorami, zarówno naszej marki, jak
i pracodawcy – czują się dumni będąc częścią firmy Carlsberg. Zmieniamy fizyczną
przestrzeń naszego biura, aby dostosować ją do potrzeb pracowników zgodnie
z zasadą activity based workplace. Zależy
mi na zadowoleniu pracowników oraz
ułatwianiu im efektywnej pracy, dlatego
HR to trudny i bardzo szeroki obszar każdy pracownik może pracować z wybradziałania każdego centrum operacyjne- nego miejsca w biurze (lub poza biurem
go typu BSS. Jak wyglądała Pani ścieżka na zasadach pracy zdalnej), które najlepiej
kariery do obecnego stanowiska?
odpowiada jego potrzebom. Chciałabym,
Pierwsze 9 lat spędziłam pracu- aby każdy pracownik w firmie w niedzielny
jąc w księgowości i w dziale kontroli. wieczór czuł się dobrze na myśl o powrocie
W pewnym momencie poczułam, że kon- do pracy w poniedziałek.
takty z ludźmi są mi potrzebne, uzupełniłam swoje wykształcenie o zarządzanie Dziękujemy za rozmowę.
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BIZNES

ALKOHOL NA
EVENTACH
BIZNESOWYCH
PRAWNE ASPEKTY REKLAMY,
PROMOCJI I SPONSOROWANIA

Organizacja eventu biznesowego to niełatwe zadanie, które wymaga
nakładu dużej ilości pracy, czasu, a także pieniędzy. Niejednokrotnie
zdarza się również tak, że eventowi towarzyszą działania
promocyjne alkoholi, albo że jest on sponsorowany przez producenta
lub dystrybutora takich napoi. Warto jednak mieć na uwadze,
że ustawodawca wprowadził prawne ograniczenia dotyczące
reklamy i promocji wyrobów alkoholowych, które zawierają wiele
potencjalnych zagrożeń dla organizatorów.
Eventy, według branży marketingowej,
to jedna z bardziej efektywnych metod
budowania relacji z klientami oraz sposób
na kreowanie świadomości marki. To także
wydarzenie wspierające cele biznesowe
firmy
danej fi
rmy i pozwalające dotrzeć bezpośrednio do grupy docelowej. Jednak
zorganizowanie dobrego eventu nie jest
finalny
prostą sprawą, odbiorca widzi efekt fi
nalny
i to na jego podstawie ocenia organizatora. Jedną z problematycznych kwestii
pojawiającą się przy organizacji eventu
jest możliwość spożywania napoi alkoholowych na takim wydarzeniu. Reklama,
promocja, a także sponsorowanie są
to zagadnienia szczegółowo i restrykcyjnie uregulowane w ustawie z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu
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w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zwanej dalej: „ustawą”)1.

Dokonując analizy tematyki, warto rozdefinicji
począć od ustalenia defi
nicji alkoholu,
a w zasadzie samego napoju alkohoJAK ZGODNIE Z PRAWEM
lowego, gdyż takim sformułowaniem
REKLAMOWAĆ I PROMOWAĆ
posłużył się ustawodawca. Za napój
ALKOHOL NA EVENCIE?
alkoholowy uznawać należy każdy proNapoje alkoholowe są zaliczane do grupy dukt (napój) przeznaczony do spożycia
tzw. produktów sensytywnych – towarów, zawierający alkohol etylowy pochodzenia
których reklamowanie lub promo- rolniczego w stężeniu przekraczającym
wanie ze względów społecznych jest 0,5% objętościowych alkoholu (art. 46 ust.
istotnie ograniczone lub nawet całko- 1 ustawy). Z art. 131 ustawy wynika zaś
wicie zakazane. Ograniczenia promocji, zarówno zakaz reklamy napojów alkohoreklamy alkoholu (znane zresztą usta- lowych, jak również ich promocji. Warto
wodawstwom wielu krajów Unii Euro- więc odpowiedzieć sobie na pytanie,
pejskiej) są dyktowane troską o ochronę czym różnią się te dwa pojęcia i czy ma to
zdrowia publicznego.
jakieś praktyczne znaczenie? Wyjaśnienie
tych kwestii znajduje się w ustawowym
1
słowniczku, tj. art. 21 ustawy:
Dz.U.2018.2137 t.j. z dnia 2018.11.14.
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Przez reklamę napojów alkoholowych
należy rozumieć:
zna • publiczne rozpowszechnianie zna
ków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych
z nimi związanych,
• publiczne rozpowszechnianie nazw
i symboli graficznych
graficznych przedsiębiorców
produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych
ficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych.

W konsekwencji można by uznać,
że poza piwem nie jest możliwa promocja napojów alkoholowych, co oznaczałoby, że alkohol nie może towarzyszyć
takiemu wydarzeniu, jakim jest event.
Jednakże ustawodawca wprowadził drugi
wyjątek, umożliwiając reklamę i promocję
napojów alkoholowych prowadzoną
wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących
wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu
Promocją zaś alkoholu jest (art. 2¹ ust.1 sprzedaży (art. 131 ust. 9 ustawy). Uregupkt 2 ustawy):
lowanie to pozwala więc na prowadzenie
liczna deg
usstacja
tacja napojów
p ojów pewnych działań promocyjnych (np. „plabliczna
gu
• pub
alkoholowych,
katy” czy tzw. „standy”) w miejscu sprzedawanie
wanie rekwi
kwizytów
z ytów związa
zanych
nych daży alkoholi. W wymienionych miejscach
• rozda
z na
ojjami
ami al
oh
ollo
ow
ymi,
można zatem reklamować i prowadzić
nap
po
alkko
ho
wymi,
ow
anie pre
iow
anej sprze
aży promocję nie tylko piwa, ale wszystkich
org
gaan
niizzo
wanie
prem
mio
wanej
sprzed
daży
• or
na
ojów al
oh
ollo
ow
ych,
napojów alkoholowych. Nie ma przy tym
nap
pojów
alkko
ho
wych,
blicznego
nego zachę
chęcania
cania prawnych ograniczeń przeciwko prowa• inne formy publicz
do na
wania na
napojów
pojów alkoholowych. dzeniu w takich okolicznościach promocji
nab
byywania
także mocnych napoi, które zawierają
W tym miejscu warto zaznaczyć, że po
po- ponad 18% alkoholu.
mimo określenia odrębnej definicji
reklamy i promocji, ustawodawca nie Warto podkreślić, iż powyżej wskazane
zróżnicował regulacji im poświęconych. sytuacje, tj. reklama i promocja piwa
W konsekwencji zakazy dotyczące pro- oraz alkoholu w miejscu sprzedaży,
mocji i reklamy napojów alkoholowych są wyjątkami od odgórnego zakazu
są tożsame i będą omówione wspólnie. reklamy i promocji alkoholu. Generalnie
ustawodawca w innych okolicznoPrzechodząc do analizy przepisów i wspo- ściach przewidział zakaz prowadzenia
mnianego powyżej art. 131 ust. 1 ustawy, działań promocyjnych, który dotyczy
w pierwszej kolejności należy stwierdzić, to nie tylko alkoholi „mocniejszych”, jak
że zakaz reklamy i promocji napojów wódka czy whisky, lecz także napojów
alkoholowych jest zakazem absolutnym, zbliżonych do piwa pod względem
z zastrzeżeniem wyjątku piwa. Odno- zawartości alkoholu, jak np. cydru. Niesząc się do eventów, należy zauważyć, kiedy powoduje to zdziwienie wśród konże reklama i promocja piwa jest dopusz- sumentów, ale ustawodawca był w tej
czalna na wydarzeniu, choć z wieloma materii bezwzględny. Należy również
ustawowymi zastrzeżeniami (takie same zwrócić uwagę, że według liberalnego
obostrzenia dotyczą reklamy i promocji stanowiska zakaz reklamy i promocji
piwa w mediach, jak i na eventach). Ist- odnosi się tylko do działań publicznych.
nieją restrykcje, co do treści przekazu, W związku z tym, przyjmuje się, że zakazy
np. reklama i promocja piwa nie mogą nie obejmują niepublicznych działań
wywoływać skojarzeń z „relaksem lub o takim charakterze.
wypoczynkiem”, „sukcesem zawodowym”,
a także co do formy, np. plakaty z rekla- W celu zakwalifikowania
zakwalifikowania danego przemami piwa powinny zawierać komu- kazu jako reklamę niepubliczną, istotne
nikat o jego szkodliwości. W kontekście jest jedynie stwierdzenie, że krąg
eventów, ważne jest również zastrze- odbiorców został z góry określony 2.
żenie, że reklam piwa nie wolno emitować
w telewizji między 6.00 a 20.00, z wyjąt- 2 Walczak R., Prawne aspekty reklamy
kiem reklam prowadzonych przez organi- w ustawodawstwie polskim, europejskim
i międzynarodowym, Polskie Wydawnictwo
zatora zawodów profesjonalnego sportu Prawnicze IURIS, Warszawa- Poznań 2001,
s. 148–149.
(np. mecz) w trakcie takiej imprezy.
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Przechodząc
do analizy przepisów
i wspomnianego powyżej
art. 131 ust. 1 ustawy,
w pierwszej kolejności
należy stwierdzić,
że zakaz reklamy
i promocji napojów
alkoholowych jest
zakazem absolutnym,
z zastrzeżeniem wyjątku
piwa. Odnosząc się
do eventów, należy
zauważyć, że reklama
i promocja piwa
jest dopuszczalna
na wydarzeniu, choć
z wieloma ustawowymi
zastrzeżeniami.
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Niezgodna z prawem
reklama i promocja
produktów
sensytywnych wiąże się
z odpowiedzialnością
karną oraz wysokimi
grzywnami.

Zgodnie z takim rozumieniem tych
przepisów, niepubliczna reklama i promocja alkoholu (o każdej zawartości procentowej) nie będzie „reklamą napojów
alkoholowych” w rozumieniu ustawy
i przez to nie byłaby zabroniona. Jest
to bardzo interesujące zagadnienie dla
organizatorów eventów, gdyż otwiera
pewne pole działania, dla imprez o charakterze zamkniętym. Na tej podstawie
uzasadnia się legalność akcji promocyjnych, m.in. w ramach zamkniętych
eventów ze wstępem na zaproszenia. Jednakże trzeba w tym zakresie wykazać się
dużą ostrożnością, gdyż określenie, które
wydarzenie ma charakter niepubliczny
może być trudne w praktyce, mając rów- 3.
nież na uwadze to, że każdy przypadek
powinien zostać zbadany indywidualnie.

SPONSOROWANIE – PRAWNE
PROBLEMY

W celu zakwalifikowania
danego przekazu jako
reklamę niepubliczną,
istotne jest jedynie
stwierdzenie, że krąg
odbiorców został z góry
określony. Zgodnie
z takim rozumieniem
tych przepisów,
niepubliczna reklama
i promocja alkoholu
(o każdej zawartości
procentowej) nie
będzie „reklamą
napojów alkoholowych”
w rozumieniu ustawy
i przez to nie byłaby
zabroniona.
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Oprócz reklamy czy promocji napojów
alkoholowych możliwe jest także podjęcie współpracy, na podstawie której
producent alkoholu stanie się sponsorem
eventu, np. poprzez przekazanie pewnej
kwoty na rzecz organizatora lub dostarczenie napojów alkoholowych po preferencyjnej cenie. Ustawa nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie, w konsekwencji producent lub dystrybutor mogą
zostać sponsorami eventu, niezależnie
od działalności, jaką wykonują. Problem
zaś pojawia się na etapie poinformowania obiorców o sponsoringu i należy
rozróżnić tutaj komunikaty, jakie mogą
zostać im przedstawione, uzależniając ich
treść od zawartości procentowej alkoholu
w napojach sponsora:

jedynie „imprezy sportowe, koncerty muzyczne oraz inne imprezy
masowe”. Dany event musi więc mieścić się tylko w tej kategorii. Ponadto
dopuszczalne będzie tylko umieszczanie komunikatu „wewnątrz
dzienników i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, plakacie, produkcie
lub tablicy informacyjnej związanej
z określoną imprezą”. Kolejne ograniczenie polega na tym, że w ramach
komunikatu sponsorskiego można
zaprezentować tylko nazwę i znak
towarowy producenta lub dystrybutora – i nic więcej.
W przypadku napoi zawierających alkohol powyżej 18% informowanie o sponsorowaniu jest
zabronione. W konsekwencji, producent alkoholu będzie mógł
jedynie reklamować swój produkt w dopuszczalnych granicach,
tj. głównie w miejscu sprzedaży
napoju alkoholowego.

Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, że przepisy dotyczące zagadnień
związanych z reklamą i promocją napoi
alkoholowych, jak i sponsorowaniem
eventów przez producenta, mogą powodować wiele praktycznych problemów
dla organizatora wydarzenia, w wielu
aspektach nie są też czytelne i jasne dla
odbiorcy. Z drugiej strony trudno jednak
wyobrazić sobie całkowite wykluczenie
alkoholu z tego typu wydarzeń. Jednakże
podmiot decydujący się na takie działania powinien postępować bardzo rozważnie, ponieważ niezgodna z prawem
reklama i promocja produktów sensytywnych wiąże się z odpowiedzialnością karną oraz wysokimi grzywnami
– od 10 000 do 500 000 złotych w przy-
padku prowadzenia niezgodnej z ustawą
reklamy lub promocji alkoholu.

1.

W przypadku napoi zawierających
do 8% alkoholu to informowanie
o ich sponsorowaniu jest dozwolone, pod warunkiem, że jest to
rzeczywista informacja, nie zaś
reklama. Komunikat powinien dotyczyć eventu, a udział sponsora to
Autor:
jedynie formułka.

2.

W przypadku napoi zawierających
alkohol od 8 do 18% to informowanie o sponsorowaniu jest dozwolone, ale zawiera pewne ograniczenia (ustęp 5 art. 13 1 ustawy).
Przede wszystkim dla informowania
o sponsorowaniu dopuszczalne są

Katarzyna Psyta,
Radca Prawny,
Kancelaria Prawna
„Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni” sp.p.,
www.chudzik.pl
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Jakie tematy będziemy poruszać?
• Jak sprzedawać w biurze, aby zarabiać uzyskując jak najwyższe ceny?
• Jak zarządzać ludźmi, aby uzyskiwać jak najwyższe marże?
• Dokumentacja papierowa, zdygitalizowana oraz elektroniczna
• Jak zapisywać, jak udostępniać dokumenty pracownikom?
• Jak archiwizować dokumenty?
• Automatyzacja procesów w biurze księgowym

Już dziś dołącz do wydarzenia
po niesamowitą porcję wiedzy i kontaktów
PREZYDENT
MIASTA
KIELCE

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MERYTORYCZNY

PATRONAT MEDIALNY

www.mkbr.targikielce.pl

SPONSORZY

SSC

TO NIE CUW,
TO PARTNER
BIZNESOWY

Słowo wstępu:
SSC Lions to projekt Pro Progressio,
w którym, w g łównej mierze, Fundacja wspiera komunikacyjnie 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 udzielają nam
odpowiedzi na pytania dotyczące
najlepszych praktyk biznesowych,
doświadczenia operacyjnego czy employer brandingu.
W dziesiątej odsłonie SSC Lions
zapraszamy do zapoznania się
z rozmową z Pawłem Płockim, szefem Trumpf Shared Service Centre
w Warszawie.

SSC LIONS
Wiktor Doktór, Pro Progressio:
TRUMPF jest globalnym producentem
obrabiarek i laserów do przemysłowej obróbki, posiadającym 70 spółek
w prawie wszystkich krajach europejskich, w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Azji. Jak zorganizowane są centra usług wspólnych grupy
TRUMPF na całym świecie?
Paweł Płocki, Trumpf Shared
Service Centre: TRUMPF dostarcza
rozwiązania oparte na laserze i zaawansowane maszyny robocze od blisko
100 lat. Warto zwrócić uwagę, że firma
bardzo dynamicznie rozwija także dwa
inne obszary biznesowe – jest to produkcja drukarek 3D oraz know-how
dla tzw. Przemysłu 4.0 (Smart Factory). W TRUMPF-ie powstały bardzo
ciekawe rozwiązania w tym zakresie.
Na przykład zdalny serwis maszyn przy
użyciu okularów interaktywnych czy
szczegółowe wizualizacje maszyn i hal
produkcyjnych przy użyciu technologii VR. Dostarczamy lasery przemysłowe dla wielu znanych marek, głównie
z przemysłu samochodowego.

finansowych. Mając znacznie zharmonizowane procesy, jeden system ERP
w większości spółek i plan na wdrożenie
go w pozostałych, można było realnie
myśleć o centralizacji usług księgowych.
Ponieważ firma rośnie głownie organicznie, sporadycznie dokonując akwizycji, nie ma konieczności adoptowania
zupełnie nowych procesów i systemów.
Z doświadczenia wiem, że taka sytuacja
stwarza wiele problemów w codziennej
pracy CUW.
Polska została wybrana ze względu
na bliskość do głównej siedziby firmy
w Ditzingen pod Stuttgartem, atrakcyjność kosztową, a także – na czym firmie
bardzo zależało – poziom kompetencji
pracowników. Ponadto pożądana była
dostępność pracowników władających
dobrze językiem niemieckim. TRUMPF
jest niemiecką, rodzinną firmą i możliwość porozumienia się z zespołami księgowymi w rodzimym języku była dla
naszych klientów zza Odry niezwykle
istotnym czynnikiem.

W TEJ CHWILI WARSZAWSKIE CENTRUM JEST
PIERWSZYM W GRUPIE TRUMPF. OBSŁUGUJEMY
15 EUROPEJSKICH SPÓŁEK (GŁÓWNIE NIEMIECKICH,
ALE RÓWNIEŻ SZWAJCARSKĄ ORAZ POLSKĄ),
A TAKŻE JAPONIĘ. I MAMY KOLEJNE W PLANACH.

W tej chwili warszawskie Centrum jest
pierwszym w grupie TRUMPF. Obsługujemy 15 europejskich spółek (głównie
niemieckich, ale również szwajcarską
oraz polską), a także Japonię. I mamy
kolejne w planach. Nie wykluczone,
że w przyszłości powstaną regionalne
centra w innych lokalizacjach, szczególnie, że grupa TRUMPF bardzo prężnie
działa na kilku kontynentach.
Polskie Centrum Usług Wspólnych
TRUMPF zostało utworzone w 2015 r.
Czemu firma zdecydowała się na taki
krok? Jakimi procesami operacyjnymi
zajmuje się CUW w Polsce?
TRUMPF tworząc CUW w Warszawie kierował się podobnymi przesłankami, jak większość innych firm decydujących się na taki krok – ale przede
wszystkim standaryzacją procesów
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W ramach warszawskiego centrum
mamy przede wszystkim procesy Accounts Payable oraz Intercompany. Niedawno zakończyliśmy przejmowanie procesu przygotowywania płatności, a od września zaczynamy zarządzać danymi dostawców TRUMPF dla
wszystkich spółek w naszym portfolio.
Najbliższa dekada przyniesie bardzo
wiele zmian – społecznych, gospodarczych, ale też technologicznych. Czy
Wasze centrum korzysta już z nowych
technologii i robotyzacji procesów?
Jak, w Waszym przypadku, to wpływa
na wydajność działań?
R ob ot y z a c j a to te mat r z ek a
i wiele już zostało powiedziane, także
na łamach magazynu Outsourcing
&More. Ze swojej strony mogę dodać,
że byłem i jestem nieco sceptyczny

w temacie robotyki w CUW, ponieważ roboty nie w każdym przypadku
są wskazane. Wiele zależy od charakteru procesów, rodzajów transakcji
i wolumenów. Co oczywiście nie znaczy, że nie ma dla nich miejsca w CUW,
wręcz przeciwnie.
Kilka miesięcy temu zaoferowaliśmy
naszym pracownikom możliwość wzięcia udziału w wewnętrznym programie
szkoleniowym uczącym podstaw programowania, tworzenia skryptów oraz
makr. Znalazło się kilku chętnych, którzy
mieli wcześniejsze doświadczenia w tym
zakresie i chcieli je rozwinąć. Były także
osoby, które chciały podjąć się nauki
czegoś nowego. Plan był taki, aby rozszerzyć kompetencje księgowych doskonale rozumiejących już procesy finansowe. Umiejętności podstaw programowania umożliwiły tworzenie prostych
aplikacji usprawniających te procesy.
Tym sposobem powstała nieformalna
Grupa Deweloperów.
W tej chwili przy pomocy trenera i jednocześnie naszego eksperta od doskonalenia procesów, nasza grupa księgowych
stworzyła kilka automatyzacji, kolejne są
w trakcie tworzenia. Wszystkie gotowe
aplikacje funkcjonują przynajmniej
od kilku miesięcy w codziennych operacjach i doskonale spełniają swoją funkcję. A przede wszystkim nasze boty całkowicie eliminują w wycinkach procesów
manualną, mozolną pracę doświadczonych księgowych, którzy nie muszą już
„przeklikiwać się” przez stosy transakcji.
Postrzegacie siebie jako partner biznesowy dla spółek TRUMPF, a nie jako
usługodawca. Jakimi wartościami,
standardami, umiejętnościami chcecie się wyróżniać?
Powiem zupełnie otwarcie, że naj-
większym problemem, a zarazem
wyzwaniem dla nas jest, że to postrzeganie dotychczas działa niestety tylko
w jedną stronę. Pracujemy intensywnie nad tym, aby „awansować” trochę
w oczach naszych kolegów z biznesu
i wyjść z roli tylko usługodawcy. Tym
bardziej, że w moim zamyśle nasze
CUW nie jest i nigdy nie będzie wyłącznie fabryką masowej produkcji transakcji księgowych. Produkcja masowa
może być zautomatyzowana, a my mamy
znacznie większy potencjał – moim
głównym zadaniem i osobistą ambicją jest go wykorzystać. Przytoczę konkretny przykład.
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Jedna z amerykańskich spółek grupy
TRUMPF z Zachodniego Wybrzeża
potrzebuje pomocy przy usprawnieniu
czynności administracyjnych w procesach sprzedażowych. Spółka ta generuje rocznie ok. 30 mln dolarów przychodu, zatrudnia tylko kilka osób. Będąc
niewielką w całej rodzinie TRUMPF,
trudno jest jej trafić na listę priorytetów
centralnego działu IT. I w tym dostrzegliśmy szansę z kategorii tzw. „win-win”.
Nasza Grupa Deweloperów pomoże
spółce z USA z drobnymi automatyzacjami, które usprawnią codzienną
pracę, wyeliminują błędy, pozwolą skupić się na sprzedaży zamiast na obowiązkach administracyjnych. A przy okazji,
wygenerują dużo PR-owych punktów
dla warszawskiego CUW. To będzie
nasz pilotażowy program, który, mam
nadzieję, da nam kolejne szanse wykazania się w TRUMPF jako przydatny partner, posiadający kompetencje na miarę
XXI wieku.

Jakie są plany rozwojowe CUW
TRUMPF w Polsce na kolejne 5 lat?
Jakie wyzwania stoją przed Wami?
Może zacznę od wyzwań. Przede
wszystkim musimy zadbać o zbudowanie
znacznie większej świadomości w naszej
globalnej organizacji co do tego, czym
jest i czym nie jest CUW. Borykamy się
z problemami, które prawdopodobnie
wynikają z niezrozumienia tego, w jaki
sposób funkcjonuje CUW, czego należy,
a czego nie należy oczekiwać. Taka
edukacja naszych partnerów to długotrwały proces i liczę się z tym, że w krótkim okresie jakakolwiek zmiana może
być niezauważalna.

Równie ważna kwestia to zaufanie.
Musimy zdobyć go więcej, a następnie
utrzymać, aby organizacja chciała powierzyć nam więcej odpowiedzialności. W tej
chwili jesteśmy na etapie dostarczania
dobrej jakości już przeniesionych procesów. Rozpoczynamy etap rozszerzania
zakresu usług, metodą małych – a nawet
bardzo małych – kroków. Bierzemy także
Jakich kompetencji i umiejętności pełną odpowiedzialność za projekt glooczekujecie od swoich pracowników? balnego wdrożenia nowej aplikacji
Pr z e d e w s z y st k i m st aw i amy do zarządzania obiegiem dokumentów
na dobrą komunikację i współpracę księgowych (tzw. workflow).
wśród członków zespołu. Dbamy
o atmosferę, dlatego nasi pracownicy Jeśli zaś chodzi o plany rozwojowe to zdepowinni być otwarci na budowanie cydowanie zależy nam na wspomnianym
relacji i wykazywać chęć dzielenia się rozszerzeniu obecnego zakresu usług
doświadczeniami. Zależy nam na utrzy- i wydaje się, że jest gotowość organizamaniu partnerskich relacji ze spółkami, cji do rozpoczęcia w niedługim czasie
które obsługujemy, więc liczy się dla poważniejszych dyskusji na ten temat.
nas zrozumienie ich potrzeb bizneso- Potencjał jest nie tylko w procesach czywych i nastawienie na realizację stawia- sto transakcyjnych, jako CUW możemy
nych przed nami celów. Chcielibyśmy być użyteczni dla organizacji na wiele
również, aby angażowali się w nowe różnych sposobów. Na przykład jako
inicjatywy, dlatego cenimy chęć roz- prawdziwe centrum kompetencji autowoju, proaktywność i poczucie odpo- matyzacji i usprawniania procesów, także
wiedzialności za całość wykonywa- tych znajdujących się poza naszym zakrenego procesu.
sem usług i nigdy nie mających się znaleźć w CUW.
Jeśli mówimy o twardych umiejętnościach, to oczywiście liczą się: znajo- Osobiście zależy mi przede wszystkim
mość języków obcych, obsługa systemu na tym, aby w naszym Centrum było
ERP oraz doświadczenie w księgowości różnorodnie, aby osoby o różnych ambi(najlepiej w strukturach CUW). Umoż- cjach, planach zawodowych i kompeliwiamy rozwijanie tych kompetencji tencjach mogły znaleźć coś ciekawego
poprzez regularne, wewnętrzne szko- dla siebie. Procesy transakcyjne spoza
lenia, które jak dotychczas cieszą się obszaru AP lub Intercompany, analityka
dużym zainteresowaniem. Warto dodać, czy raportowanie biznesowe, automatyzaże mamy pracowników z różnymi cer- cje, inne projekty – ewidentnie jest u nas
tyfikatami księgowymi, a także takich, potencjał rozwoju i jestem zdeterminoktórzy są w trakcie kształcenia się w tym wany, aby go wykorzystać.
kierunku, np. w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.
Dziękuję za rozmowę.
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WYWIAD NUMERU

O FIRMACH
WIEMY
WSZYSTKO

Wywiad z Andrzejem Osińskim, Prezesem Zarządu Bisnode Polska.

Wiktor Doktór, Pro Prgressio: Gdybyś
cie musieli Państwo w pięciu zdaniach
opisać główną działalność Bisnode,
to co byśmy usłyszeli?
Andrzej Osiński, Bisnode Polska:
Bisnode każdego dnia pomaga firmom
pozyskiwać nowych klientów i utrzymywać z nimi bezpieczne relacje przez
cały okres współpracy. Jest jedną z największych na świecie firm analizujących
ogromne zasoby danych Big Data i kreujących na tej podstawie rozwiązania dla biznesu oparte o technologię danych Smart.

pomaga podjąć właściwą decyzję związaną z zawarciem współpracy z klientem
na warunkach kredytu kupieckiego. Ten
drugi element bazuje na wiedzy specjalistów z zakresu analizy finansowej oraz
statystyki, którzy przygotowali modele
predykcyjne, pozwalające ocenić prawdopodobieństwo bankructwa firm działających na całym świecie. Jest to więc jeden
ze sposobów wykorzystania know-how
w samodzielnej analizie kondycji finansowej kontrahentów przez klientów.

Zakres firm, które z nami współpracują
W praktyce oznacza to, że Bisnode jest niczym nieograniczony. Współpracuprzygotowuje dla swoich klientów roz- jemy z każdym. Od agencji rządowych,
wiązania, zawierające z jednej strony przez małe i średnie firmy, a kończąc
pełny obraz działalności firm z całego na globalnych korporacjach. Ich cechą
świata, a z drugiej – gotową wiedzę wspólną jest to, że wybrali ścieżkę rozw postaci rekomendacji dotyczącej woju firmy opartą o analizy i twarde dane.
wiarygodności tej firmy. Można powiedzieć, że produkty Bisnode spełniają Czy Wasza działalność w Polsce pokrywięc dwie funkcje: informacyjną oraz wa się z tym, co robicie na całym świewspomagającą zarządzenie ryzykiem cie, czy być może są jakieś w tym zakrew przedsiębiorstwie. Pierwsza z tych sie różnice?
Mówiąc o współpracy międzynarofunkcji pozwala klientom zaoszczędzić
czas związany z ich samodzielnym pozy- dowej należy podkreślić fakt, że Bisnode
skiwaniem ze źródeł publicznych, druga obecne jest w 19 krajach w Europie.
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Dodatkowo, poprzez strategiczne
i długofalowe partnerstwo z Dun &
Bradstreet – globalnym dostawcą informacji gospodarczej i biznesowej – posiadamy dostęp do największej i najpełniejszej na rynku bazy danych o firmach
z całego świata. To nam pozwala na dostęp do informacji o ponad 300 mln firm
z blisko 200 krajów na świecie. Wraz z ich
powiązaniami osobowymi, kapitałowymi
i oceną ryzyka współpracy.
Wracając do pytania. W Polsce, to, co
robimy, zdecydowanie pokrywa się
z tym, co Bisnode oferuje za świecie.
Jedyną różnicą jest zakres pozyskanych danych o badanej firmie. Wynika
to przede wszystkim z prawa lokalnego
w danym kraju, stopnia rozwoju infrastruktury i różnic kulturowych. Dla przykładu, zakres danych o firmie ze Szwecji,
która słynie z otwartości i przejrzystości
w biznesie, będzie zdecydowanie bardziej
szerszy i szczegółowy niż dane o firmie
z Kongo. To oczywiście jest skrajny przykład, ale bardzo dobrze obrazujący sytuację transparentności na poszczególnych
rynkach świata.
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Niezależnie od
wszystkiego, sposób
dostarczenia danych
klientowi jest na
całym świecie
jednakowy. Wynika
to z faktu, że każdy
z przedsiębiorców
ma jednakowe
potrzeby. Zadaje
sobie dokładnie
te same pytania.

Niezależnie od wszystkiego, sposób
dostarczenia danych klientowi jest
na całym świecie jednakowy. Wynika
to z faktu, że każdy z przedsiębiorców
ma jednakowe potrzeby. Zadaje sobie
dokładnie te same pytania. Na przykład o to, czy na czas otrzyma pieniądze
za dostarczony towar czy usługę, czy nie
zostanie oszukany lub czy firma, z którą
chce nawiązać współpracę, istnieje.
W zglobalizowanym świecie, pozbawionym fizycznych granic, z wysokim
stopniem digitalizacji, nasi klienci, nawet
gdy pochodzą z najbardziej odległych
krańców świata, otrzymują dokładnie
ten sam produkt, dostępny 24 godziny
na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Patrząc na rynek klienta – kto korzysta z Waszych usług i czy sektor BSS
(Business Support Services) jest
na tej liście?
Z usług Bisnode Polska korzystają
w przeważającej większości przedsiębiorcy. Jednak nie można konkretnie
wskazać jednej branży. Większość klientów Bisnode stanowią podmioty mające
swój rodowód w sektorze usług finansowych. W pierwszej kolejności należy
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wymienić banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy doradztwa biznesowego, instytucje kredytowe. W ostatnim czasie
notujemy znaczny wzrost zainteresowania przedsiębiorców narzędziami i produktami pozwalającymi sprawdzać firmy
i osoby fizyczne na światowych listach
sankcyjnych, sprawdzać ich pod kątem
współpracy i przynależności do organizacji terrorystycznych, a także prania
brudnych pieniędzy. Czyli tym, co może
wpływać na negatywny wizerunek firmy
na rynku. Nie brakuje zapytań o informacje konsumenckie.
Rozwijając temat... Od wielu lat Bisnode
z powodzeniem współpracuje z firmami,
które w naturalny sposób wpisują się
w szeroką definicję Business Support
Services. Niezależnie od oferowanej
usługi swoją bieżącą działalność opierają na twardych i aktualnych danych.
To pozwala im na rozwój własnego
biznesu, jak również z powodzeniem
działać na rzecz swoich klientów. Korzystanie z ogromnych zasobów bazodanowych Bisnode Polska pozwala firmom
z branży BSS na bieżące identyfikowanie ukrytego ryzyka i weryfikowanie

kondycji finansowej sprawdzanych firm
na potrzeby własne lub klientów.
Dlaczego firmy typu BPO/SSC mogą
lub wręcz powinny być zainteresowane usługami z zakresu wywiadu gospodarczego?
Ponieważ doskonale rozumiemy,
czym są i jak działają firmy z branży
Business Support Services. Mamy świadomość trudności i przeszkód, z którymi
mierzą się każdego dnia. Silnie rozbudowana i zdecentralizowana struktura,
z wieloma oddziałami krajowymi i zagranicznymi, to tylko niektóre z nich.
Takie podmioty zazwyczaj nie posiadają wspólnej platformy wymiany informacji. To w ogromnym stopniu utrudnia komunikację, przez co niemożliwa
staje się rzetelna analiza ryzyka współpracy z kontrahentami. Tym bardziej,
że firmy z BSS działają na wielu rynkach,
gdzie szansa na dostęp do sprawdzonej informacji jest mocno utrudniona.
Współpraca z Bisnode stanowi więc doskonałą alternatywę dla kosztownych
i czasochłonnych projektów wdrożenia
identycznych systemów CRM we wszystkich spółkach grupy.
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WYWIAD NUMERU

Zbieramy informacje
o każdej firmie
w Polsce, która jest
zarejestrowana,
aktywna, uśpiona
lub wykreślona
z oficjalnych. W tej
chwili jest to ponad
7 mln przedsiębiorstw.
Dzięki temu, że dane
aktualizują się
automatycznie, można
otrzymać najświeższe
informacje niemal
natychmiast.

korzystać z Waszych usług? Jeśli tak,
to w jakim zakresie? Czy przy Waszej
działalności jesteście w stanie np.
weryfikować wiarygodność i oceniać
ryzyko firm biorących udział w przetargach publicznych?
Niestety, przy wyborze zwycięzcy
przetargu decydującym kryterium jest
najczęściej cena. Urzędnicy, bojąc się
oskarżeń o niegospodarność, nepotyzm czy korupcję zbyt często wybierają najniższą stawkę. Takie podejście
często odbija się na jakości inwestycji.
Zamawiający przywiązują największą
wagę do ceny, bo ustawa o finansach publicznych nakazuje im oszczędne gospodarowanie pieniędzmi. To fakt. Mało tego,
nie weryfikują ich obecnej sytuacji finansowej. W konsekwencji dochodzi do sytuacji, której wygrywają firmy z wysokim
ryzykiem upadłości. Przykładów złego
wyboru wykonawcy w ostatnim czasie
jest aż nadto. Począwszy od wstrzymania prac przy budowie autostrad, a kończąc na fiasku licznych samorządowych
projektów budowy dróg, szkół, boisk
szkolnych. Łączy ich jedno – wyłonieni
w przetargu główni wykonawcy popadli
w tarapaty finansowe i nie byli w stanie
terminowo wykonać prac. Dlatego tak
ważne wydaje się obligatoryjnie sprawdzanie wszystkich oferentów pod kątem ich stanu finansowego, a po wygraniu przetargu – bieżący ich monitoring.
Takie postępowanie pozwoli zamawiającemu uniknąć przykrej niespodzianki. Szczególnie dotkliwej w przypadku
utraty płynności finansowej czy bankructwa głównego wykonawcy. Co nierzadko skutkuje wstrzymaniem, a na pewno
zahamowaniem inwestycji.

Ponad 25-letnie doświadczenie na rynku,
pozwala Bisnode na dostarczenie szeregu
narzędzi wspomagających prawidłowe
zarządzanie ryzykiem w największych
firmach na świecie. Pozwala to tworzyć
gotowe analizy i na bieżąco identyfikować obszary ryzyka w wymianie handlowej. Wszystko to dostępne jest użytkownikom na różnych poziomach organizacji. Przez co, w jednym czasie z dostępu
do bazy danych aktywnie korzystać mogą
zarówno dyrektor finansowy i handlowy,
osoby zatwierdzające decyzje kredytowe Przykrych niespodzianek można uniknąć
i członkowie działu windykacyjnego. A to choćby poprzez obligatoryjne sprawtylko jedna z zalet.
dzenie kondycji finansowej wykonawców
i podwykonawców oraz ich monitoring
A czy sektor publiczny, na przykład w trakcie realizacji inwestycji. Sprawdzać
urzędy miast lub ministerstwa, mogą można na wiele sposobów. Korzystając
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z usług wywiadowni gospodarczych,
co pozwoli zamawiającemu na określenie ryzyka współpracy i wiarygodności finansowej wykonawcy. Wywiadownie gospodarcze na bieżąco korzystają z wielu źródeł informacyjnych,
zarówno rejestrowych, branżowych
oraz typowo marketingowych. Pozwala
to na uzyskanie przez zamawiającego
w bardzo krótkim czasie pełnej informacji
na temat wykonawcy, bądź jego podwykonawcy, począwszy od potwierdzenia
jego danych rejestrowych, informacji
o danych finansowych, złożonych wnioskach o upadłość, po dane zamieszczone
w różnych portalach internetowych,
prasie lub z wywiadu z kierownictwem
firmy. Dodatkowo informacja o badanym
podmiocie wzbogacona jest o informację
o moralności płatniczej podmiotu oraz
powiązaniach kapitałowych podmiotu
z firmami zagranicznymi.
Z jednej strony dla Waszych klientów pozyskujecie dane, ale z drugiej
zbieracie te dane z wielu źródeł. Jak
chętnie firmy udzielają Wam infor
macji zwrotnej?
Zbieramy informacje o każdej firmie
w Polsce, która jest zarejestrowana, aktywna, uśpiona lub wykreślona z oficjalnych. W tej chwili jest to ponad 7 mln
przedsiębiorstw. Dzięki temu, że dane
aktualizują się automatycznie, można
otrzymać najświeższe informacje niemal natychmiast. Można także zamówić
indywidualny wywiad i wtedy specjalnie
na potrzeby klienta aktualizujemy dane
na ten konkretny dzień.
Pytacie mnie o informację zwrotną. Dzisiaj mogę powiedzieć, że wraz z rosnącą
świadomością przedsiębiorców procent
udzielanych przez przedsiębiorców informacji jest znacznie wyższy niż jeszcze
lata wstecz.
Dziękuję za rozmowę.
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BIZNES

O CYFROWYCH
PRACOWNIKACH
I TEMATYCE RPA

Rozmowa z Kingą Chelińską-Barańską,
Country Managerem w Digital Workforce.
Outsoucing&More: Digital Workforce
jest jednym z wiodących dostawców
usług Robotic Process Automation
(RPA) w Europie. Jak rozwija się Wasz
biznes w Polsce? Jakich klientów
obsługujecie i jak dużym zespołem?
Kinga Chelińska-Barańska, Country
Manager, Digital Workforce: Na rynku
europejskim działamy od 2015 r., kiedy Jukka Virkkunen, Heikki Länsisyrjä
i Mika Vainio-Mattila – nasze założycielskie trio – opracowali przemysłową platformę RPA, która dostarcza
skalowalnych pracowników cyfrowych
z chmury, obsługujących powtarzalne, oparte na regułach procesy i zadania oparte na wiedzy, bez konieczności wprowadzania zmian w istniejących systemach IT. Do Polski zawitaliśmy 2 lata później. Nasza decyzja
podyktowana była potrzebami biznesu, głównie klientów z krajów nordyckich, prowadzących centra usługowe w naszym kraju. Od tego czasu rozwijamy się bardzo dynamicznie, a nasz zespół w Polsce liczy już
ponad 80 osób. Obsługujemy praktycznie wszystkie branże, m.in.: bankowość, finanse i procesy HR, ubezpieczenia, służbę zdrowia, usługi
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biznesowe, produkcję, logistykę oraz zwiększoną wydajność i satysfakcję
instytucje publiczne.
klienta ostatecznego, przy zachowaniu
wszystkich norm bezpieczeństwa. PamięJakiego wsparcia może oczekiwać tajmy, że RPA nie jest drogim rozwiązapo Was duża organizacja typu BPO/SSC? niem, ponieważ bazuje na aplikacjach już
Nie tylko pomagamy firmie ziden- używanych w firmach.
tyfikować procesy, które mają potencjał
automatyzacji, lecz także precyzyjnie Na polską siedzibę wybraliście Łódź
opisujemy te procesy. Wykorzystujemy – miasto, które rozwija się prężnie, równajnowocześniejsze technologie, takie nież pod kątem technologii i innowacji.
jak Blue Prism i/lub UiPath do zaprojek- Jakich pracowników tu znaleźliście?
towania, zbudowania i uruchomienia Czy rekrutujecie absolwentów łódzkich
inteligentnego robota zwanego przez uczelni, czy stawiacie na doświadczonas cyfrowym pracownikiem, który ra- nych specjalistów z całej Polski?
mię w ramię pracuje z kolegami-ludźmi
Wybór Łodzi był dla nas oczywisty.
i imituje najnudniejszą część ich pra- Centralna lokalizacja, świetne połączenia
cy. Przeprowadzamy testy, by wyelimi- drogowe z innymi większymi miastami
nować potencjalne błędy i wspieramy w Polsce, bliskość stolicy, bogate zapleklienta w czasie Jego podróży przez cze akademickie i sprzyjający rozwojowi
Inteligentną Automatyzację. Nasz zespół klimat biznesowy. Jak się okazało, w mieRun Management jest do dyspozycji 24/7 ście mieszka, studiuje i pracuje wielu pai jest biznesowo-technicznym wsparciem sjonatów automatyzacji. Nasi pracownicy
dla naszych klientów, którzy nie muszą to głównie absolwenci kierunków techw ogóle martwić się o utrzymanie tychże nicznych, ale nie tylko. Liczy się zamicyfrowych farm robotów.
łowanie do nowinek technologicznych
i znajomość co najmniej jednego języka
Dodatkowo szkolimy firmy i ich pra- programowania. Pracujemy w międzycowników, by w przyszłości mogli sami narodowym środowisku. Zapraszamy
np. administrować robotami. Klient do współpracy każdego, kto chciałby się
zyskuje obniżenie kosztów operacyjnych, rozwijać w RPA.
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Pracownik cyfrowy to
zautomatyzowany członek
zespołu, przeszkolony do
przeprowadzenia procesu
biznesowego, tak jak każdy
inny pracownik, tylko
szybciej i bezbłędnie.

BIZNES

Jak się okazuje,
pracownik biurowy
spędza przeciętnie
połowę czasu pracy
na poruszaniu się
w wielu systemach IT.
Dzięki zastosowaniu
zrobotyzowanej
automatyzacji procesów
(RPA) „uwolniony”
czas jest spożytkowany
na bardziej twórczą
i wartościową pracę
człowieka.
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Kim są cyfrowi pracownicy, których stworzyliście? Kto z ich wsparcia korzysta?
Pracownik cyfrowy to zautomatyzowany członek zespołu, przeszkolony
do przeprowadzenia procesu biznesowego, tak jak każdy inny pracownik, tylko
szybciej i bezbłędnie. Jak się okazuje,
pracownik biurowy spędza przeciętnie
połowę czasu pracy na poruszaniu się
w wielu systemach IT. Dzięki zastosowaniu zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) „uwolniony” czas jest spożytkowany na bardziej twórczą i wartościową pracę człowieka.

i dopasowywać, aby spełnić bardziej
specyficzne potrzeby klienta. Naszymi
trenerami są doświadczeni praktycy
i certyfikowani konsultanci Blue Prism/
UiPath, z bogatym doświadczeniem
w zakresie międzynarodowych projektów i szkoleń. Na ekspertów RPA przeszkoliliśmy tysiące ludzi z ponad 120
organizacji na całym świecie. Dzięki dostępnym kursom klienci zaprzyjaźniają
się z robotyzacją procesów biznesowych
i nie obawiają się jej wdrażać i rozwijać.
Digital Workforce to młoda organizacja (w Polsce obecna od roku 2017).
Na jakie wyzwania nastawiacie się
na kolejne lata i jak Waszym zdaniem potoczy się rozwój RPA w Polsce
i na świecie?
Jesteśmy młodą spółką i właśnie dlatego musimy być najlepsi w naszej branży i jeszcze bardziej skuteczni w naszych
działaniach. Chodzi o utrzymanie zaufania naszych klientów i zdobycie nowych
partnerów biznesowych. W kolejnych
latach stawiamy na intensywny rozwój
oferowanych usług i poszerzenie portfela klientów. Jesteśmy świadomi istniejącej konkurencji, ale nie obawiamy się
jej. Nasze standardy obsługi klienta są
na bardzo wysokim poziomie, a oferowane rozwiązania najlepsze w swojej klasie. Ciągle podnosimy nasze kwalifikacje
i pracują dla nas najlepsi eksperci RPA.

Z rozwiązań RPA korzystają firmy i instytucje, w których występują zadania duże
objętościowo, powtarzalne, żmudne,
pracochłonne, czasochłonne i oparte
na regułach. Nasze roboty zarządzają
procesami, związanymi np. z migracją
danych, aktualizowaniem adresów,
zamykaniem kont, zmianami harmonogramu spłat kredytów, analizą sald
na zamknięcie miesiąca, automatyczną
archiwizacją dokumentów księgowych,
obsługą reklamacji, wystawianiem standardowych recept dla pacjenta i rezerwacją czasu lekarza, planowaniem m.in.
zasobów ludzkich czy zapotrzebowania
na materiały lub tworzenia rozbudowanych i kompleksowych raportów
na bazie danych z wielu systemów
jednocześnie. Ogólnie rzecz ujmując,
zakres prac robota zależy od zapotrze- Robotyzacja procesów biznesowych
bowania klienta.
to temat ciągle świeży w Polsce. Ale
coraz więcej firm dostrzega jej potenStworzyliście dla swoich klientów cjał i rozumie korzyści, jakie niesie, stąd
platformę e-learningową „Akademia jej popularność będzie nieustannie
DWF”. W jakim zakresie wspiera użyt- rosła. Wzorem innych krajów europejkowników i co im daje?
skich, również i w Polsce firmy będą
Akademia DWF to skuteczna me- ją wdrażać, by doświadczyć krótszego
toda budowania i utrzymywania relacji czasu realizacji zadań, zwiększenia
z klientem, a uruchomiliśmy ją w 2016 r. produktywności bez zmian w już dziaZapewnia szkolenia w tematach zwią- łających procesach, wyższej jakości
zanych z RPA, przeznaczone dla osób, i wydajności pracy, niższych kosztów
pełniących w organizacji różne role obsługi procesów i wreszcie szybszego
(management, analitycy, programiści, dostosowania się do zmian w otoadministratorzy procesów i eksperci IT). czeniu biznesowym.
Kursy składają się z modułów szkoleniowych, które można również łączyć Dziękujemy za rozmowę.
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500 000+

zaoszczędzonych godzin.
INTELIGENTNA AUTOMATYZACJA
NA SKALĘ PRZEMYSŁOWĄ!
Najlepsze wyniki biznesowe osiąga
się dzięki współpracy ludzi, robotów
i sztucznej inteligencji, rozwijając
w ten sposób usługi dodatkowe.
Roboty i sztuczna inteligencja pracują
najefektywniej, wykonując prace
transakcyjne, powtarzalne, o masowej
ilości danych, pozwalając ludziom
skupić się na bardziej innowacyjnych,
kreatywnych i strategicznych
zadaniach.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW
BIZNESOWYCH? POMOŻEMY CI
ODNIEŚĆ SUKCES.

RPA | Inteligentna automatyzacja | AI
digitalworkforce.com
Największy na świecie niezależny dostawca
usług z zakresu Inteligentnej Automatyzacji

BIZNES
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

TECHNOLOGICZNA
REWOLUCJA
W ZARZĄDZANIU
INFORMACJĄ

Kierowanie przedsiębiorstwem jest procesem niezwykle złożonym.
Wpływa na nie wiele różnorodnych czynników, których synergia przekłada
się na rozwój biznesu. Aby zoptymalizować funkcjonowanie firmy,
wykorzystuje się szereg narzędzi, w tym dedykowaną infrastrukturę IT,
która w istotny sposób wpływa na jakość i szybkość przeprowadzania
wielu procesów biznesowych. Przykładem firmy, która w celu
optymalizacji działań swoich klientów sięga po najwyższą technologię,
nawiązując partnerstwa z informatycznymi gigantami, jest Iron Mountain.
Iron Mountain to globalny lider rynku
zarządzania informacją. W samych
Stanach Zjednoczonych Ameryki skanuje rocznie około 627 milionów
dokumentów. Z usług firmy korzysta
aż 95% firm znajdujących się w rankingu
Fortune 1000 – zestawieniu tysiąca
największych amerykańskich przedsiębiorstw. W Polsce firma obsługuje
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1700 klientów, w tym 98% banków.
Zarządzanie taką ilością dokumentów
wymaga wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
swoich klientów, Iron Mountain nawiązał
więc współpracę z dwoma bardzo istotnymi graczami rynku technologii.
Jednym z nich jest Google. Współpraca

z amerykańskim gigantem dotyczy
wykorzystania automatyki, możliwości,
jakie daje sztuczna inteligencja oraz
algorytmów, którymi dysponuje Google.
Drugim z partnerów jest firma M-Files,
z której niezwykle zaawansowanego
oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi mogą od 2019 r.
korzystać klienci Iron Mountain.

SZTUCZNA INTELIGENCJA
WYCIĄGA POMOCNĄ DŁOŃ
DO BIZNESU
Współpraca Iron Mountain i Google
przynosi bardzo wymierne efekty.
W kwietniu 2019 r. Google przyznało
Iron Mountain tytuł Technologicznego
Partnera Roku w kategorii Sztucznej
Inteligencji i Uczenia Maszynowego
(2018 Google Cloud Technology
Partner of the Year – AI AND MACHINE
LEARNING). Co zasłużyło na tak ważne
wyróżnienie? Autorska platforma
InSight, z której w USA korzysta już
wiele firm i organizacji. Na rynku
europejskim rozwiązanie to testuje
już jeden z największych niemieckich
banków, a do 2020 r. InSight znajdzie
się w standardowym portfolio usług,
oferowanych przez Iron Mountain
na całym świecie.

CO POTRAFI INSIGHT?
InSight to platforma Iron Mountain
pozwalająca na usystematyzowanie
zbiorów dokumentów, a także wielu
innych nośników danych (np. materiałów wideo, dźwięków, czy obrazów).
W związku z tym, iż bardzo często
występują pomiędzy nimi różnego rodzaju korelacje i zależności,
zauważalna okazała się potrzeba
usprawnienia procesów zarządzania.
Usługa Google Cloud opierająca się

Outsourcing&More Polska | wrzesień–październik 2019

na najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach z zakresu wykorzystywania algorytmów, sztucznej inteligencji oraz tzw. uczenia maszynowego, została więc połączona ze
stworzoną na jej potrzeby przez Iron
Mountain platformą InSight. Narzędzia te, użyte w odpowiedni sposób,
pozwalają na daleko idącą automatyzację procesów zarządzania dokumentacją. Dzięki nim każdy z klientów
Iron Mountain ma do dyspozycji cały
arsenał technologiczny, jakimi dysponuje Google. Przekłada się to bezpośrednio na organizację baz dokumentów, zoptymalizowanie procesów
w podejmowaniu decyzji, a także umożliwia wyciąganie wniosków, które do tej
pory były „ukryte” wśród tysięcy stron.
To z kolei bezpośrednio odzwierciedla
się w wynikach finansowych przedsiębiorstw, które do tej pory mogły nie być
świadome, jakie możliwości biznesowe
oferują dane, którymi zarządzają.

JAK TO DZIAŁA?

Najprościej rzecz ujmując, Google
Cloud zamienia informacje w pakiety
ustrukturyzowanych danych. Dzięki
temu, niezależnie czy poszukujemy
numeru konta na fakturze, czy też
zdjęcia spełniającego określone kryteria, algorytmy Google pozwolą na ich
szybkie wyszukanie. Dane „papierowe”,
skany, wideo, czy zapisy rejestrów telefonicznych trafiają do chmury, gdzie
następuje ich indeksowanie za pomocą
robotów Google. Następnie umieszczane są na platformie analitycznej
InSight, do której dostęp ma już bezpośrednio klient Iron Mountain. Mogą
oni w zwinny sposób kreować dowolne
analizy, czy szybko przeszukiwać dane.
W związku z tym, iż informacje zawarte
w większości dokumentów są poufne,
Iron Mountain InSight, wspierany
przez Google Cloud, oferuje zaawansowane systemy zabezpieczeń. Wśród
nich znalazły się m.in. szyfrowane połączenia, czy jednostronny dostęp do baz.
– Dzięki współpracy z Google, Iron Sama przestrzeń, w której przechoMountain jeszcze pełniej wspiera wywane są dane, jest wyodrębniona
i przyspiesza procesy biznesowe swoich z chmury – dostęp do niej ma jedynie
klientów. Narzędzie InSight potrafi klient. Usługa skierowana jest głównie
zastąpić nawet analityków bankowych do przedsiębiorstw, których specyfika
i samodzielnie decydować o przyznaniu działania sprawia, iż generują duże
kredytu, rozpatrując wnioski kredy- ilości dokumentacji, tj. do sektora bantowe – wyjaśnia Sylwia Pyśkiewicz, kowego, energetycznego, czy instytucji
Prezes Iron Mountain Polska.
służby zdrowia.
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BIZNES
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W kwietniu 2019 r.
Google przyznało
Iron Mountain tytuł
Technologicznego
Partnera Roku
w kategorii Sztucznej
Inteligencji i Uczenia
Maszynowego (2018
Google Cloud
Technology Partner
of the Year – AI AND
MACHINE LEARNING).
Co zasłużyło na tak
ważne wyróżnienie?
Autorska platforma
InSight, z której w USA
korzysta już wiele firm
i organizacji.

Drugim z oferowanych
przez Iron Moutain
zaawansowanych
technologicznie rozwiązań
jest narzędzie firmy
M-Files, platforma
oferująca szereg
udogodnień w codziennej
pracy przedsiębiorstw
z każdej branży.

WSZYSTKIE PROCESY
BIZNESOWE W JEDNYM MIEJSCU
Drugim z oferowanych przez Iron
Moutain zaawansowanych technologicznie rozwiązań jest narzędzie firmy
M-Files, czyli platforma z segmentu
BPM (Business Process Management,
z ang. zarządzanie procesami biznesowymi), oferująca szereg udogodnień
w codziennej pracy przedsiębiorstw
z każdej branży. Umożliwia ona szybki
dostęp do danych, informacji czy dokumentów oraz pozwala na kontrolę przepływu zadań i pracy. Za pomocą dedykowanej aplikacji M-Files oferuje równocześnie pełne wsparcie mobilne.
Jedną z głównych funkcjonalności platformy jest również możliwość zintegrowania jej z infrastrukturą informatyczną
oraz rozwiązaniami, z których korzysta
już klient.

– Dołączenie tego rozwiązania do portfolio oferowanych przez Iron Mountain usług sprawia, iż jesteśmy w stanie
dostarczyć kompleksowe, nowoczesne
i maksymalnie spersonalizowane narzędzia do zarządzania wszelkimi procesami
biznesowymi naszych klientów, niezależnie od typu biznesu, jaki prowadzą.
Podobnie jak w przypadku partnerstwa z Google, które za oceanem przyniosło nam tytuł Technologicznego Partnera Roku 2018, tak i w tej współpracy
widzimy gigantyczny potencjał. Według
naszych szacunków współpraca z M-files
może o 30% usprawnić wybrane procesy
naszych klientów, co wiąże się z oszczędnością czasu, ale też kosztów, czyli najważniejszą korzyścią dla przedsiębiorstwa – mówi Sylwia Pyśkiewicz, Prezes
Iron Mountain Polska.

Działanie M-Files polega na efektyw
nym organizowaniu informacji i dokumentów, dzięki czemu z dużą łatwością można do nich dotrzeć. Program
wspiera dowolne procesy biznesowe,
np. zarządzanie kontraktami, umowami, fakturami, dokumentami HR-owymi. Pomaga nawet w nadzorowaniu wniosków urlopowych czy
wydatków delegacyjnych. Rozwiązaniem wyróżniającym M-Files jest sposób
przechowywania treści – zamiast tradycyjnego organizowania według miejsca
przechowywania (np. rozwiązania opartego na folderach), oprogramowanie
tworzy zespół tzw. metadanych, według
których treści segregowane są na podstawie ich zawartości, co zdecydowanie ułatwia wyszukiwanie i ich późniejsze wykorzystanie.

Technologiczna rewolucja wykracza
daleko poza najnowsze modele smartfonów czy laptopów. Przejawia się ona
także w systemach i rozwiązaniach dla
firm, które wykorzystują obecnie tak,
wydawać by się mogło, futurystyczne
rozwiązania, jak sztuczna inteligencja
lub uczenie maszynowe. Coraz większa
ilość danych, które gromadzone są
według różnych standardów i na różnych nośnikach, wymaga odwołania się
do ogromnych możliwości, jakie daje
szeroko rozumiana nowoczesna infrastruktura IT. Rozwiązania, które przy
współpracy z Google i M-Files oferuje
Iron Mountain, dzięki swojej efektywności, pozwalają na znaczącą oszczędność czasu i zasobów, co bezpośrednio
przekłada się na ostateczne wyniki,
jakie osiąga firma.

GLOBALNE PARTNERSTWO
Dzięki współpracy z M-Files klienci Iron
Mountain mogą korzystać ze wszystkich
udogodnień, jakie oferuje platforma.
Firma udostępnia bowiem subskrypcję
na dowolną liczbę stanowisk, a także
oferuje możliwość zainstalowania
M-Files na wewnętrznych serwerach
swoich klientów.

44

Autor:

Sylwia Pyśkiewicz,
Prezes, Iron
Mountain Polska
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BIZNES

MÓZG I JEGO
TAJEMNICE
CZYLI JAK NEURONAUKA
WSPIERA NASZ ROZWÓJ

W gospodarce opartej na wiedzy ważna stała się teoria zarządzania
kompetencjami, pozwalająca optymalnie gospodarować kapitałem
ludzkim w organizacji. Jej skuteczne wykorzystanie uwarunkowane
jest rzetelnym pomiarem kompetencji pożądanych u pracowników
oraz określeniem ich naturalnych talentów.
Kompetencje pracowników stały się
współcześnie kluczowym kapitałem
przedsiębiorstw i czynnikiem ich sukcesów. Pozwalają adaptować się do zindywidualizowanych wymagań rynku,
klientów oraz uzyskiwać przewagę
konkurencyjną, która przekłada się na
dobre wyniki finansowe. Wiele badań
potwierdza istnienie dodatniej korelacji
pomiędzy pracownikami i ich kompetencjami a wynikami przedsiębiorstw.*

pomiędzy nimi. W wyniku procesu
naszego rozwoju neurony, które nie
utworzyły trwałych połączeń z innymi,
zanikają, zaś te, które są aktywowane we
wczesnych fazach życia – wzmacniają
się i pozostają aktywne. W pełni ukształtowany mózg człowieka posiada zatem
liczbę około 100 bilionów neuronów. Najczęściej selekcja neuronów ma charakter
genetyczny, natomiast to od bodźców
z zewnątrz zależy jakiego rodzaju połączenia wytworzą one między sobą. Mózg
Rodzimy się z około 200 bilionami neu- człowieka potrafi więc plastycznie dostoronów, ale to od procesów uczenia się, sowywać się do zastanych sytuacji i przenaszych doświadczeń oraz bodźców żywanych doświadczeń. Dzięki współz zewnątrz zależy jakość połączeń czesnym odkryciom neuronaukowców
możemy to badać i obserwować.
* Barrick, Mount, 1991; Takeuchi etal., 2009;
Becker, Ger-hart, 1996; Becker, Huselid, 2006;
Gangani etal., 2006, Teodorescu, 2006;
Huselid, 1995; Appelbaum etal., 2000; Kalmi,
Kauhanen, 2008; Kupczyk, 2014; Forbes 2017.
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Neuronauka to nauka na miarę XXI wieku,
dzięki niej odkrywamy coraz więcej o tym,

jak funkcjonuje ludzki mózg, wykorzystując do tego nowe, dostępne obecnie
technologie. Wyniki badań dostarczyły
nam wiedzy o tym, jak radzić sobie
z takimi chorobami, jak Parkinson czy
demencja. Dzięki neuronauce jesteśmy
w stanie określić, jak ludzki mózg podejmuje decyzje, jak wpływają na niego
stresory oraz bodźce zewnętrzne.
Odkrycia badaczy możemy wykorzystać, chcąc zwiększyć naszą przewagę biznesową.
W pracy chcemy być przede wszystkim
skuteczni i osiągać założone cele, jednak
bardzo istotna dla satysfakcji z pracy jest
także atmosfera i pozytywne relacje ze
współpracownikami. Wzorce działania
oraz style komunikacji w różnych kontekstach i sytuacjach będą odmienne.

Outsourcing&More Polska | wrzesień–październik 2019

Warto pamiętać o tym, że ludzie często
„przełączają się” pomiędzy swoimi naturalnymi preferencjami zachowań korzystając z tych, które przyniosą im największą wartość dodaną w danej sytuacji. Jeżeli więc w pracy mają za zadanie
przeprowadzić warsztaty albo wystąpić
przed grupą kolegów prezentując nowy
pomysł, zapewne „skorzystają” z preferencji do zachowań inicjujących. Natomiast w przypadku, gdy otrzymają
zadanie z krótkim terminem wykonania,
wymagające wniesienia wkładu również
przez inne osoby, mogą skorzystać z preferencji do zachowań wykonawczych,
wiążących się z „dowożeniem” rezultatów.
W obu tych przypadkach będą inaczej się
komunikować i będą też inaczej postrzegani przez współpracowników.

przez współpracowników jako nadmierne krytykowanie.
Do weryfikacji i poprawy tych aspektów
możemy wykorzystać PRISM Brain Mapping. PRISM Brain Mapping to unikalny
sposób identyfikowania preferencji ludzi
na podstawie aktywności mózgu. To ekscytujące narzędzie on-line wykorzystuje
niektóre z najnowszych odkryć neuronauki, aby zapewnić użytkownikom serię
„map”, które są reprezentacjami tego, jak
ich mózg woli pracować.

Jeżeli planujemy awans, chcemy awansować liderów, menedżerów na wyższe
stanowiska, możemy przekonać się,
jakie są ich naturalne predyspozycje.
Raporty PRISM pokazują nie tylko
naturalne lub instynktowne prefePonieważ, jak dowiodła neuronauka, mózg rencje ludzi, lecz także zakres i sposób,
jest plastyczny, ludzie w toku codziennej w jaki modyfikują oni lub dostosowują
pracy adaptują swoje naturalne prefe- swoje preferencje czasami, aby odporencje w odpowiedzi na wymogi sytu- wiedzieć na to, co widzą jako wymaacji. Jednak w sytuacjach silnego stresu gania określonych sytuacji, np. miejsca
często powracają nieświadomie do pre- pracy. Raporty wskazują również, które
ferencji naturalnych, których ujawnienie kompetencje generują zachowania nienie zawsze niesie z sobą pozytywny efekt. pożądane lub jakie nie w pełni wykoNa przykład, bardzo silna naturalna prefe- rzystujemy w swoich zachowaniach.
rencja do zachowań oceniających, która Ten wgląd pomaga lepiej zrozumieć
w typowym dniu pracy jest stonowana, ich prawdziwy potencjał, a także to, co
w momentach stresu może być bar- może utrudniać im osiągnięcie jeszcze
dziej nasilona, i tym samym – odbierana wyższej wydajności.

Benchmark: brak dopasowania
Imię i Nazwisko: Sample Professional Organizacja: PRISM Brain Mapping Benchmark: Marketing Manager Inventory Date: 2011-05-26
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Ważne:  Żadne narzędzie służące do generowania profili, w tym również PRISM, nie powinno być wykorzystywane do podejmowania decyzji
dotyczących zatrudnienia lub wyboru ścieżki rozwoju pracownika, bez wsparcia innych technik. © The Center for Applied Neuroscience 1991 & 2018.
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Benchmark: dopasowanie
Imię i Nazwisko: Sample Professional Organizacja: PRISM Brain Mapping Benchmark: Accountant Inventory Date: 2011-05-26
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PRISM Brain Mapping może również
odwzorować mocne strony całego
zespołu, ale to nie wszystko – może
pomóc liderom w zdiagnozowaniu
wydajności zespołu i zidentyfikowaniu
obszarów wymagających poprawy.
W miarę dojrzewania zespołu PRISM
Brain Mapping umożliwi każdej osobie
rozwijanie nowych mocnych stron i strategii kompensacyjnych w celu zwiększenia wydajności.

Dzięki PRISM rekrutacja nie musi być tak
arbitralna – może być naukowa. PRISM
identyfikuje preferencje behawioralne,
które w innym przypadku mogłyby
zostać przeoczone podczas standardowego wywiadu i dlatego zwraca uwagę
na różnice między tym, co dana osoba
robi naturalnie a tym, czego faktycznie
wymaga praca, aby osiągnąć doskonałe wyniki. Obecnie rynek pracy staje
się coraz bardziej złożony, dlatego też
trafna identyfikacja kandydatów, posiaW przypadku zespołów wielokulturo- dających potencjał do osiągania wysowych za pomocą PRISM możemy zma- kiego poziomu wyników, także stała się
pować kulturę organizacyjną. Znaczący trudniejsza. Kluczowym wyzwaniem
wzrost wydajności biznesowej można dla rekruterów staje się odróżnianie
osiągnąć, jeśli istnieje pozytywna i dopa- tych kandydatów, którzy poradzą sobie
sowana kultura. Niszczący wpływ rekru- dobrze na rozmowie kwalifikacyjnej,
tacji kogoś, kto nie podziela tego samego od tych, którzy poradzą sobie dobrze
zestawu wartości, celów i zaangażowania na danym stanowisku.
organizacji, osłabi silny łańcuch powiązań
i więzi. Właściwe dostosowanie kultu- Jak przebiega proces? W pierwszej kolejrowe jest niezbędne, ponieważ wielu ności podczas warsztatu Benchmarkopracowników opuszcza swoje firmy wego, analizując cele strategiczne, sytuw wyniku konfliktów osobowości lub ację biznesową firmy czy wymogi wobec
z powodu problemów z nawiązaniem stanowiska, tworzymy benchmark komkontaktów z kolegami.
petencji pracowniczych do procesu
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rekrutacyjnego lub też rozwojowego,
a następnie dzięki PRISM otrzymujemy
całą gamę kluczowych danych, które
pomogą zarówno w rozwoju przyszłej kariery zawodowej, jak i poprawie
jakości relacji z innymi pracownikami.
Dzięki informacjom zawartym w przejrzystym raporcie, jesteśmy bardziej
świadomi posiadanych realnych kompetencji pracownika i obszarów, które będą
wymagać rozwoju.

osoba nie może być w pełni introwertywna ani ekstrawertywna. Czy ktoś
z Państwa zna osoby w pełni introwertywne, spędzające 100% swojego czasu
w odosobnieniu? Czy ktoś z czytelników
miał też okazję poznać osoby w pełni
ekstrawertywne, które potrzebują towarzystwa innych osób non stop? PRISM
nie dzieli osób na konkretne typy, ale
odwrotnie – wychwytuje subtelne różnice we wzorcach zachowań.

The Business Times, 4 Marca 2014: Wyniki
badań wskazują na to, że jeżeli benchmarki są przeprowadzane prawidłowo,
wydajność w firmie zwiększa się o 30%,
a retencja pracowników o 50%. Wydajność
wzrasta, ponieważ preferowane zachowania wybranej osoby oraz jej kompetencje
są dopasowane do wymagań stanowiska.

Mapy PRISM pokazują, z których preferencji behawioralnych dana osoba skorzysta podczas typowego dnia pracy
w swoim zespole, a z których w sytuacji silnego stresu. Te preferencje mogą znacznie
się między sobą różnić, a nawet mogą
być przeciwstawne, przez co pojawiają
się sytuacje, które powodują zaskoczenie
współpracowników, bo osoba, która na co
Neuronaukowcy, tak jak wcześniej dzień odbierana jest jako ,,miś pluszowy”
wspominałyśmy, udowodnili, że mózg przeobraża się w ,,misia polarnego”.
jest neuroplastyczny, czyli zmienia się.
Do niedawna uważano, że mózg po osią- Zrozumienie neuronauki przywództwa
gnięciu formy dorosłej pozostaje prak- daje nam silne narzędzie, dzięki któremu
tycznie taki sam, czyli że ludzie się wła- możemy w pełni pracować nad rozwojem
ściwie nie zmieniają. Okazuje się, że jest na każdym szczeblu kariery. W naszej
to błędny pogląd, a nasz mózg dzisiaj opinii, jako osób wspierających rozwój
jest już pod względem fizycznym inny, organizacji od prawie 20 lat, PRISM jest
niż był wczoraj.
najlepszym narzędziem, jakie mieliśmy
okazję używać w obszarze rozwoju ludzi;
Oczywiście nasze naturalne preferencje jego elastyczność i dokładność pozwala
nie zmieniają się drastycznie, aczkolwiek określić potrzeby na wysokim poziomie.
przy traumach, urazach, wydarzeniach Pozwala on zaprojektować działania rozszokujących czy gwałtownych zmianach wojowe będące odpowiedzią na wczeżyciowych może się zdarzyć, że mózg śniej zdiagnozowane potrzeby oraz
zmieni swoje preferencje naturalne. Pra- mierzą ich efektywność na przestrzeni
cownik, który na rynku pracy jest już całego projektu poprzez ponowienie
wiele lat, wszelkie swoje decyzje opiera badania w odstępie czasu.
na swoim doświadczeniu. Wspomniane
wyniki badań dowodzą, że mamy duży Autorzy:
wpływ na zmianę naszych zachowań,
możemy je modelować, kreować. Jeżeli
będziemy odpowiednio pracować nad
zachowaniami to możemy wiele zyskać,
np. lepszych liderów, menedżerów.
Mirella Piwiszkis,
PRISM jest jedyną metodologią opartą
stricte na badaniach neuronaukowców, a nie, jak to do tej pory, opartych o koncepcję Carla Gustava Junga.
W odróżnieniu od innych narzędzi mierzy
aż 26 różnych cech i wymiarów. PRISM
mierzy nasze preferencje na skali ciągłej: to znaczy nie klasyfikuje ludzi jako
„introwertyków” lub „ekstrawertyków”.
Tak naprawdę żadna psychicznie zdrowa
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Dzięki PRISM rekrutacja
nie musi być tak
arbitralna – może
być naukowa. PRISM
identyfikuje preferencje
behawioralne, które
w innym przypadku
mogłyby zostać przeoczone
podczas standardowego
wywiadu i dlatego zwraca
uwagę na różnice między
tym, co dana osoba robi
naturalnie a tym, czego
faktycznie wymaga praca.

Dyrektor Generalna
Inspire, Trener,
Coach

dr Marta Czerwiec,
Trener Inspire,
ekspert PRISM
Brain Mapping
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BIZNES

Każda organizacja, bardziej bądź mniej świadomie, dąży
do doskonałości. Pożądany efekt osiągają jednak nieliczni.
Jak zatem wejść na właściwą ścieżkę rozwoju?
Nie sposób osiągnąć w biznesie wielkich
rzeczy bez zwinnej organizacji, zdolnej
do innowacji, szybko reagującej na trendy
i zmiany w otoczeniu rynkowym. Tego zaś
nie uzyskamy bez zbudowania takiej kultury organizacyjnej, dzięki której wszyscy
pracownicy skoncentrowani są na wartości dodanej (tym, co stanowi faktyczną
wartość dla klienta), stale zwiększają efektywność procesów i angażują się w eliminowanie marnotrawstwa. Nieosiągalne?
Skądże – możliwe, o czym świadczą success stories wielu firm. Tyle że trudne
i wymagające zaangażowania każdego
w firmie, od członków zarządu po pracowników liniowych.

CZY MOŻE BYĆ LEPIEJ? TAK!
Do doskonałości dąży większość firm,
lecz niewielu się to udaje. Doskonalenie
jest bowiem nieustannym procesem,
w efekcie którego firma jako całość staje
się coraz bardziej wydajna; bez względu
na niesprzyjające bodźce zewnętrze
i za sprawą unikania wewnętrznych perturbacji. Żeby to osiągnąć, należy spełnić
szereg warunków.

do doskonałości, wybierając rozwiązania,
postawy, narzędzia adekwatne w danym
momencie rozwoju firmy. Kluczowa jest
jednak zawsze efektywność procesów.
W praktyce okazuje się bowiem, że firmy
tak skutecznie realizują cele strategiczne,
jak efektywne są ich procesy. Aby ten
efekt uzyskać, warto mieć na uwadze
czynniki wspierające. Jest ich wprawdzie
wiele, ale można wskazać najważniejsze
spośród nich.

WYZWANIA STOJĄCE PRZED
TWOJĄ ORGANIZACJĄ
Przybliżmy zatem niektóre z warunków – wybranych na podstawie naszych
wieloletnich doświadczeń – wejścia
na ścieżkę ciągłego doskonalenia – równoznacznego ze wzrostem biznesu.

Zaangażowanie pracowników. Zdecydowana większość ludzi nie przepada
za swoją pracą i wykonuje ją z konieczności. Cykliczne raporty Instytutu Gallupa
wskazują, że we wszystkich krajach jest
podobnie: ledwie kilkanaście procent
pracowników lubi swoją pracę i w pełni
angażuje się w nią. Ten sam Instytut anaZ naszych doświadczeń wynika, że każda lizuje od lat relacje między zaangażowaorganizacja może obrać własną drogę niem pracownika a efektywnością firmy,
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w której pracuje. Zależności są oczywiste,
wysoki poziom satysfakcji przekłada się
na wydajność i wyniki biznesowe, wszystko
jednak – jak zawsze – leży w szczegółach.
Otóż nie sposób zaangażować pracownika, jeśli brak mu motywacji. Okazuje się
również, że głównym motywatorem wcale
nie musi być wysokość wynagrodzenia
i premie finansowe. Motywująco działa
oczywiście szereg bodźców, a dobrymi
przykładami są:
• rozumienie strategii (misji i wizji firmy,
dzięki czemu wiemy, w czym uczestniczymy i rozumiemy sens pracy);
• wpływ na firmę (umiejętność zarządcza
do delegowania zadań i większa swoboda w podejmowaniu decyzji przez
pracowników niżej ulokowanych
w strukturze);
• komunikacja wewnętrzna (pracownik
może liczyć na menedżera, otrzymywanie informacji zwrotnej, dzięki
której wiemy, jak nam idzie, a relacje te
oparte są na dialogu, a więc komunikacji obustronnej);
• transparentność kultury organizacyjnej
(jasne i wspólne dla wszystkich reguły
obowiązujące w firmie, w tym dotyczące rozwoju kompetencji i możliwości
awansu – ścieżki rozwoju).
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Uczenie się. Na postawy pracownicze
wpływa też możliwość rozwoju, a więc
uczenia się, co ważne, ten sam czynnik
bezpośrednio przekłada się na efektywność procesu i jego „zwinność” (zdolność
szybkiego dostosowania się do nowych
realiów i potrzeb rynku) – bez rozwoju pracowników (nowe umiejętności i kompetencje), nie będzie to możliwe. Istotną rolę
odgrywa tu także relacja „mentor – uczeń”
(pracownik może liczyć na wsparcie przełożonego, który nie tylko wydaje polecenia, ale też słucha i stawia wyzwania,
wspólnie zaś mogą rozwiązywać problemy). Dzięki temu możliwa jest też „sztafeta pokoleń”, a więc:
• sprawna współpraca międzypokoleniowa w różnorodnych zespołach
(jedno z kluczowych wyzwań stojących dziś przed organizacjami większości sektorów);
• efektywne przejmowanie wiedzy przez
początkujących pracowników, przekazywanej przez doświadczonych w danej
firmie ludzi (dziś wiele firm boryka
się z problemem odejść i zdolnością
do zastąpienia dotychczasowych pracowników nowymi, którzy szybko adaptują się do wymagań biznesu);
• wspieranie talentów (wyszukiwanie
i rozwój szczególnie uzdolnionych
ludzi, czemu służy szereg narzędzi,
począwszy od staży i szkoleń, po dobrze
rozpisane matryce kompetencji, które
są podstawą do realizacji procesu rozwoju pracowników);
• wykorzystanie potencjału różnorodności (każdy ma różne cechy osobowe
oraz doświadczenia z innych miejsc
pracy, warto płynnie podchodzić
do inicjatyw pracowniczych i wykorzystać potencjał różnorodności – istotny
kapitał firmy).

• wszyscy (od zarządu po pracowników
liniowych) jednakowo rozumieli strategiczne wyzwania stojące przed firmą
i mieli świadomość, którą „cegiełkę”
powinni dołożyć, aby wspierać realizację strategii firmy. Elementem, który
może to wspierać jest sprawnie zbudowany system zarządzania efektywnością zbudowany w oparciu
o kaskadę KPIs.

też sens strategii!) i zyskiwał wpływ
na jej realizację (w ramach procesu,
w którym uczestniczy i w granicach
wyznaczonych zadań). Odpowiedzialność pracowników za realizację strategii
jest różna, w zależności od kompetencji,
pozycji czy doświadczenia. Ale zadanie
to dotyczy każdego, bez wyjątku.

To kluczowe czynniki determinujące
efektywność procesów w firmie i zdolKompleksowość. Doskonalenie orga- ność do jej kompleksowego doskonanizacji musi mieć holistyczny charakter. lenia. Większość firm lekceważy te eleObjąć zmianą jedynie wycinek dzia- menty, w czym należy upatrywać ich
łalności, któryś z procesów, można porażek. Wszyscy pragną być jak najlepsi,
w ramach działań pilotażowych, dzięki ale udaje się nielicznym. Nigdy zaś z perczemu zyskamy wewnętrzne kompe- spektywy lidera nie może zniknąć człotencje do koordynowania tej złożonej wiek – to pracownicy są najistotniejszym
ewolucji. Takie podejście wymaga zaan- kapitałem wielu organizacji, który przegażowania właściwych narzędzi do kon- kłada się na jej zdolność do nieustannej
kretnych zadań (celów taktycznych), zmiany ku lepszemu.
dbałość o szczegóły i efektywne wykorzystywanie zasobów oraz wierność strategii firmy.
Autor:
Przywództwo. Określenie celów strategicznych firmy leży w kompetencjach
zarządu firmy bądź jej właściciela. Kluczem jest jednak sprawna komunikacja
i przekazanie strategii w postaci jasnych
celów w dół organizacji – tak, aby każdy
pracownik jednakowo rozumiał cele (ale

Tomasz Bereźnicki,
Partner Zarządzający,
DPC Polska

Problematykę zawartą w niniejszym artykule szerzej
przedstawimy podczas Konferencji Bliżej doskonałości.
Konferencja odbędzie się 17 października 2019 r.
w Hotelu Marriott w Warszawie. Już teraz serdecznie
zapraszamy! Więcej: www.blizejdoskonalosci.pl.

Strategia rozwoju. Nie sposób planować
długofalowego rozwoju organizacji bez
wyznaczenia jej celów. Kluczem strategii firmy jest jej wizja i misja (co i w jaki
sposób chcemy osiągnąć jako organizacja). Ważne, aby:
• strategia była określona w czasie (cele)
i za pomocą możliwych do zarejestrowania wskaźników (twarde dane, które
wskażą, czy cele są realizowane);
• wyznaczyć „kamienie milowe” (milestones), które są niczym innym niż
etapami realizacji w danych okresach
czasu strategii firmy;
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AKTUALNOŚCI
INWESTYCYJNE
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. W IMMOBILE K3
– Wynajęliśmy już blisko 65% powierzchni
biurowca, szacujemy, że do końca roku
zajęte będzie już 95% biur – mówi przedstawiciel dewelopera CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o. o., dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami – Maciej Wawrzyniak.

informatycznych i inżynierii przemysłowej w Polsce. W Bydgoszczy zatrudnionych jest obecnie 40 osób, jednak
zespół ma być systematycznie rozszerzany. W pierwszym etapie Sii Polska
wynajęło 500 m², już teraz planowane jest jednak powiększanie przeZainteresowanie tą nowoczesną powierz strzeni biurowej.
chnią biurową nie jest zaskoczeniem.
Z początkiem sierpnia w Bydgoszczy Immobile K3 mieści się w samym sercu W Immobile K3 funkcjonują również
w Immobile K3 swoje biura otworzyła, starówki, wyjątkowo reprezentacyjnym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsubędąca właścicielem budynku, Grupa punkcie miasta z bardzo dobrą dostęp- menta, AVIVA, BOŚ Bank S.A, mFinanse
oraz BNP Paribas. Trwają prace aranKapitałowa Immobile S.A. oraz spółki nością komunikacyjną.
wchodzące w jej skład: CDI Konsultanci
żacyjne w nowej restauracji La Rosa
Budowlani, Projprzem Makrum oraz W lipcu do grona najemców dołączyła – kolejnym projekcie restauratorów
Focus Hotels.
firma Sii – czołowy dostawca usług popularnej w Bydgoszczy Karafki.

NOWA DYWIZJA SALES & MARKETING
WE WROCŁAWSKIM ODDZIALE
MICHAEL PAGE
Firma rekrutacyjna Michael Page utworzyła we Wrocławiu nową dywizję Sales &
Marketing, która skupia się na rekrutacji
specjalistów z zakresu marketingu i sprzedaży. To odpowiedź na potrzeby dolnośląskiego rynku pracy, gdzie dostrzegalne
jest duże zapotrzebowanie na pracowników z tych obszarów. Dolnośląska
dywizja Sales & Marketing koncentruje
się na rekrutacjach kadry managerskiej.
Jej głównymi klientami są firmy z sektora produkcyjnego, które poszukują
fachowców łączących jednocześnie
wykształcenie techniczne z wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi i sprzedażowymi. W przypadku stanowisk marketingowych, szczególnie poszukiwane
są natomiast osoby z dużą wiedzą marketingową, dobrą znajomością rynku i zrozumieniem produktu. Za rozwój dywizji
odpowiada Marcin Kunicki, Senior Consultant w Michael Page.
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ROŚNIE ZAINTERESOWANIE POWIERZCHNIĄ BIUROWĄ W CENTRUM WARSZAWY
Popyt na warszawskim rynku biurowym
od kilku lat jest generowany głównie
przez najemców z sektora finansowego i ubezpieczeniowego oraz firmy
z branży IT. Odpowiedzią deweloperów
na rosnące zainteresowanie biurami
w centrum miasta jest ich wzmożona
aktywność – w ramach rozpoczętych
inwestycji do końca 2021 roku planuje
się oddanie prawie 850 000 m2 nowej
powierzchni. Na koniec pierwszej połowy
2019 roku w stolicy obserwowano równowagę pomiędzy popytem a podażą,
co doprowadziło do utrzymania się stopy
pustostanów i czynszów na poziomie
podobnym do tego z końca 2018 roku.
M iędz ynarodowa firma doradcza
Cushman & Wakefield prezentuje wyniki
pełnego raportu MARKETBEAT Rynek
Biurowy w Warszawie – Podsumowanie
I poł. 2019 r.
W pierwszej połowie 2019 roku w Warszawie oddano 10 budynków biurowych o łącznej powierzchni 80 550 m2.
Największymi projektami były: pierwsza
faza Mojego Miasta (Echo Investment) – 18 700 m 2, Spark budynek B
(Skanska) – 15 700 m2 oraz Vector+ (ProfBud) – 13 700 m2. Nowa podaż powiększyła całkowite zasoby stolicy do ponad
5,5 mln m2. Zgodnie z zapowiedziami
deweloperów do końca 2019 roku ukończonych zostanie jeszcze 150 000 m 2
powierzchni biurowej. Wśród największych planowanych do oddania inwestycji w drugiej połowie roku są Mennica
Legacy Tower wraz z Mennica Legacy
West (65 000 m2), a także Chmielna 89
(blisko 25 000 m2).
Co ciekawe, najwięcej projektów w trakcie
budowy zlokalizowana jest obecnie
w rejonie Ronda Daszyńskiego, czyli
w strefie Centralnej Zachodniej, która
już pod koniec 2021 r., wraz z ukończeniem wszystkich realizowanych obecnie
inwestycji, stanie się największą dzielnicą
biznesową Warszawy. Ukończenie Warsaw
Hub, Warsaw Unit, Mennica Legacy Tower,
Skyliner, kolejnych faz Generation Parku
oraz ArtN spowoduje, że strefa Centralna
Zachodnia może wyprzedzić Służewiec
w kategorii największej dzielnicy biurowej
stolicy. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że Echo Investment, po nabyciu
części warszawskiego kompleksu biurowego Empark (Służewiec), planuje przekształcić go w inwestycję mieszkaniową.
W dalszej perspektywie możemy się spodziewać co najmniej kilku podobnych
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decyzji w stosunku do projektów wybu- odzwierciedlenie w wartościach absorpcji
dowanych w latach 90., stanowiących w latach 2019 i 2020.
ok. 12% całkowitego zasobu powierzchni
biurowej na Służewcu.
Równowaga pomiędzy popytem i podażą
nie wpłynęła znacząco na stopę pustoDuża liczba realizowanych inwestycji stanów, która od początku roku spadła
w centrum Warszawy zachęca najemców jedynie o 0,2 pp. do poziomu 8,5%.
do rezerwowania najlepszych lokalizacji. Najmniej wolnej powierzchni znajOd stycznia do czerwca br. podpisano duje się w Centralnym Obszarze Bizumowy najmu na 406 000 m2, z czego nesu (COB) oraz w Zachodniej Strefie
109 000 m 2 (27%) stanowiły umowy Centrum – odpowiednio 5,2% i 5,3%.
przednajmu. Wśród największ ych Natomiast Mokotów w rejonie Słutransakcji w pierwszej połowie roku żewca Przemysłowego pozostaje lokaznalazły się: Getin Noble Bank (przed- lizacją z największą dostępnością biur
najem 18 500 m2) w The Warsaw Hub, – 204 000 m2 (18,3%). Strefa ta zyskuje
Warta (przednajem blisko 17 600 m 2) na atrakcyjności dzięki poprawie infraw Warsaw Unit, Bank Gospodarstwa struktury komunikacyjnej oraz ograniKrajowego (przednajem 12 400 m 2 ) czonej dostępności powierzchni w strew Varso, natomiast Axa renegocjowała fach poza centrum, dzięki czemu w kolejumowę na 12 900 m2 w Warsaw Trade nych miesiącach współczynnik pustoTower. Analitycy Cushman & Wakefield stanów może zmaleć.
wskazują, że ze względu na ograniczoną dostępność biur w istniejących Wyjściowa stawka najmu w najlepbudynkach, firmy coraz częściej decy- szych lokalizacjach w COB utrzymuje
dują się na wybór projektu znajdują- się na stałym poziomie 22-24 EUR/m2/
cego się na etapie realizacji. Dotyczy miesiąc, na obrzeżach ścisłego centrum
to zwłaszcza dużych najemców, poszu- w budynkach klasy A wynosi 18-19,5 EUR/
kujących powierzchni w strefach cen- m2/miesiąc, natomiast w pozostałych
tralnych, gdzie w znacznej większości lokalizacjach w Warszawie – 13,5–15 EUR/
istniejących obiektów nie ma wolnych m2/miesiąc.
biur lub ich powierzchnia jest relatywnie
niewielka (kilkaset m2). Dodatkowo pro- Autorami raportu MARKETBEAT Rynek
jekty, które mają być oddane do końca Biurowy w Warszawie – Podsumowanie
2019 roku, są wynajęte już w 68%, a te I poł. 2019 r. są Katarzyna Lipka-Nawrocka,
z realizacją do końca 2020 roku w 42%. Associate Director, oraz Jan Szulborski,
Świadczy to o silnym popycie na biura konsultant w dziale Doradztwa i Badań,
w stolicy, co z pewnością znajdzie swoje Cushman & Wakefield.
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INWESTYCJE

ŁÓDZKI ŚWIAT
NIERUCHOMOŚCI
BIUROWYCH
Wywiad z Zuzanną Krech, Starszym negocjatorem, Managerem
łódzkiego biura, Dział Powierzchni Biurowych, Cushman & Wakefield.
Outsourcing&More: Jednym z głównych
źródeł napędzających łódzki rynek
biurowy jest z pewnością duża aktywność najemców z sektora BPO/SSC/
ITO. Miasto stało się atrakcyjną alternatywą dla większych ośrodków, takich
jak Kraków, Wrocław czy Trójmiasto,
a w ostatnich czterech latach w Łodzi
mogliśmy zdecydowanie mówić o rynku najemcy. Co było powodem tak
wzmożonej aktywności firm w mieście?
Zuzanna Krech, Cushman & Wakefield:
Z uwagi na historię miasta, Łódź kojarzona jest głównie z przemysłem włókienniczym i modowym, farmacją oraz
kosmetykami. Jednak miasto rozwija
się równolegle na kilku płaszczyznach
(AGD, FMCG, farmacja, elektromobilność),
a sektor BPO/SSC/ITO jest jedną z kluczowych. Rozwój tej branży ma oczywiście
odzwierciedlenie we wzroście aktywności najemców w ostatnim czasie – firmy
te mają zwykle duże zapotrzebowanie
na powierzchnię biurową. Innym czynnikiem mającym wpływ na ten wzrost jest
także dobra kondycja i ekspansja najemców już obecnych na łódzkim rynku.

nad Nową Fabryczną, niedługo później
ruszyła budowa Bramy Miasta, natomiast
Warimpex zaczął budowę Ogrodowej
Office. Dodatkowo pojawiły się też takie
budynki, jak Imagine, Hi Piotrkowska czy
OFF Piotrkowska Center. Obecnie aktywność deweloperów nieco przyhamowała – teraz czekają oni na zapełnienie
się istniejących projektów. W budowie
znajduje się około 95 tys. m2.
Oprócz nowych inwestycji na rynku funkcjonują również obiekty starsze, położone
w atrakcyjnych lokalizacjach i będące
charakterystycznymi punktami miasta,
np. Orion, Red Tower czy Centrum Biznesu. Jednak, aby móc konkurować
na rynku z nowymi inwestycjami, właściciele tych nieruchomości muszą zadbać
o ich modernizację.
Każdy biurowiec może mieć swoją tożsamość i obronić się na rynku. Wymaga to
jednak dodatkowych nakładów ze strony
deweloperów i funduszy.

Mówiąc o trendach warto wspomnieć
o rewitalizacji. Unia Europejska wskaJeszcze w 2015 r. miasto oferowało nowo- zuje, że miasto może być wzorem
czesną powierzchnię biurową zaledwie do naśladowania dla innych europejw kilku budynkach. Potencjał rynku skich metropolii.
Proces rewitalizacji Łodzi jest
został jednak dostrzeżony przez deweloperów, którzy w ostatnim czasie uru- projektem unikalnym w skali Polski
chomili kilka nowych projektów, kon- i Europy – obejmującym praktycznie całe
centrując się głownie na dwóch strefach miasto. Pofabryczne kompleksy przebiurowych – Trasy W–Z i Nowego Cen- kształcane są w nowoczesne budyntrum Łodzi. Skanska rozpoczęła prace ki o funkcji mieszkalno-biurowej oraz
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mieszkalno-biurowo-usługowej. To dobry produkt dla inwestorów. Ciekawym
przykładem może być budynek butikowy Targowa 77, który powstał z dawnej
szkoły, czy Monopolis – dawne zakłady
przemysłu wódczanego. Różnorodność
jest bardzo ważna i potrzebna na rynku. Oprócz rewitalizacji nieruchomości
w mieście trwa również przebudowa ulic,
całych zielonych kwartałów, podwórek,
placów i skwerów.
A jaki plan wobec nowych inwestorów ma Łódź, prowadzone są
jakieś inicjatywy?
Łódź cały czas potrzebuje nowych
inwestorów i wie, że należy o nich
zawalczyć. W ostatnich latach Biuro
Obsługi Inwestora Łodzi przeprowadziło działania promocyjne skierowane do firm europejskich, m.in. podczas
Targów MIPIM w Cannes czy misji gospodarczych i już szykuje się do wdrożenia kolejnych inicjatyw. Najważniejsza
jest przy tym konsekwencja w działaniu,
ponieważ inne polskie miasta również
zabiegają o inwestorów. Duże aglomeracje, takie jak Poznań i Katowice starają
się wyróżnić na mapie Europy i wzmacniają swoje zespoły biznesowe. Mniejsze
rynki biurowe, takie jak Lublin, Szczecin
czy Rzeszów również stanowią niemałą
konkurencję. Sukces Łodzi na biurowej
mapie Polski zależy więc od determinacji wielu osób, odpowiedniego zaplecza
biznesowego oraz od aktualnej sytuacji
gospodarczej kraju.
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Potencjał rynku biurowego
Łodzi został dostrzeżony
przez deweloperów,
którzy w ostatnim czasie
uruchomili kilka nowych
projektów, koncentrując się
głownie na dwóch strefach
biurowych – Trasy W–Z
i Nowego Centrum Łodzi.

INWESTYCJE

Bycie jednym
z pierwszych na
rynku to z jednej
strony przywilej,
a z drugiej – ogromna
odpowiedzialność.
Ponad 10 lat temu
uwierzyliśmy
w ogromny
potencjał Łodzi.

Biznes musi ze sobą współpracować
na różnych płaszczyznach. Firmy doradcze, kadry, uczelnie, firmy podatkowe
powinny funkcjonować jak jeden organizm, którym miasto powinno umiejętnie zarządzać. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć sukces. Na korzyść Łodzi
przemawiają obecnie przede wszystkim
atrakcyjne stawki czynszu oraz dostępność wykwalifikowanych pracowników.
Politechnika Łódzka to jedna z najnowocześniejszych uczelni w Europie, a łódzcy
studenci stanowią około 10% całkowitej
populacji miasta.
Czy dziś w Łodzi jest miejsce dla najemców z sektora coworkingowego, których dużą aktywność obserwowaliśmy
w ubiegłym roku w Warszawie?
Łódź jest otwarta na firmy z sektora elastycznych powierzchni biurowych.
W 2018 r. na wejście do miasta zdecydował się Regus, w tym roku NewWork, a kolejni duzi operatorzy prowadzą rozmowy
na temat otwarcia swoich biur. Dobrze
radzą sobie lokalne firmy coworkingowe,
jak Co:Spot, czy CoWalk Hub, które podkreślają swoje łódzkie korzenie. Są to elastyczne biura zlokalizowane w kamienicach i w starych fabrykach, a ich oferta jest
skierowana głównie do startupów i MSP,
które w ramach najmu otrzymują dostęp
do wielu dodatkowych usług. Dodatkowo,
takie miejsca wychodzą ze swoją ofertą
np. do branży IT, tworząc projekty dostosowane specjalnie do unikalnych potrzeb
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tej grupy najemców. W ten sposób tworzony jest hub, w którym firmy pracują
nad tymi samymi projektami i mogą wymieniać się wiedzą.

przy naszym udziale na lokalnym rynku
pojawił się Deloitte. Natomiast w 2015 r.
zostaliśmy wyłącznym agentem budynku
B w kompleksie University Business Park,
projekcie GTC i skomercjalizowaliśmy go
We wrześniu 2019 r. firma doradcza w 100% w niecałe dwa lata.
Cushman & Wakefield będzie obchodzić jubileusz – 10 lat aktywności Rok 2015 był również przełomowy dla
na łódzkim rynku biurowym. Które Działu Powierzchni Biurowych Cushman
transakcje z Państwa perspektywy były & Wakefield. Otworzyliśmy kolejne
w tym czasie najistotniejsze i można je biura regionalne m.in. w Łodzi. Dziś nad
uznać za kamienie milowe dla rozwoju regionem czuwa trzyosobowy zespół pratego rynku?
cujący na miejscu. Wśród naszych ostatBycie jednym z pierwszych na ryn- nich większych dokonań mogę przypoku to z jednej strony przywilej, a z dru- mnieć, że w 2018 r. reprezentowaliśmy
giej – ogromna odpowiedzialność. Ponad Clariant w transakcji w budynku Mono10 lat temu uwierzyliśmy w ogromny po- polis – jest to pierwsza od wielu lat umowa
tencjał Łodzi. Wykonaliśmy pracę u pod- typu pre-let na łódzkim rynku biurowym.
staw, edukowaliśmy lokalne firmy, zachę- Ponadto przez dekadę współpracowacaliśmy międzynarodowe korporacje, aby liśmy jeszcze m.in. ze spółkami Skarbu
otwierały tu swoje biura, deweloperów Państwa czy placówkami bankowymi.
instytucjonalnych, aby kupowali grunty,
podjęliśmy dialog z miastem, zaprasza- Co ważne, przez 10 lat nauczyliśmy się
liśmy inwestorów. Można powiedzieć, przede wszystkim cierpliwości, odpoże braliśmy czynny udział w kształtowaniu wiedniego przygotowania, a następnie
tego rynku. Po wejściu do Łodzi firm kon- konsekwentnego realizowania strakurencyjnych mieliśmy pewność, że to, co tegii i – podkreślę jeszcze raz – rzetelrobimy, ma sens i – wbrew pozorom – ko- nego przygotowania. Myślimy długofarzystaliśmy z efektu synergii. Większa licz- lowo, nie oczekując natychmiastowych
ba firm doradczych na rynku, to nie tylko rezultatów. Wielokrotnie edukowaliśmy
rywalizacja, to przede wszystkim wspól- klientów, wyjaśnialiśmy, jak zmienia się
ny cel, którym jest prężny rozwój miasta. rynek i co pomoże im lepiej na nim funkcjonować, znaleźć lepszych pracowników
Natomiast w kontekście naszych dokonań, czy poprawić wizerunek pracodawcy.
10 lat temu miasto nie oferowało znanych Rynek docenił to zaangażowanie.
obecnie nowoczesnych powierzchni biurowych. Warunki do pracy były inne, Kończąc, jak widzi Pani Łódź za kolejprzede wszystkim dysponowaliśmy ne 10 lat? Czy miasto dołączy do kluzupełnie inną pulą budynków. Jednak bu milionerów?
W mojej opinii Łódź nie musi brać
we wrześniu 2009 r. mogliśmy ogłosić
pierwszy sukces – zawarcie umowy najmu udziału w wyścigu, który z lokalnych rynna 135 m2 w budynku Forum 76 przez ków biurowych, po Krakowie i Wrocławiu,
firmę Enthone. Następnie w 2010 r. pod- a zaraz Trójmieście przekroczy jako
jęliśmy współpracę z firmą Takeda, czyli pierwszy kolejny milion m2. Mamy dużo
dawniejszym Nycomed, i z perspek- zalet, jak choćby rewitalizacje i obiekty
tywy lat możemy uznać tę transakcję poprzemysłowe, którymi interesują się
za pierwszą kluczową, ponieważ do dzisiaj inwestorzy, czy dobrej jakości powierzchTakeda jest naszym globalnym klientem. nię klasy B zlokalizowaną w centrum
W tym samym roku nawiązaliśmy współ- miasta. Obecnie infrastruktura biurowa
pracę z firmą Infosys Poland, i od tego w Łodzi odpowiada na potrzeby najemczasu reprezentowaliśmy ją w transak- ców, a deweloperzy mają zabezpieczone
cjach najmu na ponad 50 tys. m2. W roku działki i są gotowi do uruchomienia no2011 podpisaliśmy umowę najmu repre- wych projektów. Najważniejsze na tym
zentując Gopet Trans, a w 2018 r. z powo- etapie jest zadbanie o odpowiednie wadzeniem przeprowadziliśmy ją na nową runki do pracy i życia. Wtedy milion m2
powierzchnię do budynku Targowa 77. będzie naturalną konsekwencją dobrze
W roku 2011 wprowadziliśmy również rozwijającego się miasta.
jedno z pierwszych centrów usług wspólnych do Łodzi – firmę Tate&Lyle. W 2013 r. Dziękujemy za rozmowę.
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LUBELSKA BRANŻA
F&A GOTOWA NA
NOWE INWESTYCJE

Kwitnąca w Lublinie branża nowoczesnych usług dla biznesu już
od pewnego czasu jest w wyraźnym stopniu zdominowana przez sektor IT,
którego dynamiczny rozwój ma odzwierciedlenie w nowych inwestycjach
spółek informatycznych regularnie pojawiających się w mieście.
Wynika to nie tylko ze specyfiki samego
rynku i zmieniającego się świata technologii, lecz także ze Strategii Rozwoju
Lublina przyjętej i konsekwentnie realizowanej przez Urząd Miasta, określającej
sektor IT jako jedną z priorytetowych specjalizacji w mieście. Priorytetowe znaczenie dla rozwoju miasta nadane w Strategii mają także nowoczesne usługi biznesowe, przy czym nieco w cieniu sektora IT
w Lublinie rozwija się także branża finansowo-księgowa, od której przecież rozpoczął się dynamiczny rozwój lubelskiego
sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
będącej największą uczelnią we wschodniej Polsce, największym zainteresowaniem pod względem liczby kandydatów
przypadających na jedno miejsce, odpowiednio drugie, trzecie i czwarte miejsce
zajęły rachunkowość i finanse, anglistyka
oraz lingwistyka stosowana, czyli jedne
z kluczowych kierunków dla rozwoju
branży BSS, w tym F&A (pozycja bezapelacyjnego lidera przypadła psychologii).
W ubiegłym roku akademickim w Lublinie
na kierunku finanse i rachunkowość kształciło się 2080 studentów, 1793 studiowało
zarządzanie, 1654 ekonomię, 659 anglistykę, a 403 lingwistykę stosowaną.
Liczby te dowodzą, że oferta lubelskich
uczelni jest dostosowana do specyfiki
rynku pracy i odpowiada na rzeczywiste
jego potrzeby. Z drugiej strony świadczą
też o tym, że młodzi ludzie dostrzegają
aktualny i przyszły potencjał właśnie tych
kierunków studiów, a pośrednio również
atrakcyjność miejsc pracy w branży BSS.

Podobnie jak w przypadku sektora IT,
jednym z najważniejszych czynników stojących za napływem inwestycji w obszarze
finansowo-księgowym są zasoby i jakość
kształcenia lubelskich uczelni. Ekonomia,
finanse i rachunkowość, zarządzanie,
a także anglistyka i lingwistyka stosowana to jedne z najpopularniejszych obok
prawa, informatyki i psychologii kierunki
studiów na lubelskich uczelniach. Przykładowo, w ramach rekrutacji na nad- Jedną z pierwszych i zarazem najważniejchodzący rok akademicki na Uniwersytet szych dla rozwoju branży F&A w Lublinie
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firm, która dostrzegła potencjał akademicko-biznesowy miasta, była firma
Genpact, globalny dostawca usług finansowo-księgowych, który już w 2008 r.
wybrał stolicę województwa lubelskiego
na siedzibę swojego pierwszego oddziału
w Polsce. Lubelskie Centrum Operacyjne,
zatrudniające aktualnie 230 specjalistów,
świadczy usługi m.in. dla branży farmaceutycznej, automotive czy FMCG. Obsługując głównie klientów rosyjsko- i polskojęzycznych Genpact korzysta z dostępności lokalnych specjalistów z zakresu
accounts receivable, accounts payable,
general ledger czy z obszaru rachunkowości zarządczej, uzupełniając usługi
finansowo-księgowe procesami związanymi z obsługą klienta. To właśnie
od firmy Genpact rozpoczął się prężny
rozwój branży BPO w mieście, a w ślad
za nią przyszli do Lublina kolejni inwestorzy z obszaru F&A.
Rachunkowość i płace to jedne z usług,
które najczęściej podlegają outsourcingowi, przy czym aktualnie z tego rozwiązania korzysta niespełna połowa
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Nieco w cieniu sektora IT w Lublinie
rozwija się także branża finansowoksięgowa, od której przecież rozpoczął się
dynamiczny rozwój lubelskiego sektora
nowoczesnych usług dla biznesu.

przedsiębiorstw w Polsce. Zauważalny jest natomiast wyraźny trend
wzrostowy wynikający z powszechnych niedoborów zasobów ludzkich
i w związku z tym rosnących kosztów
rekrutacji. Zewnętrzny dostawca usług
zamiast pracownika etatowego to nie
tylko oszczędność kosztów i czasu, ale
także w dużej mierze ograniczenie
odpowiedzialności finansowej zarządu
spółek, dzięki przeniesieniu odpowiedzialności za księgowość na dostawcę
rozwiązania. Wśród branż najczęściej decydujących się na współpracę
z dostawcami usług F&A wymienić
można sektor technologiczny i telekomunikacyjny, branżę FMCG oraz
sektor produkcyjny. Branża finansowo-księgowa to także jedna z grup
usług, które najczęściej podlegają procesowi centralizacji w ramach centrów
usług wspólnych. Przykładem takiej
inwestycji jest Centrum Operacji Księgowych Orange Polska, które działa
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w Lublinie już od 2006 r., obsługując
procesy finansowo-księgowe dla firm
należących do grupy Orange Polska. Już
na początku swojej działalności, jeszcze
jako Centrum Operacji Księgowych TP,
lubelskie centrum otrzymało od organizacji Shared Services & Outsourcing
Network (SSON) prestiżową nagrodę
dla najlepszego w Europie własnego
centrum usług wspólnych.
Oprócz dużych centrów oferujących
usługi finansowo-księgowe, w Lublinie
rozwijają się także niewielkie biura
rachunkowe, z których wiele świadczy
usługi na rzecz międzynarodowych korporacji, ułatwiając im wejście na rynek
lubelski i świadcząc kompleksowe
pakiety usług, począwszy od doradztwa
w zakresie formy prowadzenia działalności, wsparcia w rejestracji spółki,
reprezentacji przed ZUS czy Urzędem
Skarbowym, a na przygotowaniu sprawozdań finansowych kończąc.
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Podobnie jak w całej lubelskiej branży
BSS, warta podkreślenia jest doskonała
znajomość języków obcych w biurach
rachunkowo-księgowych w Lublinie.
Wiele z nich zrzeszonych jest w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, będących
jedną z najważniejszych i wiarygodnych
grup zrzeszających ekspertów w dziedzinie finansów i księgowości.

Banki są jednymi
z kluczowych najemców
nowoczesnej powierzchni
biurowej w Lublinie,
czego dowodem jest
rekordowa na lubelskim
rynku transakcja
Santander Bank Polska,
który niedawno wynajął Duży potencjał miasta, który dostrzegają
5 tys. m2 w budynku kolejni inwestorzy, wynika także z konCZ Office Park 1UA. kurencyjności kosztowej, m.in. wciąż

Duży potencjał
miasta, który
dostrzegają
kolejni inwestorzy
wynika także
z konkurencyjności
kosztowej, m.in.
wciąż niższego od
miast centralnej
i zachodniej części
kraju poziomu
wynagrodzeń.

niższego od miast centralnej i zachodniej części kraju poziomu wynagrodzeń. Przykładowo, młodszy księgowy
(AP/AR) ze znajomością języka angielskiego może w Lublinie liczyć na wynagrodzenie na poziomie 3200–4200 zł
brutto, natomiast poziom wynagrodzeń
na tym samym stanowisku w Katowicach to już 4500–5500 zł. Podobna różnica kosztowa pojawia się także w przypadku bardziej doświadczonych specjalistów – zarobki Team Leadera w obszarze
Księga Główna zarządzającego grupą
5–15 pracowników w Lublinie wahają się
pomiędzy 8500 a 12 000 zł, przy widełkach rzędu 10 000–15 000 zł w Gdańsku.
Konkurencyjność wynagrodzeń, połączona z niższymi kosztami operacyjnymi
prowadzenia działalności w Lublinie
sprawiają, że mimo coraz bardziej ograniczonej dostępności zasobów ludzkich,
będących powszechnym problemem
w Europie, zagraniczne firmy chętnie
spoglądają na Lublin jako na miejsce
swoich operacji biznesowych.
Co ciekawe, mimo bardzo wyraźnego
wzrostu znaczenia automatyzacji procesów w księgowości i finansach, firmy
z obszaru F&A to wciąż jedni z największych pracodawców w Lublinie. Warto
jednak zauważyć, że wg raportu State
of the Outsourcing, Shared Services,
and Operations Industry 2018 opracowanego przez KPMG, w najbliższych
latach rozwiązania z zakresu Robotic
Process Automation będą najważniejszą technologią umożliwiającą osiągnięcie oszczędności operacyjnych,
i bez wątpienia, automatyzacja prostych powtarzalnych zadań pochłaniających znaczną część pracy pracowników,
takich jak fakturowanie, obsługa należności, płatności czy śledzenie płatności,
zmieni charakter pracy w obszarze F&A.
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Silną pozycję w lubelskiej branży BSS
posiada także sektor bankowy. To właśnie tutaj od 2013 r. Alior Bank posiada
swój Contact Center, które odpowiada
za relacje banku z klientem. Lublin to
także siedziba Centrum Obsługi Klienta
Detalicznego PKO BP, które od 2004 r.
realizuje kompleksową obsługę telefoniczną i mailową klientów banku oraz
spółek grupy kapitałowej w kraju i za granicą, a także centrów operacyjnych Pekao
Faktoring, Open Finanse, Vistra Corporate
Services czy funkcjonującej w obszarze
zarządzania windykacjami firmy EOS
KSI Polska.
Warto zauważyć, iż to właśnie banki są
jednymi z kluczowych najemców nowoczesnej powierzchni biurowej w Lublinie,
czego dowodem jest rekordowa na lubelskim rynku transakcja Santander Bank
Polska, który niedawno wynajął 5 tys. m2
w budynku CZ Office Park 1UA. Rozwijający się lubelski rynek powierzchni biurowych dzięki trzem rozpoczętym właśnie inwestycjom wzbogaci się w ciągu
najbliższego roku o blisko 40 tys. m 2
w klasie A. Obiekt Wojciechowska 9A
o powierzchni 6,7 tys. m2 realizowany
przez W9 Investments S.C. J.Urban
D.Piątek, G7 autorstwa JBU Sp. z o.o. Sp.
k. (14,5 tys. m2) oraz CZ Office Park 3U
(16,5 tys. m2), będący kolejnym etapem
parku biurowego Centrum Zana Holding, to kolejne inwestycje lubelskich
deweloperów. Dostrzegają oni, mimo
wciąż względnie wysokiego poziomu
pustostanów w Lublinie, duży potencjał
rynku, liczbę inwestycji napływających
do miasta, oraz tempo rozwoju obecnych już najemców, w tym także reprezentujących branżę usług dla biznesu.
Po zakończeniu tych projektów całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni
biurowej w Lublinie osiągną poziom
243 282 m2.

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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TECHNOLOGIE KOSMICZNE
I OFERTA WYDARZEŃ
BIZNESOWYCH W KIELCACH
Wcale nie trzeba wybierać się w kosmos, aby zobaczyć Czerwoną
Planetę z bliska… Właśnie teraz w Kielcach odbywają się międzynarodowe
zawody łazików marsjańskich, których organizatorem jest Europejska
Fundacja Kosmiczna, a jednym z partnerów – Miasto Kielce. Oprócz
atrakcji dla entuzjastów nauki i nowych technologii, miasto przygotowało
ofertę kilku innych wartościowych wydarzeń gospodarczych, które
zaspokoją oczekiwania najbardziej wymagających gości.
EUROPEAN ROVER CHALLENGE
13–15 WRZEŚNIA
European Rover Challenge to największe
w Europie międzynarodowe zawody
robotyczno-kosmiczne. Biorą w nim
udział zespoły, które przy pomocy zaprojektowanych i skonstruowanych przez
siebie urządzeń wykonują analogiczne
zadania do tych, realizowanych przez
misje bezzałogowe na innych planetach.
Nie jest to wyłącznie wydarzenie edukacyjne – to także przestrzeń do rozwoju
współpracy nauki i biznesu, do wzmacniania transferu wiedzy. Dlatego w ERC
z entuzjazmem angażują się instytucje
publiczne, uczelnie oraz przedsiębiorstwa, na co dzień zajmujące się informatyką i nowoczesnymi technologiami.
Wydarzenie odbywające się aktualnie
w Kielcach jest gratką dla miłośników
kosmosu, pasjonatów nowych technologii, studentów i młodzieży, przedstawicieli świata nauki i biznesu. Odbywa się
cyklicznie od roku 2014 i, oprócz obserwacji zmagań poszczególnych zespołów,
daje możliwość udziału w różnorodnych
warsztatach, eksperymentach naukowych i pokazach. W zawodach rywalizuje 400 osób pochodzących z 15 krajów
świata. Gospodarzem tegorocznej,
piątej edycji jest Politechnika Świętokrzyska. To właśnie zespół z kieleckiej
uczelni – Impuls Mars Rover Kielce – zajął
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pierwsze miejsce w międzynarodowych
zawodach łazików marsjańskich University Rover Challenge, które odbyły się
w dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 r.
na pustyni w amerykańskim stanie Utah.
Nasi studenci pokonali 95 drużyn z całego
świata, a w finale rywalizowali z 36 zespołami ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, Kanady, Indii, a także z Polski.
Chociaż Polacy w ubiegłych latach dość
często stawali na podium w zawodach
University Rover Challenge, to jednak
zajęcie pierwszego miejsca jest z pewnością ukoronowaniem wysiłku wielu
osób oraz dodatkowym argumentem,
aby europejska edycja wydarzenia odbyła
się w Kielcach.
Miejsce organizacji zawodów, teren kampusu Politechniki Świętokrzyskiej, został
przygotowany tak, aby odwzorować
warunki panujące na obcej planecie.
Brunatna ziemia specjalnie uformowana
w tor przeszkód przypomina zarówno
wyglądem, jak i składem geologicznym
glebę marsjańską. Rywalizujące ze sobą
zespoły wykonują różnorodne zadania,
m.in.: pokonanie wyznaczonej trasy, podjęcie i transport dużego ładunku, ślepa
nawigacja, pobieranie próbki gleby. Są
one tak skonstruowane, by wyeliminować
czynnik losowy i promować projekty,
które działają w sposób stały i powtarzalny. Zmaganiom przygląda się szeroka

publiczność – wydarzenie jest otwarte
dla wszystkich widzów.
– Z punktu widzenia miasta ważne jest
to, iż, oprócz popularyzowania tematyki kosmicznej i warsztatów naukowo-technologicznych tworzymy pomost
do współpracy nauki z biznesem – mówi
Danuta Papaj, Zastępca Prezydenta
Kielc. I dodaje – Dlatego, podczas tegorocznej edycji zawodów po raz pierwszy
została zorganizowana konferencja
mentoringowo-biznesowa skierowana
do przedstawicieli środowisk naukowych
i technologicznych, która tworzy przestrzeń do wspólnej dyskusji o możliwych
projektach w kontekście nowych planów
eksploracji kosmosu.
Rozpoznawalność European Rover Challenge rośnie z każdym rokiem. Zwiększa
się także świadomość przedstawicieli
branży kosmicznej, iż wydarzenie ma
niebagatelny wkład w rozwój technologii i kształcenie kadr nowoczesnej
gospodarki. Swoje wsparcie wydarzeniu,
oprócz Miasta Kielce zaoferowali: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”, Mars Society Polska, Europejska
Fundacja Kosmiczna. Patronatu honorowego udzieliły m.in. Komisja Europejska,
Polska Agencja Kosmiczna oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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MIĘDZYNARODOWY SALON
PRZEMYSŁU OBRONNEGO
3–6 WRZEŚNIA
Najbardziej znane w Polsce wydarzenie
branży przemysłu obronnego odbywa się
na Targach Kieleckich już od 27 lat. To nie
tylko kompleksowa prezentacja sprzętu
wojskowego, ale także biznesowe spotkania i umowy zawierane pomiędzy producentami sektora obronnego z różnych
kontynentów. W tym roku targi odbyły
się w dniach 3–6 września. Jednym z najpoważniejszych wystawców była Polska
Grupa Zbrojeniowa. Po raz drugi w historii
MSPO Targi gościły Wystawę Narodową
USA, podczas której prezentowano
potencjał amerykańskich sił zbrojnych.
Jednym z gości zaproszonych przez
stronę amerykańską był Alfred Merrill
Worden – amerykański astronauta, pułkownik United States Air Force, uczestnik
misji Apollo 15, co z pewnością pozostaje
w związku z obchodzoną niedawno, pięćdziesiątą rocznicą pierwszego lądowania
człowieka na Księżycu. Na targach zaprezentowali się także tacy giganci rynku
zbrojeniowego, jak Lockheed Martin,
Raytheon, Boeing, Northrop Grumman.

KONGRES POLITYKI MIEJSKIEJ
14–16 LISTOPADA
Już wkrótce Kielce będą gospodarzem Kongresu Polityki Miejskiej. To
wydarzenie, odbywające się w dniach
14–16 listopada, będzie okazją do
szerokiej debaty o kierunkach rozwoju
miast – przy współudziale jak najszerszego grona osób, instytucji i środowisk
zaangażowanych w problematykę zrównoważonego rozwoju miast. Omawiane
będą tematy, które są niezwykle ważne
z punktu widzenia zarówno mieszkańców,
jak i osób zarządzających metropoliami:
kształtowanie przestrzeni, mieszkalnictwo, transport i miejska mobilność,
środowisko i adaptacja do zmian klimatu.
Wszystkich zainteresowanych tematyką
miejską i kształtowaniem zrównoważonego rozwoju miast zapraszamy do Kielc.
Więcej informacji na stronie:
www.kongres.miasta.pl.

KONGRES BIUR RACHUNKOWYCH
26–27 LISTOPADA
Kongres Biur Rachunkowych odbędzie
się w Kielcach w dniach 26–27 listopada. Ta branżowa impreza organizowana jest w Kielcach po raz drugi i stanowi znakomitą okazję do pogłębionej
dyskusji o warunkach funkcjonowania
małych i średnich firm w Polsce oraz
o zmieniającym się otoczeniu formalno-prawnym przedsiębiorstw. Najliczniejszymi podmiotami biorącymi udział
w kongresie są biura rachunkowe, kancelarie prawne oraz doradcy podatkowi,
którzy cenią sobie atmosferę profesjonalizmu oraz możliwość budowania partnerstwa i wymiany doświadczeń w gronie
specjalistów.

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

KIELCE ATRAKCYJNE DLA BIZNESU
Liczne wydarzenia odbywające się
lokalnie podczas tegorocznej jesieni
zachęcają do szukania inspiracji zawodowych właśnie w Kielcach. Oprócz możliwości pogłębienia wiedzy i zawarcia inspirujących znajomości, w Kielcach można
ciekawie spędzić czas, także po godzinach – zarówno korzystając z lokalnych
atrakcji turystycznych, jak i bogatej oferty
hotelarsko-restauracyjnej.
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CZĘSTOCHOWA
– SIŁA WSPÓŁPRACY
Częstochowa jest Liderem Subregionu
Północnego Województwa Śląskiego i jako
lider ma swoje obowiązki. Nic zatem dziwnego,
że częstochowski samorząd wychodzi
z kolejnymi inicjatywami mającymi na celu
aktywizację współpracy z kolejnymi gminami.
REGIONALNE INWESTYCJE
TERYTORIALNE

Śląskiego na lata 2014–2020. Sygnatariuszami porozumienia są Miasto CzęSubregion Północny województwa ślą- stochowa jako Lider Porozumienia,
skiego jest jednostką terytorialną zdefi- trzy powiaty, dwa miasta oraz 28 gmin.
niowaną w pierwszej Strategii Rozwoju To dokument niezwykle istotny z perWojewództwa Śląskiego uchwalonej spektywy całego subregionu, ponieważ
25 września 2000 r., jako jeden z czterech określa główne zasady współpracy Stron
tzw. obszarów polityki rozwoju (subre- Porozumienia przy:
gionów) województwa śląskiego, obok • programowaniu
południowego, środkowego i zachod- • wdrażaniu
niego. Każdy z subregionów zorganizo- • koordynacji
wany jest wokół aglomeracji miejskiej • finansowaniu
o znaczeniu europejskim lub krajowym, • monitorowaniu
która jest zasilana przez swój obszar funk- • rozliczaniu Regionalnych Inwestycji
cjonalny oraz wspomagana przez lokalne
Terytorialnych Subregionu Północnego.
ośrodki rozwoju.
W ramach RPO WSL na lata 2014–2020
Subregion Północny obejmuje trzy uzgodniono zastosowanie instrumentu
powiaty ziemskie: częstochowski, kło- Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
bucki i myszkowski oraz miasto na pra- realizowanych w Subregionie Północnym
wach powiatu – Częstochowę, a jego zgodnie z ustaleniami Zarządu Wojeperyferia tworzą dwa obszary wiejskie wództwa z partnerami lokalnymi. Regioo niskim poziomie dostępu mieszkańców nalne Inwestycje Terytorialne dotyczą
do dóbr i usług warunkujących możli- działań w następujących obszarach:
wości rozwojowe.
• zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach „brownfield”,
6 marca 2015 r. podpisano Porozumienie • zwiększenie udziału energii pochoo współpracy w sprawie opracowania
dzącej z OZE,
i realizacji Strategii RIT dla Subregionu • poprawa efektywności energe tycznej w sektorze publicznym
Północnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
i mieszkaniowym,
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• wzrost atrakcyjności transportu
publicznego,
• zwiększenie ilości unieszkodliwionych
odpadów,
• rozbudowa systemu oczyszczania
ścieków,
• ochrona zasobów naturalnych,
• poprawa dostępu do usług społecznych
oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza na obszarach rewitalizowanych,
• zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego.
W ramach RIT realizowane powinny
być komplementarne przedsięwzięcia
łączące wsparcie z kilku osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020, w tym interwencje dwóch funduszy: Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 marca 2015 r. podpisano
Porozumienie o współpracy
w sprawie opracowania
i realizacji Strategii RIT
dla Subregionu Północnego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata
2014–2020. Sygnatariuszami
porozumienia są Miasto
Częstochowa jako Lider
Porozumienia, trzy powiaty,
dwa miasta oraz 28 gmin.
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zmienił się w rynek pracownika, co powoduje również zmianę polityki samorządu
wobec przedsiębiorców. O ile kiedyś
miasto koncentrowało się na zapewnieniu mieszkańcom nowych miejsc
pracy, o tyle dziś zależy mu na jakości tej
pracy i chodzi tu zarówno o odpowiedni
poziom zarobków, jak i o jakość pracy
z punktu widzenia pracodawcy.
W Częstochowie od dawna stawia się
na współpracę z biznesem w procesie
kształcenia kadr, uważając biznes właśnie
za niezbędny element procesu edukacji
i najlepszego partnera podczas kształcenia młodych kadr. Istnieje w mieście
wiele projektów wspierających zarówno
pracodawców, uczniów przygotowujących się do startu w dorosłe życie, jak
i pracowników chcących podnieść swoje
kwalifikacje. Powstał Program Teraz
Lepsza Praca, Projekt „ZAWODOWIEC”,
Program „Dostępny Lekarz”, wciąż funkcjonuje „Akademicka Częstochowa” – to
wszystko faktyczne i realne działania częstochowskiego samorządu.

Zdefiniowane w RPO obszary wsparcia
w ramach RIT wpisują się w priorytety i cele Strategii Rozwoju Subregionu Północnego. Stanowią więc jeden
z instrumentów pozwalających realizować Strategię.
W 2017 r. powstał pomysł, by stworzyć
miejsce, gdzie wszelkie działania dotyW ramach RPO WSL na lata 2014–2020 czące rynku pracy w mieście, można
na finansowanie Regionalnych Inwestycji podsumować i ulepszyć. W ten sposób
Terytorialnych Subregionu Północnego zrodził się zamysł Jurajskiego Kongresu
przeznaczono kwotę: 104 160 606 euro Gospodarczego, którego współorganiza(452 285 595,81 PLN)
torami pierwotnie był Urząd Miasta Częstochowy, Urząd Wojewódzki w KatowiJURAJSKI KONGRES
cach oraz Regionalna Izba PrzemysłowoGOSPODARCZY
-Handlowa w Częstochowie, która podOd czasu ulokowania na terenie miasta czas gali wieczornej kongresu rozdawała
nieruchomości w obszarze oddziaływania statuetki Jurajskiego Produktu Roku.
Specjalnych Stref Ekonomicznych, Częstochowa nie jest postrzegana już tylko W tym roku, w październiku miasto zorjako miasto turystyczne. Rozbudowuje ganizuje trzecią już edycję JKG i – wzorem
i rozwija się infrastruktura, coraz to nowe ubiegłego roku – zaprosiło już do udziału
firmy rozpoczynają kolejne inwestycje, sąsiadujące gminy.
a miasto przyłącza nowe tereny do stref
aktywności gospodarczej.
POROZUMIENIE JURAJSKIE
We wrześniu ubiegłego roku, podczas
Od momentu podpisania umowy trój- II Jurajskiego Kongresu Gospodarczego
stronnej, zawartej pomiędzy Gminą cztery gminy podpisały Porozumienie
a KSSE S.A. oraz SSE Euro-Park Mielec, na Rzecz Rozwoju i Promocji Gmin Makrominęło właśnie pięć lat i w mieście bardzo regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
wiele się zmieniło. Nakłady inwestycyjne Oznaczało to podjęcie wspólnych działań
wyniosły już około półtora miliarda zło- w zakresie:
tych, przeprowadzono trzydzieści prze- • wspólnej promocji gospodarczej
targów i utrzymano lub stworzono ponad
terenów inwestycyjnych,
siedem tysięcy nowych miejsc pracy • zwiększenia atrakcyjności turystycznej
Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
w samych tylko przedsiębiorstwach
„strefowych”. W tym czasie zmienił się • rozwoju zrównoważonego transportu
także rynek pracy – z rynku pracodawcy
i poprawy komunikacji w regionie.
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Tematyka Jurajskiego
Kongresu Gospodarczego
z założenia ma być zawsze
poświęcona rynkowi pracy
na terenie Województwa
Śląskiego, który przez
samą już strukturę regionu
jest bardzo zróżnicowany
i zdywersyfikowany, a także
kształceniu kadr na potrzeby
przedsiębiorców.

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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Sygnatariuszami porozumienia był wówczas: Prezydent Miasta Częstochowy
– Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent
Miasta Zawiercia – Witold Grimm, Burmistrz Miasta Myszkowa – Włodzimierz
Żak i Ogrodzieńca – Andrzej Mikulski.
Miasta te zostały wybrane nie bez powodu,
ponieważ (na podstawie poprzedniej
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych) to właśnie w granicach tych miast
znajdowały się tereny strefowe. Jurajskie
miasta postanowiły współpracować m.in.
przy tworzeniu wspólnej oferty dla inwestorów i firm zainteresowanych rozwojem
w makroregionie. Chodzi o zwiększanie
możliwości rozwoju i zagospodarowania
kolejnych terenów inwestycyjnych w miastach, zarówno objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej, jak i oferowanych poza terenami strefowymi. Chcą
też solidarnie działać na rzecz rozwiązań
komunikacyjnych, które przyczynią do rozwoju terenów północnej części Jury oraz
w pełni wykorzystać jej potencjał turystyczny. Włodarze miast-sygnatariuszy
są też zainteresowani przygotowaniem
wykwalifikowanych kadr w oparciu o profile kształcenia zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy. Taka idea przyświeca
m.in. projektom realizowanym przez częstochowskie szkoły zawodowe i uczelnie.

ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne)
i prywatnym w Polsce oraz międzynarodowymi organizacjami sektora outsourcingu,
m.in. z Global Sourcing Association. Fundacja będzie gospodarzem panelu dyskusyjnego dotyczącego employer brandingu.
Jednocześnie Pro Progressio organizuje
dzień później – 24 października – w Częstochowie The BSS Tour, którego tematyka (podobnie jak w roku ubiegłym)
będzie kontynuacją panelu dotyczącego
tematyki tworzenia pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Porozumienie rozszerza sfery współpracy
między ośrodkami, które wspólnie działają już m.in. w Związku Gmin Jurajskich,
Śląskim Związku Gmin i Powiatów czy
w ramach subregionów (Myszków z Częstochową w ramach subregionu północnego; Zawiercie z Ogrodzieńcem w ramach
subregionu centralnego).

W kontekście zmian na rynku pracy sys
tem taki okazuje się również bezcenny.
Każdego dnia do Częstochowy przyjeżdża
40 tys. pracowników. By usprawnić komunikację i zintegrować wszystkie dostępne
środki transportu zbiorowego z transportem indywidualnym, miasto buduje
właśnie – za kwotę prawie 70 milionów
złotych – węzły przesiadkowe połączone
z systemem ścieżek rowerowych.

Tematyka Jurajskiego Kongresu Gospodarczego z założenia ma być zawsze
poświęcona rynkowi pracy na terenie
Województwa Śląskiego, który przez
samą już strukturę regionu jest bardzo
zróżnicowany i zdywersyfikowany, a także
kształceniu kadr na potrzeby przedsiębiorców. Podobnie będzie w tym
roku – Miasto planuje organizację kongresu na 23 października.
Tegoroczna edycja będzie zdecydowanie
bardziej urozmaicona, ponieważ Miasto
zaprosiło do udziału Fundację Pro Progressio, która zajmuje się rozwojem branży
outsourcingu i nowoczesnych usług dla
biznesu w Polsce. Fundacja współpracuje
z sektorem publicznym (miasta, agencje
rozwoju regionalnego, specjalne strefy

PARTNERZY, NIE KONKURENCI
Subregion Północny to – w dużym uproszczeniu – tereny dawnego Województwa
Częstochowskiego. Powoduje to, że powiązania i partnerstwa pomiędzy gminami
nie są tworem sztucznym, a raczej wypracowanym przez ponad czterdzieści lat
systemem działania. Specyfika i struktura subregionu jest na tyle zróżnicowana, że w zasadzie żadna z gmin nie
może funkcjonować jako „samotna wyspa”
ani w kontekście promocji gospodarczej, turystycznej, ani – i to może przede
wszystkim – bez zintegrowanego systemu
komunikacji, zarówno publicznej, rowerowej, jak i drogowej.

Częstochowa nie ogranicza się jednak
do funkcji lidera – „pracodawcy”. Rola miasta
we współpracy z mniejszymi podmiotami,
polega także na tym, by pomóc zatrzymać
potencjalnych inwestorów w obrębie subregionu. Nie tylko wielkie koncerny i korporacje inwestują w mieście. Rozbudowują się
i relokują także firmy małe, rodzinne, szukające często niższych podatków od nieruchomości niż w stolicy subregionu. Znalezienie
dla takich firm miejsca w gminach ościennych nie ogranicza możliwości rozwoju
miasta, jednocześnie stymulując rozwój
innych podmiotów, a przy dobrym skomunikowaniu, przepływ pracowników nie musi
być już jednostronny.
Autor: A. Mielczarek
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Praca tymczasowa,
outsourcing blue-collar,
rekrutacje pracowników ze Wschodu

Rekrutacje stałe,
outsourcing white-collar,
doradztwo personalne

360°

Rekrutacja
i outsourcing
pracowników IT,
automatyzacja
procesów
biznesowych

Transgraniczne delegowanie
pracowników

Facility
management

KOMPLEKSOWE usługi
doradztwa personalnego
Od 15 lat współtworzymy rynek pracy,
dostarczając kompleksowe usługi rekrutacji
i zarządzania kapitałem ludzkim.
Skontaktuj się z nami.

INWESTYCJE

ŁÓDŹ GŁODNA
BIZNESU
I MA GDZIE GO UMIEŚCIĆ
Branża nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce
przeszła już z fazy dynamicznego rozwoju
na mądry i stabilny etap dalszej ewolucji.
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Polskie miasta coraz silniej utrwalają
swoją ofertę w głowach inwestorów,
i – co można zauważyć poprzez faktyczne
inwestycje – niemal w równym tempie
notują przyrost nowych i rozwój istniejących projektów inwestycyjnych, jakimi są
centra operacyjne typu BPO i SSC.
Szczególnie te ostatnie na przestrzeni
lat przechodzą ewolucję i zauważalny
jest wzrost projektów typu GBC oraz
CoE. GBC (Global Business Centre) i CoE
(Centre of Excellence) to centra, w których
realizowane są coraz bardziej zaawansowane procesy biznesowe. To tu od kadr
wymagane jest coraz większe doświadczenie, umiejętności, znajomość wielu
języków obcych i otwartość na szybkie
wdrażanie nowych procesów przejmowanych od spółki matki oraz spółek powiązanych z grupą inwestora.

BSS, organizowanie targów pracy, dni
przedsiębiorczości czy wspólnych projektów realizowanych w ramach inicjatywy Młodzi w Łodzi. Efektem tej współpracy jest nieustające zasilanie rynku
pracy dobrze przygotowanymi kadrami,
zarówno w nowotworzonych centrach
operacyjnych, jak i w tych, które już od lat
swoją przyszłość związały z Łodzią.

Z punktu widzenia logistyki miejskiej
życie biznesowe rozkłada się w dwóch
głównych częściach miasta – wzdłuż
ulic Mickiewicza i Piłsudskiego oraz
w obszarze Nowego Centrum Łodzi. Nie
można także pominąć terenów sąsiadujących z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Uruchamiając kilka lat temu
nowoczesny dworzec Łódź Fabryczna,
miasto przygotowało się do wzmożonego
ruchu kolejowego, który po połączeniu
z drugim dworcem Łódź Kaliska, ułatwi
Łódź na przestrzeni ostatnich dwóch znacząco dojazd do każdej dzielnicy bizdekad udowodniła, że jest lokalizacją nesowej Łodzi.
sprzyjającą ewolucji centrów usług
wspólnych. Od kilkunastu lat miasto Łódź, jako jedno z nielicznych polskich
zadbało o dynamiczny i imponujący miast, jest aglomeracją wielokulturową.
wręcz wzrost powierzchni biurowych, To tu odbywa się Festiwal 4 kultur, Holi
które obecnie zasiedlane są głównie Festival – Święto kolorów, czy miały
przez firmy BSS, IT oraz instytucje finan- miejsce takie projekty, jak choćby Bolsowe. To jednak nie powstrzymało władz lylodz. Wydarzenia te są bliskie sercom
miasta przed dalszym rozwojem tkanki obcokrajowców, którzy swoje życie akabiurowej. Obecnie realizowanych jest demickie i biznesowe związali z Łodzią.
kilka projektów biurowych, które w pełni Jeśli przyjrzymy się bliżej zatrudnieniu
odpowiadają na potrzeby wymagających w centrach typu BSS, to zauważymy,
najemców ze świata BSS.
że pracujące tam osoby posługują się
blisko 30 różnymi językami i reprezentują
Wraz z początkiem roku 2019 przed- kilkadziesiąt różnych narodowości. Fakt
stawiciele firm BPO/SSC, uczestnicząc ten nie dziwi, gdyż inwestorami z branży
w The BSS Forum oraz Gali Outsourcing BSS w Łodzi, są zarówno firmy z Japonii,
Stars, szeroko omawiali atrakcyjność Indii, Europy oraz Stanów Zjednoczonych.
Łodzi, jako jednej z najciekawszych, nie
tylko polskich, lecz także europejskich Czy miasto może być domem dla kolejlokalizacji na centra usług wspólnych.
nych inwestycji typu BSS? Nie tylko
może, ale już się staje. Włączane w tkankę
Gdybyśmy mieli spojrzeć na Łódź oczami miejską kolejne projekty biurowe tylko
inwestora i pod lupę wzięli dwa najważ- to udowadniają, a miasto może nowym
niejsze elementy decydujące o podjęciu inwestorom zapewnić spory wybór ciedecyzji inwestycyjnej, czyli dostępność kawych biur, doświadczone kadry i znakadr oraz logistykę, to naszym oczom komitą ofertę kulturową, dbając o korpoukaże się miasto, które na te dwa czyn- racyjny work-life balance.
niki zwraca największą uwagę.
Więcej informacji:
W blisko 700-tysięcznym mieście funkcjonuje 21 szkół wyższych, które co roku
opuszcza 20 tys. absolwentów, z czego
większość to osoby będące potencjalnymi pracownikami sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Powszechnym
jest współpraca lokalnych szkół z branżą

Biuro Rozwoju
Gospodarczego
i Współpracy
Międzynarodowej
ul. Piotrkowska 104a
90-926 Łódź
tel.: 42 638 59 39
fax: 42 638 59 40
e-mail: boi@uml.lodz.pl

Nowa inwestycja
w mieście

Nazwa inwestora: Digital Teammates
Kraj pochodzenia: Polska
Liczba zatrudnionych: 127
Branża: Robotic Process Automation

Otworzyliśmy biuro w Łodzi, ponieważ
wiemy, że to ludzie tworzą firmę i pracują
na jej sukces. W Łodzi znaleźliśmy
pełnych entuzjazmu, wykwalifikowanych
pracowników, z których wielu jest
absolwentami lokalnych uczelni. Osoby,
które dołączyły do naszych zespołów,
są ambitne i otwarte na nowe pomysły,
chętnie dzielą się swoją wiedzą i pasją.
To właśnie dzięki nim, ale też inwestycjom
w infrastrukturę i rewitalizację, Łódź
zyskuje coraz silniejszą pozycję na
mapie Polski i Europy. Nasza działalność
w mieście zaowocowała współpracą
z Urzędem Miasta, w którym w tym
roku pracę rozpoczął Cyfrowy Urzędnik,
stworzony i utrzymywany przez naszych
Pasterzy Robotów.

Mariusz Pultyn,
CTO, Digital Teammates

INWESTYCJE
WINNER OF 2019

OUTSOURCING STARS

MAM SATYSFAKCJĘ,
ŻE WSPÓŁTWORZĘ
POZNAŃ
O nowych projektach infrastrukturalnych w Poznaniu, inicjatywach
dla sektora BPO/SSC, zrównoważonej polityce planistycznej, która
wspomaga rozwój miasta, ale także o sportowych planach na przyszłość
opowiedział Bartosz Guss, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.
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Spektrum projektów
i inwestorów
w Poznaniu jest
bardzo szerokie.
Korzystamy z dobrej
koniunktury. Pod
względem atrakcyjności
inwestycyjnej Poznań
jest w czołówce.

Outsourcing&More: Za jakie wydziały
Urzędu Miasta Poznania Pan odpowiada? Które obszary rozwoju Poznania
Pan nadzoruje?
Bartosz Guss, Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania: Moje doświadczenie zawodowe to niemal 20 lat pracy
w Urzędzie, przede wszystkim w dziedzinie nieruchomości. Zależało mi, aby
zakres moich zadań na stanowisku
Zastępcy Prezydenta skupiał się wokół nieruchomości – oprócz Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami odpowiadam także za prace Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej, Wydziału Urbanistyki
i Architektury, Zarządu Geodezji i Katastru
Miejskiego GEOPOZ, a wszystkie te kompetencje łączą się w zadaniach Biura
Obsługi Inwestorów, nad którym także czuwam. Oprócz tego nadzoruję
także dziedziny pokrewne – politykę
mieszkaniową i gospodarkę komunalną
w Poznaniu. To w największym skrócie
są moje wyzwania na najbliższą 5-letnią kadencję.
W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami również współpracował
Pan z inwestorami. Jak wcześniejsze
doświadczenia wpływają na obecną pracę?
Już wcześniej pełniłem funkcje
koordynacyjne. Inwestor, który trafia
do Urzędu Miasta, potrzebuje kompleksowej opieki. Na decyzje biznesowe składa się wiele czynników, a skala wyzwań

jest ogromna. Cieszę się, bo dzięki nowej
funkcji posiadam większość instrumentów niezbędnych do lepszej, bardziej
efektywnej współpracy z inwestorami
i skupiam się na kompleksowym rozwiązywaniu realnych problemów.
W jaki sposób zamierza Pan wpłynąć na rozwój nowych inwestycji
w Poznaniu?
Jedną z moich pierwszych decyzji
było redefiniowanie polityki planistycznej, która jest bardzo ważna dla inwestorów i stymuluje rozwój wielu ważnych
inwestycji w Poznaniu. Uważam, że powinniśmy skupiać się na tych projektach,
które mają strategiczny charakter dla miasta, a nie zawsze tak bywało.
Obszary, które traktujemy obecnie jako
priorytetowe, to przede wszystkim
ścisłe centrum miasta (ul. Święty Marcin,
pl. Wiosny Ludów, Pasaż Apollo), tereny
na północ od Ostrowa Tumskiego, także
tereny inwestycyjne wokół Starego Browaru oraz Wolne Tory – aktywizacja tych
obszarów wpłynie na zrównoważony
rozwój miasta. Jednym z naszych priorytetów jest także zintensyfikowanie sprzedaży nieruchomości przy galerii Posnania,
ponieważ jest to ogromny obiekt, zbyt
dominujący nad otoczeniem. Mam
nadzieję, że, jeśli tereny wokół zostaną
zabudowane, to spojrzymy na to miejsce
już inaczej – jako na nową, atrakcyjną
dzielnicę Poznania.
Spektrum projektów i inwestorów
w Poznaniu jest bardzo szerokie. Korzystamy z dobrej koniunktury, duże marki
inwestycyjne, jak Skanska, Vanstint, czy
Garvest, nie tylko wchodzą na rynek
poznański, ale także dynamicznie się rozwijają, zwielokrotniają zatrudnienie i są
naszymi ambasadorami. Pod względem
atrakcyjności inwestycyjnej Poznań jest
w czołówce.
Poznań inicjuje także zróżnicowane
projekty dla sektora usług nowoczesnych i IT. Czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?
Już 26 września na terenie Między
narodowych Targów Poznańskich odbędzie się konferencja pozitive technologies dedykowana branży IT. Nad
organizacją pracuje Biuro Obsługi
Inwestorów we współpracy z 8 firmami
(Capgemini, Egnyte, GSK IT, Sii, TomTom,
Allegro, Sonalake oraz Cognifide), które
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aktywnie działają na poznańskim rynku. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu
odbędzie się w Poznaniu wydarzenie,
które odpowiada aktualnym potrzebom
specjalistów pracujących w branży IT.
Konferencja dostarczy niezbędną wiedzę
merytoryczną, będzie platformą wymiany doświadczeń oraz okazją do bliższego zapoznania się ze specyfiką poznańskiego rynku IT. Serdecznie zapraszam
na nią również osoby spoza Poznania,
które będą mogły poznać możliwości,
jakie daje nasze miasto.

spotkań liderów tej branży z całej Europy
Środkowo-Wschodniej. W roku 2018 organizowaliśmy 9. doroczną konferencję
ABSL (Związek Liderów Sektora Usług
Biznesowych). Jako kilkukrotny zwycięzca
Outsourcing Stars w kategorii Miasto, cieszymy się na współpracę z Fundacją Pro
Progressio i organizację tej wyjątkowej
gali i konferencji, która jest bardzo merytoryczna. Jestem dumny, że możemy
być gospodarzem tego wydarzenia – to
pokazuje rangę Poznania w branży nowoczesnych usług dla biznesu.

Na początku lipca podpisałem również
umowę inaugurującą projekt unijny
„ZaGRAjmy w Wielkopolsce”. Potencjał branży game development, którą
chcemy wesprzeć promocyjnie, obserwujemy na przykładzie rozwoju wydarzeń organizowanych na Międzynarodowych Targach Poznańskich – w ścisłej
czołówce popularnych eventów są Pyrkon
oraz PGA. To pokazuje, że jako samorząd
musimy za tym rynkiem nadążać i cieszę
się, że we współpracy z Urzędem Marszałkowskim możemy tworzyć projekt niesamowicie rozwojowy. Całkowita wartość
środków, jakie przeznaczymy na rozwój
poznańskich studiów gamedev, to prawie
2 miliony złotych. W ramach projektu
najlepsze 10 studiów gamedev z Wielkopolski zaprezentuje swoje produkty
na arenie międzynarodowej.

Poznań mocno promuje ideę work-life
balance. Jakie są Pana sposoby na osiągniecie tej równowagi i prywatne plany
na przyszłość?
Objęcie funkcji Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania to jest kolejny piękny
etap w moim życiu zawodowym. Mam
ogromną satysfakcję z tego, że współtworzę Poznań. Ten awans spowodował,
że wpływam na rozwój konkretnych terenów w mieście i współpracę z konkretnymi inwestorami.
Jeśli chodzi o plany prywatne, to muszę
podkreślić, że w moim życiu bardzo
ważne miejsce zajmuje sport. Od lat daje
mi ogromną energię, która teraz jest mi
szczególnie potrzebna do wyzwań zawodowych. Jestem aktywnym triathlonistą
i biegaczem, a 6 października debiutuję
na długim dystansie Ironmana w Barcelonie. Mam do pokonania 3,86 kilometry pływania, 180,2 kilometrów jazdy
na rowerze i 42,195 kilometry biegu,
więc już teraz proszę o wsparcie i trzymanie kciuków.

Ważnym wydarzeniem dla sektora usług nowoczesnych jest gala
Outsourcing Stars. Możemy już
ogłosić, że w 2020 roku odbędzie się
w Poznaniu.
Tak, jesteśmy bardzo konsekwentni
i zależy nam, aby Poznań stał się miejscem Powodzenia!
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Więcej informacji:

Biuro Obsługi Inwestorów
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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PIĘĆ POWODÓW,
BY ZAINWESTOWAĆ
W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz od lat zabiega o zapewnienie właściwego klimatu dla
rozwoju gospodarki i kreowania przedsiębiorczości. Kolejne rankingi,
które ukazały się w ostatnim czasie, potwierdzają silną pozycję
Bydgoszczy na polskiej mapie miast najbardziej atrakcyjnych
do prowadzenia biznesu. Co przyciąga do miasta nowe inwestycje?
Przyjrzyjmy się kluczowym powodom, dla których warto
zainwestować w Bydgoszczy.
76
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DOBRY KLIMAT DLA BIZNESU
Bydgoszcz z sukcesem zmienia swój wizerunek z ośrodka przemysłowego na centrum nowoczesnych technologii, produkcji i usług, a związane z jej historią
silne tradycje industrialne stanowią
obecnie ważny kontekst do tworzenia
współczesnego charakteru miasta. Zdywersyfikowana gospodarka, rozwijana
w oparciu o różnorodne sektory i branże,
zapewnia stabilne filary wzrostu gospodarczego. Od wielu lat w mieście systematycznie rośnie liczba podmiotów
z kapitałem zagranicznym, posiadających swoją siedzibę w Bydgoszczy
(z 535 spółek w 2009 r. do 675 na koniec
2017 r.). Obecnie Bydgoszcz jest siedzibą
wielu renomowanych i liczących się
na świecie firm, obsługujących projekty
na globalną skalę.

inwestycyjnych, biur, hal czy magazynów w swoich granicach administracyjnych. Umożliwia to lokowanie biznesu z adresem miejskim (dającym wiele
korzyści, jak choćby dostęp do miejskiej
komunikacji i infrastruktury, a także
do szerszego grona potencjalnych kooperantów, pracowników czy klientów), podczas gdy ograniczone zasoby nieruchomości w innych większych aglomeracjach
zmuszają inwestorów do sytuowania
się w gminach ościennych. Potwierdza
to czerwcowy ranking miast przyjaznych dla biznesu, przygotowany przez
Forbes na podstawie danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej,
dotyczących migracji firm i rejestrowania nowych podmiotów w polskich
miastach. Jak wynika ze wspomnianego
raportu, duże metropolie w Polsce zaczyAtutem miasta jest również bogata nają słabnąć – tzn. rejestruje się w nich
oferta inwestycyjna, w ramach której mniej firm, a część biznesów zaczyna
Bydgoszcz zapewnia dostęp do terenów opuszczać duże ośrodki miejskie na rzecz

mniejszych. W opozycji do tego trendu
pozostają tylko trzy duże miasta – obok
Gdańska oraz niekwestionowanego
lidera, jakim jest Warszawa, do tej grupy
zaliczana jest właśnie Bydgoszcz.
Dogodna lokalizacja na mapie Polski,
z dostępem do międzynarodowego
lotniska, zasobów ludzkich, terenów
inwestycyjnych i parków biurowych,
pozwala miastu skutecznie konkurować
o kolejne projekty inwestycyjne. Duże
znaczenie ma także konsekwentnie
realizowana polityka wspierania gospodarki poprzez dedykowaną spółkę
miejską – Bydgoską Agencję Rozwoju
Regionalnego, która nie ustaje w zabieganiu o pozyskanie kolejnych inwestycji
do miasta, a także świadczy kompleksowo usługi w zakresie obsługi inwestorów w systemie „one-stop-shop”,
ułatwiając zarazem współpracę na linii
biznes-samorząd.

MOCNY PUNKT NA MAPIE NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH
Dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Bydgoszczy,
który zatrudnia już ponad 10 tys. osób,
wciąż zmienia lokalną gospodarkę
i umacnia pozycję miasta na krajowym
rynku BPO/SSC. Generuje w mieście
nowe, wysokopłatne miejsca pracy,
buduje coraz silniejszą specjalizację Bydgoszczy w branży IT, a także przyczynia
się do zwiększania zasobów nowoczesnej
infrastruktury biurowej. Główni przedstawiciele sektora w mieście, jak np. Atos czy
Nokia, realizują projekty dla największych,
globalnych firm IT, telekomunikacyjnych,
ubezpieczeniowych czy automotive,
potwierdzając najwyższy poziom świadczonych usług i kompetencji bydgoskich
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oddziałów. Rozwijają specjalistyczne pro- planach jest jeszcze kolejne 82 tys. m2.
cesy biznesowe, a wiele z nich posiada Nowe biurowce przyciągają wysokim
w mieście własne działy R&D.
standardem wykończenia, lokalizacją
w centrum miasta, łatwym dostępem
Dla międzynarodowych firm, o uznanej do komunikacji publicznej, a także liczna świecie pozycji, ważne jest, aby śro- nymi udogodnieniami technologiczdowisko, w którym działają, odzwiercie- nymi czy możliwością zaaranżowania
dlało globalny charakter ich pracy, zapew- powierzchni według indywidualnych
niając jednocześnie dostęp do wiedzy oczekiwań nawet najbardziej wymatechnicznej, kompetentnych zasobów gających użytkowników. Nie pozostaje
ludzkich oraz doskonałej infrastruktury. to bez wpływu na atrakcyjność miejsc
To wszystko jest dostępne w Bydgoszczy. pracy, oferujących pracownikom podwyższony komfort. By zachęcić deweloW szybkim tempie rozwija się tu także perów do dalszych inwestycji w noworynek nieruchomości biurowych, któ- czesne powierzchnie biurowe, władze
rego aktualne zasoby przekroczyły już miasta wprowadziły m.in. specjalne
108 tys. m2, a w budowie i nieodległych zwolnienia z podatku od nieruchomości.
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ZASOBY LUDZKIE NA MIARĘ OCZEKIWAŃ
INWESTORÓW
Inwestorzy doceniają Bydgoszcz także
za potencjał lokalnego kapitału ludzkiego. Obecność ponadmilionowej populacji w promieniu 50 km od Bydgoszczy
stawia miasto w uprzywilejowanej pozycji
pod kątem dostępności kadry pracowniczej. Bydgoszcz posiada także atrakcyjną ofertę edukacyjną i bazę akademicką. Na uczelniach zlokalizowanych
w Bydgoszczy kształci się ponad połowa
ogólnej liczby studentów w województwie kujawsko-pomorskim. Jako największy ośrodek akademicki w regionie,
Bydgoszcz aktywnie wspiera także współpracę pomiędzy nauką a biznesem.
Ważny jest też profil kształcenia, który
dostosowany jest tu w dużej mierze
do potrzeb lokalnej gospodarki. Bydgoszcz m.in. nieustannie rozwija swój
potencjał w tworzeniu kadr informatycznych. Już prawie 3000 osób studiuje
na kierunkach związanych z branżą IT,
a z każdym rokiem liczba ta stale wzrasta.

Także na poziomie szkół średnich miasto
ukierunkowało się na edukację o profilu
technicznym, co często bywa dodatkowym atutem dla inwestorów. Bydgoscy uczniowie i studenci korzystają
z atrakcyjnych programów klas patronackich czy kierunków kształcenia tworzonych we współpracy z firmami inwestującymi w mieście – to kursy nastawione
na praktyczne umiejętności, pożądane
przez lokalnych pracodawców. Z kolei
wykwalifikowana kadra managerska
może dokształcać się na studiach podyplomowych z obszaru finansów i księgowości, IT, logistyki czy zarządzania, realizowanych przez uczelnie w ścisłej współpracy z firmami z poszczególnych branż,
jak iQor, Nokia, Asseco, Atos. Miasto
posiada zatem rozwiniętą bazę technologiczną i naukową, stanowiącą ważny
argument dla kolejnych firm rozważających ulokowanie swoich oddziałów
w mieście nad Brdą.

MIEJSCE PRZYJAZNE DO ŻYCIA
W mieście o bardzo dynamicznie rozwijającej się gospodarce, z powodzeniem odnaleźć też można tak ceniony
dziś „work-life balance”, czyli przestrzeń
na życie rodzinne i realizację swoich pasji.
Swoją ofertą Bydgoszcz przyciąga coraz
większe grono inwestorów i turystów,
lecz jednocześnie dba o to, by być miejscem przyjaznym do życia. Bydgoszcz
jest bowiem nie tylko najważniejszym
w regionie ośrodkiem biznesowym i akademickim, lecz także kulturalnym i sportowym. To również najbardziej „zielone”
miasto w Polsce – mieszkańcy i goście
na co dzień aktywnie korzystają z licznych
parków oraz kompleksów leśnych, urokliwych przestrzeni położonej w samym
sercu miasta Wyspy Młyńskiej, jak też
z największego w Polsce parku miejskiego, jakim jest bydgoski „Myślęcinek”.
Zdrowego relaksu i pozytywnej energii
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zaczerpnąć można także nad brzegami
przepływającej przez centrum miasta
rzeki Brdy, gdzie odbywają się liczne
wydarzenia kulturalne, sportowe i rozrywkowe, przyciągające mieszkańców
oraz gości z całego świata.
Obok tętniących życiem głównych ulic
i placów, w Bydgoszczy można też dla
odmiany odnaleźć wiele cichych, bocznych uliczek i zaułków, oferujących nietypowe, a zarazem klimatyczne miejsca,
które coraz częściej zdobywają nagrody
w branżowych konkursach – to m.in.
alternatywne kawiarnie, niewielkie puby
z lokalnym browarem, restauracje serwujące przysmaki z różnych zakątków
świata, secesyjna architektura czy unikatowe muzea, związane z przemysłową
historią miasta. Tu każdy ma szansę znaleźć coś dla siebie.
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Nowa inwestycja
w mieście

MIASTO DOCENIANE
W BIZNESOWYCH RANKINGACH
O atrakcyjności inwestycyjnej Bydgoszczy
i właściwym podejściu miasta, ukierunkowanym na otwartość oraz zapewnienie możliwie najlepszych warunków do rozwijania
biznesu, świadczą także liczne międzynarodowe wyróżnienia dla Bydgoszczy w biznesowych i branżowych rankingach. Za jedno
z najważniejszych można uznać 1. miejsce
w raporcie Banku Światowego „Doing Business in Poland 2015”, w którym niezależni
eksperci uznali Bydgoszcz za miejsce, gdzie
najłatwiej w kraju prowadzi się działalność
gospodarczą. Bydgoszcz otrzymała też
dwukrotnie nagrodę CEE Shared Services
and Outsourcing Award w 2016 r. i 2019 r.
w kategorii nowych lokalizacji dla centrów
usług wspólnych. Jako miasto najbardziej
przyjazne inwestorom została także nagrodzona w innych prestiżowych plebiscytach
branży nieruchomości, jak CIJ Awards Poland
czy Eurobuild Awards.
W ostatnim czasie Bydgoszcz znalazła się
również wśród liderów rankingu fDi Polish
Cities of the Future 2019/20, w którym zespół
analityczny Financial Times – fDi Intelligence
po raz kolejny przyjrzał się bliżej polskim
miastom pod względem wskaźników świadczących o atrakcyjności bezpośrednich inwestycji zagranicznych i zdecydował o przyznaniu Bydgoszczy wyróżnienia w kategorii
Top 10 Overall – Best for Human Capital
and Lifestyle. Powyższą listę dopełnia dobra
pozycja miasta w najnowszym zestawieniu
miast przyjaznych dla biznesu z regionu centralnej i wschodniej Europy, opracowanym
przez Emerging Europe, gdzie Bydgoszcz
znalazła się w ścisłej czołówce w takich kategoriach, jak klimat biznesowy (2. miejsce),
potencjał gospodarczy (7. miejsce) oraz
wsparcie biznesu ze strony władz lokalnych
(7. miejsce).

Nazwa inwestora: deepsense.ai sp. z o.o.
Kraj pochodzenia: Polska
Siedziba w mieście: ul. Łęczycka 59
Liczba zatrudnionych: 70+ w Polsce
Branża: IT – sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe
Zajęta powierzchnia w m2: 75 w Bydgoszczy,
900 w Warszawie

deepsense.ai dostarcza rozwiązania oparte
na sztucznej inteligencji i pomaga firmom w ich
wdrożeniu. Specjalizujemy się w technologiach
rozpoznawania obrazu, przetwarzaniu języka
naturalnego oraz modelowania predyktywnego.
W ofercie mamy również szkolenia, zarówno
techniczne, jak i biznesowe dostosowane
do potrzeb przedsiębiorstw i organizacji, które
chcą wdrożyć rozwiązania oparte na AI.
Dzięki badaniom prowadzonym nad rozwojem
sztucznej inteligencji, uczeniem maszynowym
i reinforcement learningiem deepsense.ai jest
jednym z czołowych graczy w rozwoju tej
technologii oraz buduje i wdraża prawdziwie
nowatorskie rozwiązania. Osiągnięcia
deepsense.ai budowane są przy współpracy
z instytucjami naukowymi oraz liderami
w dziedzinie sztucznej inteligencji, takimi
Więcej informacji:

jak Google czy Intel.

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

Tomasz Deptuła
Site Leader, deepsense.ai
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AKTUALNOŚCI HR
JOANNA MANIKOWSKA DOŁĄCZYŁA
DO 4SYNCHRONICITY
Przez trzy ostatnie lata Joanna wdra-

długoletnią praktykę w działalności
żała stworzoną od podstaw koncepcję w sektorze usług dla biznesu w obszarze
projektu Polskie Mosty Technologiczne, budowy i optymalizacji Centrów Usług
zarządzając blisko 170 milionowym Wspólnych oraz modelowania procesów
budżetem, przeznaczonym dla sektora biznesowych.
MŚP na budowę ich strategii ekspansji
na rynki poza UE.
Joanna będzie rozwijała obszary biznesowe, komplementarne ze strategicznymi
Od września dołączyła do zespołu eks- założeniami 4Synchronicity, jak również
pertów międzynarodowej grupy dorad- dbała o budowanie i utrzymywanie relacji
czej 4Synchronicity, posiadających biznesowych.

NOWY IMPULS DLA BPiON POLSKA
W lipcu 2019 Rafał Nadolny dołączył
do Grupy BPiON i zajął stanowisko szefa
polskiego oddziału BPiON.
Joanna Manikowska jest absolwentką
ekonomii i ekspertką specjalizującą się
w zarządzaniu projektami i budowaniu
zespołów projektowych. Jej blisko dwudziestoletnie doświadczenie obejmuje
doradztwo lokalizacyjne projektów
inwestycyjnych wraz z ich aktywnym
pozyskiwaniem i wdrażaniem. Joanna
współpracowała przy realizacji inwestycji
takich firm, jak: Thyssen Krupp, HP, IBM,
JP Morgan, UBS, Credit Suisse, Acxiom,
Atos, Swarovski, Geoban, Kainos, Tieto,
JCommerce, SMT. Z sukcesem wdrożyła projekty, które przyniosły ponad
17 000 nowych miejsc pracy na łączną
kwotę wsparcia inwestycyjnego w wysokości 155 mln PLN. Brała czynny udział
w tworzeniu standardu obsługi inwestora
zagranicznego oraz kształtowaniu i rozwoju znaczenia sektora usług biznesowych w Polsce.
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– Cieszę się, że mogę połączyć siły
z Rafałem w BPiON. Jestem pewien,
że jego doświadczenie w optymalizacji
księgowości, administracji płac i kadr
wzmocni różnorodność zespołu zarządzającego BPiON i zadowolenie naszych
klientów w Polsce, na Węgrzech i w całej

Europie – powiedział Béla Kakuk, CEO
BPiON.
BPiON to nowa firma zajmująca się
rachunkowością falową i outsourcingiem płac, koncentrująca się na usługach procesowych i technologicznych,
wspierając również Centra Usług Wspólnych. Nowoczesność ich usług zapewnia
firmie dostęp do najlepszych praktyk
w różnych branżach na całym świecie.
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NOWY CZŁOWIEK
W FIRMIE PEŁNEJ
ROBOTÓW
Do Digital Teammates – firmy oferującej
kompleksowy wynajem robotów software’owych w celu zautomatyzowania rutynowych zadań – dołączyła nowa Head
of Business Development. Zadaniem
Justyny Turkowskiej i jej zespołu będzie
promowanie idei automatyzowania nudy
w pracy i opieka nad dotychczasowymi
i nowymi klientami. Justyna zaczynała
karierę w HR, ale później zajęła się technologiami. Ma 10-letnie doświadczenie
w sprzedaży rozwiązań technologicznych,
od telekomunikacyjnych przez bezpieczeństwo danych po rozwój oprogramowania. W tej chwili łączy wszystkie swoje
kompetencje promując technologię,
która wspiera codzienną pracę ludzi.

ZESPÓŁ ADAPTIVE GROUP POWIĘKSZYŁ SIĘ O KOLEJNYCH SPECJALISTÓW
Do zespołu Adaptive Group dołączyły
kolejne wspaniałe specjalistki, które
jeszcze bardziej wzmocnią skład obecnego grona ekspertów:
Krystyna Zakrzewska na stanowisko
Menadżera Projektów (8 lat doświadczenia
m.in. w procesach finansowych CUW, standaryzacji i automatyzacji procesów).
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Justyna Rak na stanowisko Menadżera
Projektów (11 lat doświadczenia w obszarach finansów i księgowości, tranzycji
i lean).
Anna Kraska na stanowisko Konsultanta
Procesów (13 lat doświadczenia, w tym
wiedza w zakresie zakupów, logistyki oraz
udoskonalania procesów).

Olga Kozłowska na stanowisko Konsultanta (5 lat doświadczenia m.in. jako kontroler finansów biznesowych i specjalista
optymalizacji procesów).
Anastasia Kotvytska na stanowisko
Młodszego Konsultanta (1,5 roku doś
wiadczenia, w tym praktyka z zakresu
obsługi klienta i księgowości).
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TRENDÓW
W REKRUTACJI

Rynek pracy w ciągu ostatnich kilkunastu lat przeżył
sporą zmianę. Pracodawcy zauważyli, że poprzednie
metody rekrutacyjne już nie wystarczają, aby
przyciągnąć do organizacji największe talenty.
Nieudana rekrutacja oznacza dla nich nie tylko
stracony czas, lecz także pieniądze – sięgające
rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Tymczasem, wg badań firmy consultingowej
Wynhurst Group, w ciągu pierwszych
45 dni z nowej pracy może odejść nawet
22% pracowników. Jak zatem będzie wyglądać
przyszłość rekrutacji i w jaki sposób firmy
mogą poprawić swoją skuteczność w procesie
pozyskiwania talentów?
Agnieszka Marciniak, senior manager w firmie
rekrutacyjnej Michael Page, przedstawia 7 trendów
w rekrutacji, które odpowiadają na wyzwania
współczesnego rynku pracy.
EMPLOYER BRANDING
I SYSTEM WEWNĘTRZNYCH POLECEŃ
Pracownicy firmy to najlepsi ambasadorzy marki, którzy mogą odegrać również
znaczącą rolę w procesie pozyskiwania talentów. Są wiarygodnym źródłem informacji
o organizacji – wiedzą, jak wygląda praca na danym stanowisku i jakie kompetencje są na nim
szczególnie potrzebne. Dzięki szerokim kontaktom z branży, np. z poprzednich miejsc zatrudnienia
czy Uczelni, potrafią wskazać osobę, która będzie pasować do kultury firmy i zespołu. Według badań,
z programu poleceń korzysta już 36% przedsiębiorstw. Pozwala on lepiej dopasować kandydatów
zarówno pod kątem umiejętności zawodowych, jak i kompetencji miękkich oraz zbudować dobrze
zgrany zespół, co finalnie przekłada się na zwiększenie konkurencyjności marki na rynku pracy. Jedną
z głównych zalet takiego rozwiązania jest szybkość w dotarciu i identyfikacji potencjalnego kandydata. Warto jednak pamiętać o tym, że budowanie employer brandingu rozpoczyna się wewnątrz
przedsiębiorstwa. Pracownicy, aby mogli stać się wizytówką firmy i byli skłonni polecać ją na zewnątrz,
muszą przede wszystkim być usatysfakcjonowani swoimi warunkami zatrudnienia, dostrzegać możliwości rozwoju i dobrze czuć się w organizacji.
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EMPLOYEE RELATIONS
Pracodawcy zauważyli, że kluczem do osiągnięcia sukcesu w biznesie są ludzie. Na dzisiejszym rynku pracy to właśnie ta relacja staje się najważniejsza. Kiedyś pracownicy starali
się o pracę, dziś coraz częściej to firmy konkurują między sobą o kandydata. Aby przyciągnąć i utrzymać najlepsze talenty, czyli osoby z potencjałem na wzrost w organizacji, nie
wystarczy już przedstawić im tylko dobrą ofertę. Potwierdzają to również wyniki badań
Michael Page Confidence Index za I kwartał 2019 r., z których wynika, że wyższa pensja
do zmiany pracy może przekonać tylko 43% respondentów. Firmy powinny zatem zadbać
również o employer relations, czyli relacje na linii pracownik-pracodawca. Z badania
Życie w Pracy przeprowadzonego w 2018 r. przez Michael Page wynika, że na ten czynnik
zwraca uwagę już niemal 95% badanych. Co więcej, 6 na 10 respondentów przyznało
również, że pozytywne relacje z przełożonym przekładają się na lepszą produktywność pracowników.

KULTURA ORGANIZACYJNA
Jednym z głównych zadań liderów jest zbudowanie zaangażowanego zespołu, który z pasją realizuje
swoje obowiązki zawodowe. Wiele firm dostrzegło, że zwiększenie satysfakcji i zadowolenia z pracy
oddziałuje na efektywność pracowników. Wobec tego, pracodawcy większą wagę zaczęli przykładać do tego, aby w miejscu zatrudnienia stworzyć przyjazne środowisko stymulujące rozwój
i chęć do pracy. Z badania Confidence Index, przeprowadzonego w I kwartale 2019 r. przez firmę
rekrutacyjną Michael Page, wynika, że już ponad 90% ankietowanych zwraca uwagę na atmosferę w firmie i relacje między pracownikami i przełożonym. Co trzeci badany (34%) przyznał
także, że chęć pracy w bardziej etycznym przedsiębiorstwie może wpłynąć na jego decyzję
o zmianie pracodawcy. Zatem organizacje, które dbają o atmosferę i relacje są o wiele bardziej konkurencyjne na rynku, a nawet mogą stać się employer of choice, czyli pracodawcą
pierwszego wyboru.

CEL, SENS I MISJA W PRACY
Pracowników coraz rzadziej satysfakcjonuje wykonywanie tylko zadań
zleconych. Chcą widzieć, że praca, której się poświęcają, ma sens oraz
realnie wpływa na realizację strategii organizacji. Wobec czego szukają miejsc, w których będą czuli się spełnieni zawodowo i dumni
z wykonywanych obowiązków. Zatem kandydaci już na etapie rekrutacji powinni poznać cele i wartości firmy, aby zdecydować, czy się z nimi
utożsamiają. Dzięki temu jest większa szansa na to, że ich przyszła praca
będzie sprawiać im radość, co analogicznie wpłynie na ich efektywność
i kreatywność. W zachodnich przedsiębiorstwach, „podnoszenie zadowolenia” pracowników coraz częściej powierzane jest specjalistom ds. szczęścia, którzy nazywani są np. Chief Happiness Officer. Chociaż zakres ich obowiązków może się znacznie różnić, to łączy ich wspólny cel: sprawianie, aby
ludzie w miejscu zatrudnienia czuli się szczęśliwi, aby rozumieli powierzoną
im misję i widzieli sens wykonywanych obowiązków.

REKRUTACJA „SZYTA NA MIARĘ”
Pierwszym krokiem do pozyskania wartościowego pracownika jest przeprowadzenie skutecznego procesu rekrutacyjnego, który rozpoczyna się od dokładnego
zdefiniowania potrzeb pracodawcy oraz określenia profilu poszukiwanego kandydata.
W wyścigu o talenty duże znaczenie ma również to, aby wyróżnić się na tle konkurencji.
Dlatego niezwykle ważne jest, aby poznać potrzeby przyszłych pracowników i stworzyć
stanowisko dostosowane do oczekiwań poszukiwanej grupy specjalistów.
– Kluczowe znaczenie ma również to, aby znaleźć kandydatów dobrze dopasowanych do kultury organizacji i zespołu, w którym będą pracować. Istotnym aspektem jest także poprowadzenie udanego procesu onboardingowego, który nowemu pracownikowi pozwoli wdrożyć
się w obowiązki. Statystyki firmy O.C. Tanner pokazują, że osoby, które doświadczyły programu wdrożeniowego są o wiele bardziej skłonne pozostać dłużej w przedsiębiorstwie.
Niemal 70% z nich wiążę się z firmą średnio na około 3 lata. W Michael Page właśnie takie
rekrutacje uznajemy za sukces – mówi Agnieszka Marciniak.
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ZNACZENIE KOMPETENCJI MIĘKKICH
W procesie rekrutacyjnym coraz więcej kandydatów ocenianych jest zarówno pod kątem
umiejętności technicznych i doświadczenia zawodowego, jak również ich kompetencji miękkich. Wynika to z tego, że cechy osobowościowe pracowników w dłuższej perspektywie oddziałują na potencjalne dopasowanie kandydata do kultury organizacji.
– Na obecnym rynku pracy najbardziej pożądanymi kompetencjami miękkimi są zdolności komunikacyjne i organizacyjne oraz praca w zespole.
Poszukiwane są również osoby, które łączą twarde umiejętności merytoryczne z elastycznością. Warto doceniać również kandydatów, którzy
mają duży potencjał do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności,
a także zdolność krytycznego myślenia i analizowania sytuacji. Tacy
pracownicy są w stanie wnieść więcej do rozwoju firmy i poprawić
jej wydajność – mówi Agnieszka Marciniak.

ATRAKCYJNE OGŁOSZENIE O PRACĘ
Ogłoszenie o pracę to pierwsza forma kontaktu z kandydatami.
Powinno zatem stać się wizytówką firmy. Warto więc w przejrzysty sposób przedstawić w nim kluczowe elementy roli i jak
najlepiej opisać oczekiwania względem potencjalnych kandydatów. Dobrym rozwiązaniem jest również uwzględnienie najważniejszych informacji o firmie – jej wartościach, celach, czy
ścieżce rozwoju pracowników. Co jednak najważniejsze – ogłoszenie o pracę powinno przede wszystkim przykuć uwagę konkretnej grupy kandydatów. W związku z tym, wiele firm wykorzystuje niestandardowe metody dotarcia do potencjalnych,
przyszłych pracowników, np. tworzy interaktywne zadania rekrutacyjne, czy specjalne aplikacje.
– W przyszłości ogłoszenia o pracę zapewne będą jeszcze bardziej
spersonalizowane, oparte na nowoczesnych technologiach, jak
sztuczna inteligencja czy VR. Możliwe, że wzorem organizacji z krajów
Europy Zachodniej, także krajowe firmy zaczną częściej umieszczać w nich
informację na temat zarobków – dodaje Agnieszka Marciniak.
Dzisiaj to firmy konkurują ze sobą o najlepsze talenty, wobec czego współczesny rynek pracy stawia przed pracodawcami jeszcze większe wyzwania.
Organizacje, które nie dostosują się do zmieniającego się rynku pracy, będą
przegrywać rywalizację o najlepsze talenty. Skutkiem tego może być np. zwiększona rotacja, w tym utrata najlepszych pracowników, którzy zostaną skuszeni przez
konkurencję. W dłuższej perspektywie może to rodzić poważne problemy w realizacji
celów biznesowych, a finalnie przełożyć się na wyniki finansowe firmy. 
Autor:

Agnieszka Marciniak,
Senior Executive
Manager,
Michael Page
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KARIERA I ROZWÓJ

HR-OWA
STRONA ALD
Wywiad z Justyną Boreczek, Dyrektor HR
w ALD Automotive Polska.
Outsourcing&More: ALD Automotive
Polska, działająca od 2003 r., jest częścią globalnej organizacji świadczącej
usługi wynajmu długoterminowego,
finansowania i zarządzania flotami pojazdów w 43 krajach na całym
świecie. W Polsce obsługujecie flotę
liczącą prawie 13 000 pojazdów. Jak
liczny jest Wasz zespół i ile oddziałów
firmy obsługuje?
Justyna Boreczek, Dyrektor HR,
ALD Automotive: Rzeczywiście mamy
już za sobą 16 lat obecności w Polsce.
W tym okresie znacząco rozwinęliśmy
swoją działalność i mamy istotny wpływ
na rozwój sektora CFM w naszym kraju.
Społeczność ALD to obecnie silny Zespół
100 pracowników o różnych kompetencjach i szerokim doświadczeniu w branży automotive i finansów. Nasza jedyna
i główna siedziba mieści się w Warszawie
w kompleksie biurowym Elektrownia
Powiśle, tuż obok Centrum Nauki
Kopernik. To nasze nowe biuro, do którego przeprowadziliśmy się rok temu.
Zapraszamy do odwiedzin.
Dziękujemy za zaproszenie. Na stronie
ALD Automotive możemy przeczytać,
że pracując z nami stajesz się częścią
prężnie działającej międzynarodowej
firmy, dla której największą wartością
jest pracownik. Co to oznacza w praktyce dla pracowników?
ALD działa w 43 krajach i zatrudnia
ponad 6,5 tysiąca pracowników. Mówimy
o sobie jako o społeczności. Wierzymy,
że zaangażowanie i motywacje pracowników osiągniemy poprzez kulturę
skoncentrowaną na człowieku i obopólnym zaufaniu. Jesteśmy otwarci na głos
i potrzeby pracowników. Dajemy dużo
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w porównaniu do innych biznesów? Co Pani najbardziej lubi i ceni
w swojej pracy, a co sprawia największe problemy?
HR to bycie blisko ludzi i organizacji.
Być częścią ewolucji, rozwoju pracownika, oraz nieustanny proces nauki i poJakich ludzi szukacie do pracy? Na co szerzania kompetencji z różnych obszazwracacie uwagę w czasie rekrutacji? rów działalności organizacji, to jest to, co
W procesie rekrutacji i selekcji pra- mnie najbardziej motywuje. Cieszę się,
cowników najważniejsza jest dla nas po- że w mojej obecnej roli mam przyjemstawa, czyli stawiamy na pytania beha- ność współpracować i rozmawiać z każwioralne. Umiejętności interpersonalne, dą osobą w ALD, niezależnie od jego
praca w zespole, komunikatywność, chęć czy jej stanowiska. Praca z ludźmi to
podejmowania nowych wyzwań, otwar- ogromny motywator do pracy i rozwotość na zmianę. Dbamy o dobór pracow- ju budowania relacji międzyludzkich
nika do całego zespołu ALD, takiego, któ- i międzypokoleniowych.
ry będzie chciał dbać o nasze wartości,
kulturę i atmosferę.
Organizacja ALD Automative jest
mocno zaangażowana w Społeczną
Jako firma międzynarodowa macie Odpowiedzialność Biznesu (CSR).
okazję spojrzeć globalnie na kompe- Czy w działania CSR włączacie swotencje pracowników na całym świecie? ich pracowników?
Jak w porównaniach wypadają Polacy?
CSR i działalność charytatywna jest
Jakich kompetencji im brakuje?
w naszym DNA. Przekraczając próg naszeKażde pokolenie niesie ze sobą inne go biura, można od razu poczuć się ECO.
umiejętności i wartości dla organizacji. Digitalizacja obiegu dokumentów zminiKażda narodowość posiada pewne ce- malizowała zużycie papieru, nie kupujechy, które przekładają się pozytywnie my i nie używamy plastikowych butelek,
na realizację globalnych celów organiza- posiadamy kosze do segregacji odpadów.
cji. Jesteśmy świetnie wykształceni tech- CSR to nie tylko środowisko, to też eco
nicznie, kreatywni, obserwujemy wyso- life style i poszanowanie praw człowieka.
ko rozwinięte rynki i chętnie się od nich Zapewniamy pracownikom owoce, wauczymy, czerpiemy ze świata to co dobre. rzywa i zdrowe wysoko błonnikowe przeNie lubię porównań, porównywanie się kąski każdego dnia. Prowadzimy warsztato kompleksy, a Polacy ich absolutnie nie ty ze zdrowego trybu życia odżywiania,
powinni mieć. Jeśli mogę coś doradzić, wspieramy finansowo inicjatywy sporto uczmy się języków i bądźmy bardziej towe pracowników. Wdrożyliśmy szereg
pewni siebie.
procedur z zakresu zachowań etycznych,
w tym przeciwdziałaniu mobbingowi.
Czy praca w HR w branży Car Fleet Management jest większym wyzwaniem Dziękujemy za rozmowę.
elastyczności i swobody. Flex office, elastyczność godzin pracy, możliwość pracy
z domu, polityka przyjazna pracującym
rodzicom, atmosfera, relacje, wsparcie
w trudnych sytuacjach, zrozumienie i, co
dla nas jest bardzo ważne, szacunek.

87

KARIERA I ROZWÓJ

OGŁOSZENIA REKRUTACYJNE

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres:
anna.dziadura@springpoland.com

Dla naszego Klienta, jednego z największych start-upów w Europie z branży E-Retail poszukujemy kandydata na stanowisko

DYREKTOR MARKETINGU
(Pensja: 15 000–25 000 PLN brutto/miesiąc)

Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zarządzanie strategią marketingową w całym kraju z naciskiem na kanały digital;
Zarządzanie i optymalizacja budżetu marketingowego;
Zdefiniowanie strategii omnichannel w celu maksymalizacji wzrostu bazy użytkowników w ramach uzgodnionych celów;
Prowadzenie oraz monitorowanie kampanii online;
Zdefiniowanie strategii marketingowej i wzrostu w ścisłej współpracy z Zarządem;
Zbudowanie i kierowanie zespołem marketingowym;
Prowadzenie programów konsumenckich, wyznaczenie strategii komunikacyjnej oraz jej działań;
Współpraca z partnerami handlowymi przy realizacji lokalnych działań marketingowych;
Określenie kalendarza promocyjnego.

Oczekiwania:
•
•
•
•
•
•
•
•

4–6 lat doświadczenia w digital marketingu (atutem będzie doświadczenie w Retail/FMCG/Hi-Tech);
Praktyka w e-commerce lub startupie będzie dodatkowym atutem;
Wysoko rozwinięte zdolności analityczne;
Doświadczenie w zarządzaniu oraz realizacji budżetu i budowaniu zespołu marketingowego od podstaw;
Doświadczenie w prowadzeniu kampanii marketingowych, zarówno online, jak i offline;
Umiejętność monitorowania i raportowania kluczowych wskaźników efektywności;
Doskonałe umiejętności zarządzania ludźmi i rozwoju talentów;
Biegła znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:
•
•
•
•
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Atrakcyjne wynagrodzenie oraz bonus w zależności od zakresu doświadczenia i wyników;
Pracę w środowisku startup, gdzie liczy się swoboda połączona z odpowiedzialnością i brakiem korporacyjnych standardów;
Strategiczny udział w tworzeniu spółki od podstaw na rynku polskim;
Bezpośredni wpływ na budowę i rozwój własnego zespołu.
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Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres:
pawel.prociak@wyser-search.com

DYREKTOR SPRZEDAŻY
(wynagrodzenie roczne podstawowe 300 000 PLN brutto + bonus 20%)

Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju oraz polityki sprzedaży,
Opracowywanie i realizacja budżetu oraz odpowiedzialność za wynik finansowy,
Efektywne zarządzanie oraz rozwój kompetencji podległego zespołu,
Monitorowanie realizacji zadań w sposób zapewniający terminową i efektywną realizację celów sprzedażowych oraz wysoką
jakość obsługi klientów,
Systematyczna analiza rynku, konkurencji i identyfikacja możliwości rozwoju biznesu,
Aktywny rozwój kanałów sprzedaży i działań komercyjnych,
Współpraca z innymi działami firmy w celu maksymalizacji satysfakcji klienta,
Ścisła współpraca z działem Marketingu oraz Zarządem firmy.

Oczekiwania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki techniczne).,
5 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołem i procesem sprzedaży w międzynarodowej organizacji,
Min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem organizacją ukierunkowaną
na sprzedaż B2B,
Kilkuletnie, poparte sukcesami doświadczenie w skutecznym realizowaniu strategii rozwoju sprzedaży,
Samodzielność, asertywność oraz zdolność do tworzenia i egzekwowania efektywnej strategii biznesowej,
Doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
Biegła znajomość języka angielskiego (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem),
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, przywódcze oraz organizacyjne,
Gotowość do pracy w międzynarodowym, dynamicznym środowisku.

Oferujemy:
•
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie w firmie będącej wiodącym liderem w branży,
Atrakcyjne wynagrodzenie oraz niezbędne narzędzia pracy,
Pracę w profesjonalnym i zaangażowanym zespole,
Wpływ na rozwój firmy i możliwość wdrażania własnych pomysłów,
Szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji miękkich oraz produktowe.
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BIBLIOTEKA MANAGERA
OD HIERARCHII DO TURKUSU,
CZYLI JAK ZARZĄDZAĆ W XXI WIEKU
Od EGO do ECO
Historia cywilizacji to zapis następujących po sobie przemian technologicznych, cywilizacyjnych i społecznych.
Od momentu, w którym ugruntowała się
hierarchiczna struktura społeczeństwa,
minęły wieki. Inaczej żyjemy, inaczej się
komunikujemy, korzystamy z o wiele bardziej zaawansowanych udogodnień cywilizacyjnych. A jednak w większości firm
i organizacji wciąż powielamy schemat
nieomylnego, decyzyjnego władcy
z wielkim EGO i niemych poddanych,
których rolą jest jedynie słuchać i realizować, co nakazano.
Koniec z tym!
Ta książka posłuży Ci do przeprowadzenia skutecznej zmiany w swojej
organizacji, w swoim zespole, a może
nawet w społeczności, w której żyjesz.
Dowiesz się, jak do tej pory się organizowaliśmy, jak ewoluowały metody

zarządzania wraz z jednym z ciekawszych jego rodzajów – zarządzaniem
turkusowym. Poznasz konkretne organizacje i firmy, które już teraz wykorzystują zmiany zachodzące w świecie, żeby
lepiej współpracować, szybciej kreować
nowe usługi i produkty, skuteczniej się
komunikować oraz tworzyć efektywniejsze i szczęśliwsze miejsca pracy. Nowe
metody zarządzania możesz też łatwo
wprowadzić w Twojej firmie, by obniżyć
poziom swojego stresu, doświadczyć
dobrostanu oraz pozytywnych efektów
wprowadzenia zmian.
Autor:
Marek Wzorek
Rok: 2019
ISBN: 978-83-283-5601-6;
ISBN e-booka: 978-83-283-6225-3

MĄDROŚĆ MENTORINGU, INTELIGENCJA COACHINGU.
SPRZEDAŻ I SKUTECZNOŚĆ MENEDŻERSKA W STYLU
MENTORINGOWYM I COACHINGOWYM
By zwiększyć prawdopodobieństwo natomiast przyda się umiejętność skudojścia do celu…
tecznego oferowania rozwiązań poprzez
oferowane usługi i produkty. To właśnie
Współcześnie umiejętność uczenia się, było dla autora inspiracją do napisania tej
jak również uczenia innych jest ważna książki, której nadał oryginalną formułę.
w każdym aspekcie ludzkiej aktywności.
Tym bardziej że żyjemy w czasach, w któ- To 12 przystanków w podróży, podczas
rych nauczyć się — od uczyć się i nauczyć której poznasz świat metod mentoringosię na nowo, już w zaktualizowanej wersji wych i coachingowych stosowanych nie
— to warunek sprawnego poruszania tylko w sprzedaży.
się na rynku pracy zarówno w świecie
realnym, jak i wirtualnym. Menedżerów Znajdziesz tu wiele nawiązań do świata
i liderów interesować będzie przede marketingu, nauki, sportu czy sztuki
wszystkim umiejętność nauczania – choć z pozoru to różne dziedziny, okastandardów pracy, a także zarządzania zują się podobne w obszarze edukacji
przez potencjał. W obszarach sprzedaży do sukcesu.
Autor:
Grzegorz Radłowski
Rok: 2019
ISBN: 978-83-283-5376-3
ISBN e-booka: 978-83-283-6221-5
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