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Szanowni Państwo,
To już ostatnie wydanie Outsourcing&More w roku 2019. Był to rok
wielu zmian na rynku outsourcingu oraz usług dla biznesu, i to nie tylko
w Polsce, ale i na świecie. Na oficjalne podsumowanie roku będziemy
musieli poczekać do kolejnej edycji The BSS Forum i Gali Outsourcing
Stars, które Pro Progressio zorganizuje 23 stycznia 2020 w Poznaniu,
a tymczasem zapraszam na przegląd najnowszych informacji z obszaru
nowoczesnych usług dla biznesu.
W części biznesowej poruszyliśmy dwa istotne tematy prawne – Dyrektywę w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych na jednolitym rynku
cyfrowym oraz plan szybkiego działania w sytuacji wycieku danych.
Publikacje te zostały uzupełnione o tekst Adaptive SAG opisujący drogę
do implementacji modelu GBS. Do tematyki GBS nawiązaliśmy także
w cyklu SSC Lions i w wywiadzie z Wojciechem Karpińskim, szefem
Amway Business Center Europe – rozmowa ta jest naszym wywiadem
numeru, do którego lektury serdecznie zapraszam.
W części miejskiej Outsourcing&More dzielimy się szeregiem ciekawych
publikacji z Warszawy, Łodzi, Kielc, Częstochowy, Lublina, Poznania
i Bydgoszczy. Częstochowa na naszych stronach pojawia się w tym
wydaniu dwukrotnie, gdyż 24 października br. była miastem, w którym
zorganizowano Employer Branding Workshops – wyjątkowe warsztaty
z zakresu wizerunku pracodawcy i programów związanych z procesem
doceniania pracowników.
Już w styczniu jubileuszowe, 50. wydanie Outsourcing&More.
Życzę miłej i wartościowej lektury.
Dymitr Doktór
Redaktor Naczelny

Autorzy:
Magdalena Kogut-Czarkowska • Marcin Fiałka
• Dariusz Olejnik • Paweł Kocik • Angelika Słowik
• Marcin Witkowski • Mateusz Siwiaszczyk
• Justyna Szklarczyk-Wojdak • Wojciech Karpiński
• Tymoteusz Myśliwiec • Michał Walter
• Paweł Prociak • Damian Kurkowiak
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AKTUALNOŚCI BIZNESOWE

Kraków i Częstochowa w ogniu wymiany wiedzy i networkingu
Sezon powakacyjny w wydarzeniach z serii BSS Tour rozkręcił się na dobre.

Ponad 27 tysięcy osób pobiegło w szczytnym celu. Poland Business
Run 2019 w liczbach
Dofinansowanych zostanie przynajmniej 49 rehabilitacji, 21 protez kończyn oraz
inny sprzęt medyczny.

NEON i Officyna oficjalnie otwarte w Gdańsku
3 października 2019 roku nastąpiło uroczyste wprowadzenie na rynek dwóch
biurowców – Neonu, czyli czwartego, ostatniego etapu Alchemii, a także Officyny.

Druga konferencja Rhenus już za nami
Tym razem tematem przewodnim był Customer Experience.

Wyciek danych. Plan szybkiego działania
Od końca maja ubiegłego roku przedsiębiorcy zostali obarczeni wieloma nowymi
obowiązkami dotyczącymi postępowania z danymi osobowymi.

Elektryki w Polsce. Hit czy kit?
Po polskich drogach porusza się już ponad 6 tys. samochodów elektrycznych.

SCRUM – skraca drogę? Przyśpiesza efekt? Ulepsza produkt!
Rozmowa z Pawłem Kocikiem, Service Delivery Director w Cludo.

Dyrektywa w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych
na jednolitym rynku cyfrowym – wybrane zagadnienia
Przeciwnicy Dyrektywy podnoszą, że może ona doprowadzić do ograniczenia
wolności wypowiedzi w Internecie.

Spełnianie potrzeb pracowników i troska o zdrowie
Employer branding czy must have?

Droga do implementacji modelu GBS
Rozszerzanie zakresu odpowiedzialności i kompetencji organizacji SSC.

Success as a service
Rozmowa z Wojciechem Karpińskim, Center Head, Amway Business Center Europe.

Transformacja w CUW. Kiedy i po co ją przeprowadzić?
Menedżerowie, starający się dokonać transformacji zorientowanej na długotrwałe
efekty i ciągły wzrost, często popełniają błędy, których można uniknąć.

Outsourcing technologii
Rynek usług jest systemem naczyń połączonych. W tym systemie wszyscy są dla
siebie klientami na jedne usługi i zarazem dostawcami rozwiązań w innym zakresie.
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AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE

Biuro z widokiem na Bydgoszcz
Immobile K3 – biurowiec klasy premium, zlokalizowany tuż obok bydgoskiej Starówki.

Studenci i absolwenci paliwem dla łódzkiego rynku pracy
Przy spadającym bezrobociu pozyskanie właściwych kadr staje się wyzwaniem
dla wielu przedsiębiorców.

Polacy wymieniają biura na biurka
W 2014 r. w Europie łączna powierzchnia coworków przebiła 1 mln m2.

Warszawa stolicą młodych talentów
93% studentów i 89% cudzoziemców ocenia Warszawę jako dobre miasto
do rozwoju kariery, a 84% uznaje stolicę za satysfakcjonujące miejsce do życia.

Sektor IT w Kielcach
Kielce proponują wiele możliwości dla rozwoju sektora IT/ICT/ITO.

Nam reklama niepotrzebna
Taką odpowiedź słyszymy, kiedy zachęcamy pracodawców do akcji, które czasami
wykraczają nieco poza standardowe działania marketingowe.

A co byś powiedział na Lublin?
Jakość życia jest dzisiaj jednym z istotniejszych czynników decydujących
o wyborze danej lokalizacji dla rozwoju biznesu.

ZaGRAjmy w Wielkopolsce!
Poznan Game Arena (PGA) oraz Game Industry Conference (GIC) to dwa poznańskie
wydarzenia, które na stałe wpisały się w kalendarz branży gamedev.

Kierunek: Bydgoszcz; Specjalność: IT
Bydgoszcz konsekwentnie i skutecznie buduje swój wizerunek „miasta otwartego
na outsourcing” oraz znaczącego ośrodka IT.

AKTUALNOŚCI HR
Gdy senior manager szuka pracy
Top managerowie zazwyczaj nie szukają aktywnie pracy. Wynika to z faktu,
że zazwyczaj to praca znajdowała ich lub ostatni raz robili to bardzo dawno temu.

Rynek pracownika czy rynek pracodawcy?
W ciągu kilku minionych lat zdążyliśmy przyzwyczaić się do cyklicznych doniesień
Głównego Urzędu Statystycznego o spadającej stopie bezrobocia rejestrowanego,
notującej obecnie najniższe wartości od 1990 r.  

Dlaczego pracownicy odchodzą przed ukończeniem pierwszego roku pracy
Branża SSC/BPO jest jedną z najbardziej zagrożonych odpływem pracowników.

Biblioteka Managera
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AKTUALNOŚCI
BIZNESOWE
CENTRUM IKEA DLA FIRM ZMIENIŁO LOKALIZACJĘ!
POLSKA WŚRÓD
10 NAJTRUDNIEJSZYCH
DO PROWADZENIA BIZNESU
PAŃSTW W EUROPIE
Polska znalazła się na 10. miejscu w Euro
pie wśród państw posiadających najbardziej złożone przepisy regulujące prowadzenie biznesu, wynika z najnowszego
raportu opracowanego przez TMF Group,
globalną firmę świadczącą usługi biznesowe dla firm działających lokalnie
i międzynarodowo.
W raporcie zatytułowanym Global
Busin ess Complexity Index, eksperci
TMF Group porównali główne wymagania poszczególnych krajów w ramach
76 jurysdykcji na całym świecie, w zakre
sie wymagań administracyjnych i zapewnienia zgodności działalności z regulacjami prawnymi stawianych przed przedsiębiorcami planującymi prowadzić swój
biznes na wybranym rynku.
Z raportu wynika również, że Polska
znalazła się na 21. miejscu na świecie
pod kątem złożoności środowiska biznesowego. Oznacza to m.in., że w Polsce
można prowadzić firmę łatwiej niż na Słowacji i w Niemczech (odpowiednio szóste
i siódme miejsce w zestawieniu), ale trudniej niż w Czechach (48. miejsce) czy
w Rosji (44. miejsce).
Stosunkowo wysokie miejsce Polski
w rankingu oznaczające złożone warunki
do prowadzenia biznesu wynika z często
zmieniających się przepisów prawa; relatywnie trudnego dla inwestora zza granicy procesu zakładania firmy, a także
wyjątkowo uciążliwych wymogów
administracyjnych w obszarze sekretariatu korporacyjnego.
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Po dwóch latach działalności pierwszego
na świecie Centrum IKEA dla Firm zmieniła się lokalizacja punktu. Został on przeniesiony na Aleje Jerozolimskie do sklepu
IKEA w Blue City.
Centrum IKEA dla Firm to miejsce stworzone z myślą o wspieraniu przedsiębiorców w tworzeniu funkcjonalnej,
a przy tym komfortowej i atrakcyjnie
urządzonej przestrzeni do pracy. Centrum
powstało dwa lata temu i dotychczas
funkcjonowało przy ul. Marszałkowskiej
w Warszawie. W nowej odsłonie w Alejach Jerozolimskich projektanci i doradcy
czekają na nowych i dotychczasowych
Klientów. Zespół Centrum IKEA dla Firm
zaprasza na spotkania w zakresie aranżacji i doradztwa. Podstawą do tworzenia

Z raportu TMF Group wynika, że najłatwiej obecnie założyć i prowadzić firmę
na Kajmanach (terytorium zależne
Wielkiej Brytanii), Curaçao (terytorium
zależne Holandii), na wyspie Jersey (de
facto terytorium zależne Wielkiej Brytanii)

realizacji przestrzeni biurowych są meble
z serii profesjonalnej, objęte bezpłatną
10-letnią gwarancją.
Nowa lokalizacja, nadal blisko centrum
Warszawy, umożliwia szybkie i wygodne
dotarcie do punktu. Ułatwia to dobrze
rozwinięta sieć komunikacji publicznej
oraz dostępność bezpłatnych miejsc
na parkingu centrum handlowego.
Nowym udogodnieniem dla klientów
biznesowych jest możliwość skorzystania
z oferty IKEA Bistro i Cafe, znajdującego
się w sklepie.
Punkt otwarty będzie w najdogodniejszych dla klientów biznesowych godzinach, czyli od 10:00 do 18:00 w dniach
od poniedziałku do piątku.

i w Tajlandii. Wśród lokalizacji o warunkach najbardziej wymagających dla biznesu na pierwszym miejscu znalazła się
Grecja, a za nią Indonezja, Brazylia i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
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TRANSCOM OFICJALNIE OTWORZYŁ
ODDZIAŁ W ELBLĄGU

200% NORMY,
CZYLI 110 TYSIĘCY DRZEW
DLA NADLEŚNICTWA LIPUSZ
W dwie październikowe soboty blisko
1500 osób, pracowników trójmiejskich
firm i instytucji odtworzyło 11 ha lasu
na terenach dotkniętych nawałnicą
w 2017 roku. Nasadzono blisko 110 tysięcy
brzóz, modrzewi, sosen i innych gatunków
drzew. Akcja „Do nasadzenia” zainicjowana przez firmę Torus zakończyła się
podwójnym sukcesem – ponad 2-krotnie
przekroczono pierwotne założenia.
– Zaskoczyła nas skala tego wydarzenia.
Nie spodziewaliśmy się tak dużego odzewu
ze strony firm i tak wielu chętnych do pracy
w sobotę. Podobnie jeśli chodzi o końcowe
efekty – pierwotnie zakładaliśmy nasadzenie 50 tysięcy drzew, a skończyło się
na 110 tysiącach, czym mocno zaskoczyliśmy nawet leśników. To był wielki projekt
„zaskoczeń”, odkrywania jak funkcjonuje las
i dlaczego jest tak ważny dla nas. Ogromne
zaangażowanie i entuzjazm z jakim się
spotkaliśmy sprawia, że będziemy myśleć
o kolejnej edycji tej akcji w przyszłym
roku – komentuje Małgorzata Dąbrowska,
marketing manager z firmy Torus.
W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku
potężne nawałnice, które przetoczyły
się przez Polskę powaliły miliony drzew.
Szkody odnotowano w 60 nadleśnictwach. Zniszczenia sięgnęły aż 8,4 mln
m3 połamanych i wywróconych drzew
(ok. 20 mln sztuk) na niemal 70 tys. ha
powierzchni lasów. Najbardziej dot
kniętym tamtą nawałnicą terenem było
Nadleśnictwo Lipusz, gdzie uszkodzonych zostało 1,8 mln m 3 drzew, całkowicie zmieniając jego krajobraz.
Aby odtworzyć las powalony na tym
obszarze potrzeba zasadzić aż 60 mln
drzew. Z inicjatywy firmy Torus powstała
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Transcom, globalny lider oferujący usługi
w zakresie obsługi klienta, oficjalnie otworzył swój nowy oddział w Elblągu. Uroczysta część wydarzenia oraz symboliczne
przecięcie wstęgi odbyło się w Hotelu
Elbląg. Następnie zaproszeni goście udali
się na zwiedzanie biura Transcom, mieszczącego się przy ul. Grunwaldzkiej 2i.
Transcom Worldwide Poland działa na pol
skim rynku już od szesnastu lat. Posiada
swoje oddziały w Olsztynie, Gdańsku i Białymstoku, a teraz wkracza do Elbląga.
– Bardzo się cieszę, że firma Transcom
wybrała właśnie Elblag na kolejną lokalizację swojego oddziału. Nasze miasto jest
otwarte na nowych inwestorów i nowoczesne usługi, do których należy sektor
CRM. Mamy dogodne położenie, atrakcyjne tereny, nowoczesną infrastrukturę,

uczelnie wyższe – te czynniki z pewnością
przyciągają inwestorów – mówi Witold
Wróblewski, Prezydent Miasta Elbląg.
Firma Transcom świadczy usługi CRM
dla polskich i zagranicznych korporacji
z branży telekomunikacyjnej, finansowej,
motoryzacyjnej, e-commerce czy windykacyjnej. Globalna marka chce nadal rozwijać swoją działalność w Polsce, widząc
duży potencjał na tym rynku.
– Otwarcie nowego oddziału będzie miało
pozytywny wpływ na dalszy, dynamiczny
rozwój naszej firmy, a także na sam Elbląg,
gdyż zaoferujemy nowe miejsca pracy
w firmie o globalnych strukturach i planujemy ściśle współpracować z władzami
miasta – komentuje Grzegorz Baran,
Client Service Manager i Członek Zarządu,
Transcom.

akcja „Do nasadzenia”, której celem było
wsparcie Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych – Nadleśnictwo Lipusz
w odtworzeniu ekosystemu leśnego.
Inicjatywa Torusa spotkała się z szerokim
odzewem i zaangażowaniem zarówno
środowiska biznesowego, jak i wielu
pojedynczych osób. W akcji uczestniczyli
znajomi i przyjaciele z firm, także rodziny
z małymi dziećmi. Towarzyszyły jej liczne
gry i zabawy edukacyjne, dzięki czemu
wiele osób poznało jak funkcjonuje las
i jak ważną pełni rolę w naszym życiu.
– Jestem przekonana, że każdy z uczestników poczuł ogromną dumę i satysfakcję
z tego, co udało się wspólnie zrobić i z pewnością nie raz wróci na teren nasadzeń, by
zobaczyć jak rośnie „jego” las – dodaje Małgorzata Dąbrowska.
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BIZNES

KRAKÓW I CZĘSTOCHOWA
W OGNIU WYMIANY WIEDZY
I NETWORKINGU
Sezon powakacyjny w wydarzeniach z serii BSS Tour rozkręcił się na dobre.
Fundacja Pro Progressio zorganizowała dwa wydarzenia, których forma nieco
odbiegała od typowych konferencji lub forów biznesowych.
Po raz pierwszy organizatorzy zdecydowali się rozwijać element warsztatów,
który spotkał się z bardzo dobrą oceną
uczestniczących w nich osób. Warsztaty
w Krakowie były skierowane do grona
osób zajmujących stanowiska Team
Leaderów, zaś w Częstochowie uczestnikami byli specjaliści i menedżerowie, których głównym tematem zainteresowań
jest obszar Employer Brandingu.
Konferencja GBS Talks 4.0 miała miejsce
w krakowskim centrum inspiracji Grupy
Nowy Styl. Wydarzenie zgromadziło
ponad setkę uczestników, którzy debatowali i omawiali najważniejsze wyzwania
w zarządzaniu i optymalizacji pracy w środowisku centrów operacyjnych typu GBS.
Tematem rozmów były zarówno zagadnienia prawne, kadrowe, jak również i te
związane z Lean. Po raz pierwszy Team
Leaderzy, reprezentujący centra SSC
i GBS będące członkami Klubu Pro Progressio, mogli wziąć udział w zamkniętej
sesji warsztatowej, która była poświęcona
zakresowi prac i obowiązków wykonywanych na stanowisku Team Leadera.
Warsztat ten poprowadził Mariusz Szałaj,
Prezes 4Synchronicity. Uczestnicy spotkania wspólnie stwierdzili, że na polskim rynku brakuje takiej formuły spotkań, a Pro Progressio zobowiązała się
do jej kontynuowania.
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Październikowe wydarzenie w Częstochowie było całkowicie poświęcone
warsztatom z zakresu Employer Branding. Cztery różne sesje edukacyjne prowadzone przez czterech wybitnych trenerów – Adama Wąsika (Pracownia EB),
Iwonę Grochowską (Nais), Agnieszkę
Wnuk (Sharebee) oraz Zytę Machnicką
(Lightnes) – spowodowały, że uczestnicy
warsztatów spędzili na nich cały dzień.
Wydarzenie otworzył Prezydent Miasta
Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk,
który w mowie powitalnej podkreślił ważność programów miejskich wspierających
rozwój i wizerunek przedsiębiorców.
BSS Tour już trzeci rok z rzędu udowadnia,
jak z punktu widzenia dostępu do wiedzy,
wymiany doświadczeń oraz networkingu,
ważne są wydarzenia w sektorze outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu.
Cykl ten dostosowuje się do potrzeb, jakie
dyktuje sam rynek BSS, a wzbogacany jest
dodatkowo takimi inicjatywami, jak np.
akcja „Take a book”, czy też system umawiania spotkań „Event Tiger” – oba autorstwa Fundacji Pro Progressio.
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BIZNES

PONAD 27 TYSIĘCY OSÓB
POBIEGŁO W SZCZYTNYM CELU.
POLAND BUSINESS RUN 2019
W LICZBACH
9 polskich miast, ponad 27 tys. biegaczy, prawie 2,3 mln złotych i pomoc
dla 86 osób z niepełnosprawnością ruchową. Tak przedstawia się
w liczbach charytatywny bieg Poland Business Run 2019, który odbył
się 8 września. Już wiadomo, że dofinansowanych zostanie przynajmniej
49 rehabilitacji, 21 protez kończyn oraz inny sprzęt medyczny.

Fot.: One Light Studio

Rekordowa liczba 27 253 osób zameldowała się na mecie ósmej edycji popularnej
sztafety biznesowej. Najwięcej, bo ponad
7 tys. biegaczy wystartowało w Krakowie.
Uczestnicy ruszyli w niedzielę, 8 września o 10:30 jednocześnie w 9 miastach,
pokonując dystans ok. 3,8 km na osobę.
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Oprócz Krakowa, gospodarzami zawodów
byli: Warszawa, Łódź, Poznań, Katowice,
Gdańsk, Wrocław, Lublin oraz Rzeszów.
Po raz pierwszy w historii imprezy,
na kilka tygodni przed biegiem, zostały
zapełnione listy startowe w niemal
wszystkich miastach.

W inicjatywę co roku angażują się polskie
instytucje, firmy i korporacje w roli współorganizatora, sponsora czy partnera.
Jednocześnie zachęcają swoich pracowników do udziału w imprezie. Niektóre
przedsiębiorstwa reprezentowało w niedzielę kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt
5-osobowych zespołów.
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– Poland Business Run wspieraliśmy już
po raz czwarty. Cieszymy się, że ponownie
mieliśmy swój udział w spełnianiu marzeń
osób po amputacjach i z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Z satysfakcją
patrzyliśmy również na zaangażowanie
aż osiemnastu drużyn naszych pracowników i kurierów, którzy aktywnie włączyli
się w pomaganie przez bieganie – mówi
Małgorzata Markowska, kierownik działu
marketingu w firmie GLS Poland, która
była wyłącznym partnerem logistycznym
wydarzenia oraz sponsorem głównym
biegów w Poznaniu i Krakowie.
Z opłat startowych w całej Polsce zebrano
w sumie prawie 2,3 mln złotych. Już wiadomo, że zgromadzone środki pozwolą
na dofinansowanie zakupu protez,
sprzętu medycznego i ortopedycznego,
a także opłacenie rehabilitacji dla co najmniej 60 osób.
– Tegoroczna edycja Poland Business Run
przechodzi do historii jako rekordowa,
zarówno pod względem liczby uczestników,
jak i zebranych środków – komentuje
Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland
Business Run. – Teraz, kiedy emocje związane z organizacją zawodów już za nami,
zajmiemy się kompleksową pomocą beneficjentom biegu – dodaje.
Na cele dobroczynne skierowana została
również każda złotówka zebrana dzięki
akcji „Pomagam Bardziej”. W całej Polsce
było to łącznie prawie 150 tys. złotych.
Zespoły, które zgromadziły największą
kwotę, otrzymały Żółte Koszulki Lidera
zaprojektowane specjalnie na tę okazję
przez Roberta Kupisza. Najwięcej pieniędzy, bo prawie 40 tys. złotych, zebrały
wspólnie 2 drużyny z krakowskiej firmy
Leach&Lang.
Jak co roku, na biegu nie zabrakło celebrytów i sportowców – w tym roku
w evencie wzięli udział m.in. Euzebiusz Smolarek, Barbara Kurdej-Szatan,
Mateusz Janicki, Marcin Zacharzewski,
Maurycy Popiel, Hiroaki Murakami,
a także aktorzy reprezentujący polskie teatry. Promocję inicjatywy wspierali m.in.: Rafał Sonik, Adrianna Palka,
Mateusz Mika, zespół Pectus, drużyna
Śląska Wrocław czy kabaret Smile. We
wszystkich miastach rozgrzewki poprowadzili trenerzy Fitness Tour.
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Fot.: One Light Studio

Fundacja Poland Business Run zapewnia,
że jej charytatywna działalność nie
zakończy się na biegu – teraz zajmie się
pomocą jego beneficjentom. Powołane
w Krakowie Centrum Rehabilitacji Znowu
w Biegu, specjalizujące się w pomocy

osobom po amputacji, przeprowadzi
kilkadziesiąt tygodniowych turnusów
rehabilitacyjnych z nauką chodu o protezie. Według potrzeb udzielone zostanie
także wsparcie psychologa i innych
specjalistów.

11

BIZNES

NEON I OFFICYNA

OFICJALNIE OTWARTE W GDAŃSKU
3 października 2019 roku nastąpiło uroczyste wprowadzenie na rynek dwóch
biurowców – Neonu, czyli czwartego, ostatniego etapu Alchemii, a także
Officyny. W przypadku Alchemii była to okazja do podsumowania całej
inwestycji realizowanej przez Torusa od niemal dekady. Z kolei Officyna,
w której odbyło się wydarzenie, symbolicznie pokazuje nowy rozdział
w dalszych planach rozwojowych firmy na trójmiejskim rynku biurowym.

Fot. Bogna Kociumbas

Blisko 300 gości wzięło udział w uroczystości organizowanej na powierz
chni III piętra Officyny, podzielonej
i zaaranżowanej tematycznie na dwie
strefy – Neonu i Officyny. W każdej
z nich znalazły się charakterystyczne
dla tych inwestycji i ich lokalizacji elementy. Kamieniczki, ulice, latarnie, bar
mleczny (znany i charakterystyczny
punkt Wrzeszcza), lodziarnia, a także
strefa lounge z wygodnymi fotelami

12

i kanapami, niczym wyjęta z klasycznego, domowego zacisza, albo stylowej
kawiarni – nawiązywały do lokalizacji
Officyny. Strefa Neonu była z kolei bardziej „świetlna” – ekrany i podświetlane
tablice nawiązywały do charakteru
budynku, podkreślając przy tym skalę
Alchemii i ogromny wpływ tej inwestycji na lokalny rynek. Nie zabrakło
też sceny, na której wystąpiły Wataha
Drums Live Act oraz Audiofeels.

Wydarzenie zaczęło się od części oficjalnej. Małgorzata Dobrowolska, właścicielka firmy Torus zwracała uwagę
na tempo realizacji Alchemii i dziękowała
całemu zespołowi firmy za profesjonalizm i zaangażowanie mówiąc m.in.: Gdy
zaczynaliśmy budowę pierwszego etapu
Alchemii, zakończenie tej inwestycji wydawało się bardzo odległą perspektywą, a dzisiaj, po zaledwie kilku latach świętujemy jej
zakończenie.
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Fot. Bogna Kociumbas

Fot. Bogna Kociumbas

Obecny na wydarzeniu Wiceprezydent Gdańska, Piotr Borawski zwracał
uwagę na lokalizację inwestycji Torusa.
– Ogromną zaletą biurowców realizowanych przez Torusa jest ich lokalizacja
w głównej osi komunikacyjnej Trójmiasta.
Jakość budynków, ich funkcjonalność i uzyskiwane certyfikaty wnoszą też znaczną
wartość do zabudowy miasta.

Fot. Patryk Heliosz

Fot. Patryk Heliosz

Fot. Patryk Heliosz

Sławomir Gajewski, prezes Torusa powiedział, że ogromną wartością dla niego jest
to, że przez te kilkanaście lat działalności
firmy na rynku, udało się ukształtować jej
tożsamość i wyraźny charakter. Podkreślał
też, że kończy się pewien etap w historii
firmy. Zakończenie budowy Alchemii
i realizacja Officyny, czyli nowe zagospodarowanie terenów należących kiedyś
do Chemii, to pewnego rodzaju klamra,
zarówno w historii miasta, jak i samej
firmy Torus.

Outsourcing&More Polska | listopad–grudzień 2019
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BIZNES

DRUGA KONFERENCJA
RHENUS JUŻ ZA NAMI
Tym razem tematem przewodnim był Customer Experience.
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17 października 2019 r. w warszawskim
hotelu Sound Garden, firma Rhenus Logistics zorganizowała drugą już edycję
swojej dorocznej konferencji. W ubiegłym roku tematem przewodnim była
robotyzacja i automatyzacja, zaś w tym
roku organizatorzy postawili na obszar
zarządzania doświadczeniami klienta,
czyli Customer Experience.
Na wydarzenie składało się wiele prezentacji i paneli dyskusyjnych, w których
poruszane były kwestie związane z relacjami na płaszczyźnie logistyka – e-commerce, fullfilment. Omawiano także
rolę, jaką w logistyce pełnią nowoczesne magazyny, a także certyfikację
standardów ekologicznych budynków
magazynowych.
Wydarzenie swoim wystąpieniem zelektryzowała Justyna Skorupska – Head
of Business Development and Omnichannel Expert w e-point S.A, która przedstawiła najnowsze trendy w obszarze
sprzedaży online i historię zmian oczekiwań klientów indywidualnych na przestrzeni ostatnich lat.
Wystąpienie Justyny Skorupskiej dało
początek wielu dyskusjom i dalszym
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panelom dyskusyjnym, które były
moderowane przez Jarosława Sokolnickiego z Microsoft oraz Damiana Kołatę
z Cushman&Wakefield.
Konferencja Rhenus zgromadziła blisko
70 uczestników, którzy rozmowy biznesowe kontynuowali podczas sesji
networkingowej.
Kolejna konferencja już za rok!
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BIZNES

WYCIEK DANYCH.
PLAN SZYBKIEGO
DZIAŁANIA
Od końca maja ubiegłego roku, czyli od wejścia w życie ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, określanego zazwyczaj
skrótem RODO, przedsiębiorcy zostali obarczeni wieloma nowymi
obowiązkami dotyczącymi postępowania z danymi osobowymi. Jedna
z nowości dotyczy działania w przypadku naruszenia ochrony danych
osobowych. Co do zasady, incydenty naruszenia należy zgłaszać
organowi nadzorczemu, którym dla Polski jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (UODO), a w niektórych przypadkach
także osobom, których dotyczą dane objęte naruszeniem.
JAKIE NARUSZENIA PODLEGAJĄ
PRZEPISOM RODO?

danych jest ten, kto decyduje o sposobach i celach wykorzystania danych osoWarto pamiętać, że raportowanie dotyczy bowych. Może to być osoba fizyczna (np.
tylko naruszeń, które dotykają danych przedsiębiorca indywidualny), jak również
osobowych (informacji o osobach fizycz- organizacja (np. spółka). I tak, dla pracownych), powodując utratę tych danych, ników – administratorem danych będzie
przypadkową zmianę czy udostępnienie pracodawca, dla klientów – sklep internieuprawnionej osobie. Takimi narusze- netowy, w którym kupują. Z kolei serwis
niami może być, na przykład, włamanie sprzętu IT czy też dostawca rozwiązań HR,
do firmowego serwera z danymi płaco- najczęściej nie będzie administratorem,
wymi, przypadkowe skasowanie bazy bo dane, do których uzyskuje dostęp,
odbiorców, wysłanie maila z propozycją przetwarza na zlecenie innej firmy i nie
umowy o pracę do złego adresata. Naru- korzysta z nich do własnych celów. Taki
szenie może być skutkiem celowego podmiot, zwany „przetwarzającym”, musi
działania człowieka (np. atak hakerski), jedynie powiadomić właściwego admiale też niedbałości pracownika lub zda- nistratora (zazwyczaj zleceniodawcę)
rzenia losowego.
o zdarzeniu.

KOGO DOTYCZĄ OBOWIĄZKI
REAGOWANIA NA NARUSZENIA?

STWIERDZENIE NARUSZENIA
OCHRONY DANYCH I OCENA JEGO
Nie każda firma będzie musiała zgła- KONSEKWENCJI
szać urzędowi incydent, o którym się
dowiedziała. Obowiązki raportowania
naruszeń dotyczą tylko administratorów
danych osobowych. Administratorem
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Jeśli stwierdzimy naruszenie i potwierdzi
się, że dotyczy ono danych osobowych,
których nasza organizacja jest administratorem, kolejny krok to ustalenie, czy

należy powiadamiać UODO. Nie wszystkie
bowiem incydenty będą wymagały tego
rodzaju reakcji. Obowiązek zgłoszenia nie
dotyczy incydentów „niskiego ryzyka”, co
oznacza, że jest mało prawdopodobne,
aby mogły one skutkować powstaniem
jakichkolwiek niebezpieczeństw lub niedogodności dla osób nim dotkniętych.
Przykładem jest sytuacja, gdy nastąpiła
nieplanowa przerwa w dostępie do bazy
danych klientów, która jednak nie była
w tym czasie przez nikogo czynnie wykorzystywana. Chwilowy brak dostępu
do takiej bazy nie mógł więc negatywnie wpłynąć na osoby, których dane
były w niej umieszczone. Podobnie, jeśli
w firmie zgubiono wydruk z imienną
listą pracowników, która jednak nie
zawierała żadnych innych danych, mało
prawdopodobne jest, żeby zdarzenie to
mogło rodzić dla nich negatywne skutki,
co oznacza brak obowiązku informowania urzędu. Co innego jednak, jeśli
będzie to lista pracowników ze wskazanym wynagrodzeniem.

Zgłoszenia do UODO zasadniczo dokonuje się w formie elektronicznej (internetowo) za pomocą dedykowanego formularza. Wymaga on dokładnego opisania zdarzenia, m.in. podania informacji
o jego charakterze, przybliżonej skali
oraz możliwych do przewidzenia konsekwencjach dla osób, których dotyczą
dane. Jako potencjalne negatywne skutki
SPOSÓB ZAWIADOMIENIA
wskazać można m.in.: ryzyko dyskrymiPREZESA UODO
nacji, kradzieży lub sfałszowania tożsaZgłoszenie powinno być dokonane, mości, groźbę straty finansowej, naruw miarę możliwości, nie później niż szenie dobrego imienia lub każdy inny
w terminie 72 godzin po stwierdzeniu uszczerbek, czy to w wymiarze ekononaruszenia przez administratora. Wystar- micznym, czy też społecznym.
czające jest tutaj powzięcie wiedzy
o naruszeniu przez pracownika admi- W firmach posiadających spółki zależne
nistratora lub nawet przez inny współ- w wielu państwach, warto pamiętać,
pracujący podmiot, przetwarzający dane że w przypadku naruszeń dotyczących
na zlecenie administratora. Dlatego klu- osób w różnych krajach Unii Europejskiej,
czowym elementem zarządzania ryzy- Prezes UODO niekoniecznie będzie włakiem jest uprzednie wdrożenie odpo- ściwym adresatem zawiadomienia. Może
wiednich procedur, mających na celu być nim także inny europejski organ nadskrócenie czasu reakcji, a także powo- zorczy. Obowiązek przeprowadzenia
łanie koordynatora lub zespołu koordy- w tym kontekście odpowiedniej analizy
spoczywa również na przedsiębiorcy.
nacyjnego nadzorującego proces.
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BIZNES

Zgłoszenia do UODO
zasadniczo dokonuje się
w formie elektronicznej
za pomocą dedykowanego
formularza. Wymaga
on dokładnego opisania
zdarzenia m.in. podania
informacji o jego
charakterze, przybliżonej
skali oraz możliwych
do przewidzenia
konsekwencjach dla osób,
których dotyczą dane.

ZAWIADOMIENIE OSÓB
DOTKNIĘTYCH INCYDENTEM
Oprócz zawiadomienia odpowiedniego
organu nadzorczego, kolejną istotną
kwestią jest podjęcie decyzji o poinformowaniu osób, które mogły ucierpieć
w wyniku incydentu. Obowiązek taki istnieje wtedy, gdy stwierdzimy wysokie
ryzyko naruszenia ich praw i wolności.
Oceniając poziom takiego ryzyka powinniśmy wziąć pod uwagę szereg okoliczności, w tym to, czy dane były przechowywane w formie zaszyfrowanej i jakie jest
prawdopodobieństwo ich odszyfrowania.
W przypadku, gdy administrator zdecyduje się na wykonanie tego kroku, należy
pamiętać, że przekazywana informacja
musi być – z jednej strony – kompletna,
a z drugiej strony – musi zostać przedstawiona w sposób przejrzysty i przystępny dla adresatów. Jeśli jest to wskazane w konkretnej sytuacji, powinna ona
także wskazywać zalecenia co do dalszych działań ograniczających ryzyko
(np. zmiany haseł lub zastosowania
dodatkowej metody uwierzytelniania).
W razie gdyby bezpośrednie poinformowanie wszystkich osób dotkniętych incydentem było zbyt trudne, możliwe jest
wydanie publicznego komunikatu lub
zastosowanie innej podobnej metody.

DOKUMENTOWANIE
INCYDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA
I ODPOWIEDNIE PROCEDURY

UODO opublikował
niedawno raport
podsumowujący
roczne doświadczenia
związane z analizą
otrzymywanych
zgłoszeń, zatytułowany
Obowiązki
administratorów
związane z naruszeniami
ochrony danych
osobowych.
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Stwierdzenie naruszenia ochrony danych
osobowych wiąże się także z obowiązkiem jego udokumentowania w ramach
wewnętrznej ewidencji naruszeń. Choć
nie jest to zasadą, należy mieć na uwadze
możliwość zarządzenia przez UODO
kontroli u zgłaszającego przedsiębiorcy.
Wobec tego, kluczowe jest odpowiednie
przygotowanie się na taką ewentualność.
Pamiętajmy też, że UODO zaleca opracowanie w firmie zasad postępowania
w razie podejrzewania incydentu bezpieczeństwa informacji. Procedury takie
powinny określać zasady postępowania
w obszarach takich, jak wykrywanie
i reagowanie na potencjalne naruszenia,
analiza zdarzenia i ocena jego skutków,
a także zasady ich rapor towania.

Uruchomienie tych procedur w odpowiednim momencie jest kluczowe dla
zgodnego z prawem przeprowadzenia
procesu oraz uniknięcia odpowiedzialności za naruszenie RODO.

DOTYCHCZASOWE
DOŚWIADCZENIA Z PRAKTYKI
UODO
UODO opublikował niedawno raport
podsumowujący roczne doświadczenia
związane z analizą otrzymywanych zgłoszeń. Raport zatytułowany Obowiązki
administratorów związane z naruszeniami
ochrony danych osobowych może stanowić cenne źródło praktycznych wskazówek. Jako najczęściej popełniane błędy
wskazano niekompletność i nierzetelność
przekazywanych informacji oraz wypełnianie zgłoszeń w sposób rutynowy.
Warto zapoznać się z tymi wnioskami
i przykładami, bo nieprawidłowo złożony
raport może narazić spółkę na poważne
konsekwencje, w tym kontrolę UODO,
a nawet wysokie kary finansowe, które
mogą sięgać od kilku do kilkunastu
milionów euro lub do 4% od wypracowanego obrotu. Jedna z pierwszych kar
nałożonych przez UODO dotyczyła właśnie nieprawidłowej reakcji na sygnał
o naruszeniu danych osobowych, więc
ryzyko nie jest tylko teoretyczne.

Autorzy:

Magdalena
Kogut-Czarkowska,
Counsel, Baker
McKenzie Krzyżowski
i Wspólnicy sp.k.

Marcin Fiałka,
Associate,
Baker McKenzie
Krzyżowski
i Wspólnicy sp.k.
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REESCO is a niche company
providing building consultancy
services based on many years of
experience in the implementation
of fit-out works, renovation of
offices and Project Management
services dedicated to funds,
building owners and tenants.

What makes us different?

The conclusions we have collected
over the years have resulted
in providing the market with
an innovative approach to the
construction process, which is
Management Contracting. Based in
Poland, we have been successfully
and consistently providing clients
with professional and dependable
support since 2010.

What do we do?

It’s not just our expertise but our unrivalled
energy and dedication to consistently surpass
our client’s expectations and never give up.
Our select team is made up of highly qualified
leaders of industry and eager young minds, with
experience and enviable track records to match.

Our tailored made solutions are delivered as
promised; on time and within budget. Our loyal
client base is testament to our overall business
goal to develop long-term partnerships built
upon mutual trust and respect. We take pride in
working to international management standards,
including the demands and expectations of
the Project Management Institute, the Royal
Institution of Chartered Surveyors, the CCIM
Institute, etc.

BIZNES

ELEKTRYKI
W POLSCE.
HIT CZY KIT?

Licznik elektromobilności uruchomiony przez Polskie Stowarzyszenie
Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu
Motoryzacyjnego (PZPM) pokazuje, że po polskich drogach porusza
się już ponad 6 tys. samochodów elektrycznych. Jak wygląda stan
sprzedaży elektryków w Polsce? Czy projekt rozporządzenia Ministra
Energii doprowadzi do elektrycznej rewolucji w naszym kraju?
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LICZNIK ELEKTROMOBILNOŚCI
W POLSCE

AKTUALNY STAN SPRZEDAŻY AUT
ELEKTRYCZNYCH W POLSCE

Na cał ym świecie jeździ już około
miliona aut elektrycznych, po polskich
ulicach porusza się ich zaledwie około
6 tys. Polska jednak ma aspiracje, by
rozwinąć elektromobilność w ciągu
kilku lat i zwiększyć liczbę samochodów elektrycznych. Licznik elektromobilności przygotowany przez
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek Przemysłu
Motoryzacyjnego (dostępny na stronach tych organizacji) pokazuje, że 67%
elektrycznych samochodów osobowych, na które możemy się natknąć
w Polsce, to pojazdy w pełni elektryczne, czyli BEV (z języka angielskiego
battery electric vehicles), natomiast 37%
to coraz bardziej lubiane w naszym
kraju hybrydy typu plug-in, czyli PHEV
(z języka angielskiego plug-in hybrid
electric vehicles).

Jak się okazuje, elektryki to nie tylko Tesla.
Amerykańskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne Tesla wciąż nie posiada salo
nu sprzedaży w Polsce. W naszym kraju
funkcjonuje od niedawna jeden serwis,
a jest on zlokalizowany na ulicy Powsińskiej 69/71 w Warszawie. Siłą rzeczy
marka ta jeszcze nie będzie popularna
w naszym kraju.

• Volkswagen e-Golf – elektryczna wersja
jednego z najpopularniejszych modeli
aut Volkswagen.

Który z modeli jest najpopularniejszy?
W sierpniu tego roku Portal Elektrowóz
doniósł, że najtańszym dostępnym
w Polsce samochodem elektrycznym
jest Smart EQ ForFour. Mimo tak niskiej
ceny, to jednak nie Smart EQ ForFour
jest najchętniej kupowany w Polsce,
a samochody BMW i3, Nissan Leaf oraz
Jakie ciekawe modele elektryków Renault Zone. Z danych zebranych przez
można kupić w naszym kraju? Są to np.: IBRM Samar, wynika, że w samym tylko
• Nissan Leaf – najlepiej sprzedający 2019 r. BMW i3 został zakupiony w Polsce
się samochód elektryczny w Europie, w liczbie 603 egzemplarzy!
wyprodukowany przez japoński koncern Nissan,
ILE WYNOSZĄ KOSZTY
• Jaguar I-Pace – pierwszy w pełni elek- ŁADOWANIA SAMOCHODÓW
tryczny samochód w gamie modelowej, ELEKTRYCZNYCH?
• Audi e-tron – potężny sportowy SUV, Całkowity koszt naładowania auta elekktóry może stanowić poważną konku- trycznego jest zależny od wielu czynrencję dla Jaguara I-Pace,
ników. Ładowanie prądem domowym

Outsourcing&More Polska | listopad–grudzień 2019

może kosztować od 5 do 10 zł / 20 kWh,
w zależności od taryfy. Taka ilość energii,
w przypadku gdy mamy do czynienia
z kompaktowym samochodem, starczy
na przejechanie do 100 km.
Ładowanie w punkcie znajdującym się
na terenie prywatnym może być droższe,
ponieważ cena zależy od właściciela,
ale niektóre obiekty mogą udostępniać
energię praktycznie za darmo, w zamian
za poniesienie opłaty parkingowej. Jak
widać, ładowanie aut elektrycznych jest
opłacalne i tanie. A także wygodne.
Producenci najtańszego elektryka, Smart
EQ ForFour podają, że po naładowaniu
wystarcza, by auto mogło przejechać
w mieście do 160 kilometrów. Świeżo
naładowany akumulator może pracować
dla właściciela pojazdu od rana do wieczora, a pod koniec dnia, po przejechaniu
około 40 km akumulator posiada nadal
dużo energii, mniej więcej na poziomie
75%. W razie, gdyby wartość ta spadła,

wystarczy poszukać punktu ładującego Rzędowska, entuzjastka elektromobili doładować akumulator.
ności, autorka książki Rozmowy o elektromobilności i bloga agatarzedowska.
Wątpliwości może budzić serwisowanie pl: – Infrastruktura ładowania pojazdów
aut i dostępność części zamiennych, elektrycznych w Polsce jest już częściowo
jednak ekspert ds. elektromobilności rozwinięta. Nie ma kolejek przy stacjach
Damian Król, założyciel Indigo Tech, ładowania. Żadna z dużych sieci nie zaryfirmy, która przez wiele lat zajmowała się zykuje sprzedaży marki samochodu, któdostarczaniem stacji ładowania samo- rego nie jest w stanie serwisować.
chodów elektrycznych, uważa, że nie ma
się czego bać. – Samochody elektryczne są NOWY PROJEKT MINISTERSTWA
dużo tańsze w eksploatacji niż tradycyjne ENERGII
modele aut. Nie ma tam filtrów, olejów, Posiadaczy samochodów elektryczsprężarek, składają się one z mniejszej liczby nych w Polsce może być wkrótce więcej,
części, które w normalnych samochodach a wynika to z zapowiadanych przez Minisą najbardziej podatne na awarie i częste sterstwo Energii dopłat do aut elektryczwymiany. Podczas hamowania hybryd czy nych. Projekt jest obecnie konsultowany.
samochodów elektrycznych hamulce się Ze wstępnych propozycji Ministerstwa
aż tak mocno nie ścierają, gdyż rekuperacja, wynika, że z dotacją, zakup elektryka
czyli odzyskiwanie energii w trakcie hamo- będzie niższy o około 1/3 jego wartości.
wania, jest w stanie wyhamować elektryka Projekt przewiduje także wsparcie dla
nawet przy zjeździe z górki.
firm, które zainwestują w infrastrukturę,
czyli stacje ładowania. Czy te obietnice
W kwestii serwisowania i dostępności mogą wpłynąć znacząco na rozwój elekczęści zamiennych uspokaja także Agata tromobilności w Polsce?

Na całym świecie jeździ
już około miliona aut
elektrycznych, po polskich
ulicach porusza się ich
zaledwie około 6 tys.
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Najnowsze dane pochodzą
z końca czerwca
2019 r. i pokazują,
że w Polsce mamy już
1396 ogólnodostępnych
punktów ładowania oraz
752 stacji ładowania.

Jak zauważa jednak Agata Rzędowska,
do nowego projektu należy podchodzić
ostrożnie. – Jeszcze kilka miesięcy temu nie
było mowy o dopłatach do zakupu samochodów elektrycznych dla użytkowników
indywidualnych. Zanim pojawiły się konsultacje rozporządzenia, wszystko wskazywało na to, że głównymi odbiorcami będą
przedsiębiorcy. Wiele osób będzie zapewne
odkładało decyzję o zakupie do momentu,
kiedy pojawi się pewna informacja o dofinansowaniach. Uważam jednak, że to
ślepy zaułek.

ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI
W POLSCE
Ile elektryków może jeździć już wkrótce
po polskich ulicach? W Planie Rozwoju
Elektromobilności pojawiła się obietnica, że do 2025 r. w Polsce będzie już
milion takich samochodów. Natomiast
raport przygotowany przez konsorcjum
Atmoterm i Forum Elektromobilności
(Analiza stanu rozwoju oraz aktualnych
trendów rozwojowych w obszarze elektromobilności w Polsce) przepowiada,
że w ciągu 6 lat po polskich ulicach
będzie się poruszało aż 300 tys. samochodów elektrycznych.
W raporcie zaznaczono, że potencjalnych konsumentów aut elektrycznych
mogą odstraszać koszty zakupu pojazdu
elektrycznego oraz niewystarczająca
infrastruktura ładowania pojazdów.
Jak to wygląda w rzeczywistości? Ceny
aut elektryc znych w Polsce wynoszą
od 80 tys. złotych do nawet 400 tys.
złotych i, w porównaniu ze zwykłymi
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pojazdami, są rzeczywiście bardzo
konkurencyjne. Najtańsze dostępne
w naszym kraju modele to elektryki
marki Renault, Opel, czy popularna Kia.
Wyższa półka cenowa to samochody
marki Tesla – za Tesla Model S, czy Tesla
Model X zapłacimy nawet 400 tys. złotych.
Nic więc dziwnego, że spośród kupujących samochody elektryczne, wciąż większość stanowią przedsiębiorcy. Raport
IBRM Samar pokazuje, że spośród zakupionych w roku 2019 w Polsce elektryków
jedynie 37 modeli zostało zakupionych
przez osoby fizyczne.

na popularność elektryków w Polsce.
Duża liczba samochodów w Polsce to
samochody używane, można więc liczyć
na to, że za parę lat rozwinie się w naszym
kraju trend elektryków kupowanych z drugiej ręki. Trend ten wsparty jest dodatkowo
tym, że dzisiaj większość klientów, którzy
kupują samochody elektryczne to klienci
biznesowi. Firmom jest o wiele łatwiej
kupić nowy samochód, ponieważ mogą
go wrzucać w koszty, jest to więc dla nich
mniejszy wydatek niż w przypadku klienta
indywidualnego. A po 3 latach zamortyzowany sprzęt trafia do rynku wtórnego – mówi Damian Król.

– W porównaniu z innymi krajami, np. Norwegią, czy Danią, do Polski trafiają małe
partie samochodów. Nie jesteśmy wielkim
rynkiem dla Europy, będziemy jednak
zmuszeni wymieniać flotę i ograniczać
ruch spalinowy w miastach – tego będą
od nas wymagać przepisy unijne – dodaje
Co do stanu infrastruktury, widać tutaj Agata Rzędowska.
ciągły rozwój. Licznik elektromobilności,
który jest regularnie aktualizowany przez Czy elektryki to nasza przyszłość? Czy
PZPM i PSPA, to narzędzie, dzięki któremu Polska jest w stanie wspierać nowe techmożna się dowiedzieć nie tylko o tym, ile nologie i zaistnieć na rynku sprzedaży
samochodów elektrycznych porusza się samochodów elektrycznych? Wszystko
po polskich drogach, ale także jak roz- na to wskazuje, pod warunkiem, że ceny
wija się infrastruktura punktów łado- samochodów elektrycznych oraz dostępwania elektryków. Najnowsze dane ność stacji szybkiego ładowania nie będą
pochodzą z końca czerwca 2019 r. i poka- hamować rozwoju napędów alternatywzują, że w Polsce mamy już 1396 ogólno- nych w Polsce, a obietnice związane z dofidostępnych punktów ładowania oraz nansowaniem zachęcą klientów, zarówno
752 stacji ładowania. Najwięcej z nich tych biznesowych, jak i indywidualnych,
można znaleźć oczywiście w Warszawie, do zakupu auta elektrycznego.
na drugim miejscu jest Wrocław. Dalej
w rankingu miast, które posiadają naj- Autor:
więcej stacji ładowania w naszym kraju,
znajdują się Kraków, Katowice, Poznań
oraz Gdańsk.
– Czy elektryki to przyszłość Polski? Dużo
zależy od ceny samochodów elektrycznych
i ich dostępności. Wkrótce ogniwa i baterie
będą tańsze, co z pewnością wpłynie

Dariusz Olejnik,
Wiceprezes Zarządu
Kingsman Finance
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SCRU
SKRACA DROGĘ?
PRZYŚPIESZA EFEKT?
ULEPSZA PRODUKT!

Rozmowa z Pawłem Kocikiem, Service Delivery Director w Cludo.
Angelika Słowik, Mobile Journalist:
Dlaczego akurat Scrum? Jakie korzyści
przynosi ta metodyka?
Paweł Kocik, Cludo: Scrum jest bardzo przyjemnym i dla wielu naturalnym
narzędziem pracy do tworzenia produktów. Powód? Pracujemy nad projektem
na podstawie tego, co już mamy, co widzimy. Zbieramy feedback i decydujemy
co dalej. Ten empiryczny proces jest dużo
łatwiejszy dla zespołów realizujących projekt i dodatkowo powoduje, że członkowie bardziej się angażują, wnosi dużo pozytywnej energii. W ten sposób podejmujemy też lepsze decyzje, a co za tym idzie,
mamy bardziej wartościowy produkt.
W klasycznie prowadzonych projektach
często okazuje się, że to, co pierwotnie
wydaje się niezbędne, okazuje się finalnie niepotrzebne i takie przypadki znamy
również z naszych projektów. Scrum może
pomóc temu zapobiec.

działań i zastanowienie się, co dalej. Ten
pełen feedbacków mechanizm powoduje,
że ludzie chętniej wiążą się z projektem,
bardziej im zależy, żeby wszystko poszło
dobrze i o wiele przyjemniej im się nad
nim pracuje. W przypadku kilkumiesięczJak wygląda stosowanie tego frame- nych lub kilkuletnich projektów, na efekt
worka w praktyce?
końcowy musimy często bardzo długo
Mechanika Scruma polega na tym, że czekać. Wtedy na końcu może być efekt
całą pracę dzieli się na sprinty. Sprint roz- „wow”, chociaż nie musi. Stosując Scrum
poczyna się od Planowania Sprintu, w ra- możemy go mieć co tydzień lub dwa.
mach którego najbardziej priorytetowe, Kiedy realizowaliśmy pierwszy projekt
wnoszące największą wartość elementy Scrumowy, zaobserwowaliśmy bardzo
Backlogu Produktu są włączane do pierw- pozytywne reakcje interesariuszy. Prakszego, a potem do kolejnych sprintów. tycznie za każdym razem spotkanie
Co istotne, nie robi się całego wielkiego review kończyło się brawami, co było
planowania na początku, tak jak w klasycz- niesamowicie budujące dla zespołu.
nym podejściu do realizacji projektu, tylko
tyle ile jest niezbędne do rozpoczęcia prac. Ile powinien trwać sprint? Kiedy możeInną ważną kwestią, o której trzeba powie- my uznać go za zakończony?
dzieć przy planowaniu, jest to, że o tym,
Scrum Guide podaje, że sprinty poile pozycji z Backlogu Produktu wejdzie winny trwać maksymalnie miesiąc i zwyto sprintu decyduje zespół, co zwiększa czajowo są to jeden 1 lub dwa 2 tygodnie.
Ponadto Scrum zachęca do dyskusji, roz- odpowiedzialność za powodzenie sprintu. Nasze sprinty trwały 3 tygodnie. Zaleca
mowy. W naszym zespole niejednokrotnie
się, by cykl i czas takich spotkań pozopojawiają się różnice w postrzeganiu Na koniec każdego sprintu mamy spo- stał niezmienny. Dzięki temu z czasem
funkcjonalności i szacowaniu, jak skom- tkanie nazywane Przeglądem Sprintu zespół zaczyna żyć rytmem danego proplikowane jest dane wymaganie, histo- (Sprint Review), gdzie zespół prezentuje jektu. Ponadto, jeżeli mamy tu pewną staryjka . Dyskutujemy o tym, dzięki czemu efekty pracy, zrealizowany przyrost pro- łą, planowanie staje się łatwiejsze. Lepiej
lepiej wszystko rozumiemy i, koniec duktu. Jest to czas na zebranie informacji czujemy, co zdążymy zrobić, a czego nie
końców, każdy z nas bardziej świadomie zwrotnej na temat dotychczasowych uda się wykonać w sprincie.
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podchodzi do swoich zadań. Scrum jest
silnie oparty na zbieraniu informacji
zwrotnej, przeprowadzaniu inspekcji,
czy to w ramach zespołu, czy przez interesariuszy, w tym tkwi jego ogromna siła.
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Scrum jest silnie oparty na zbieraniu informacji
zwrotnej, przeprowadzaniu inspekcji, czy to
w ramach zespołu, czy przez interesariuszy,
w tym tkwi jego ogromna siła.

BIZNES
Często niedocenianym elementem procesu jest retrospektywa. To czas, żeby
omówić sam proces, powiedzieć, co
poszło dobrze, a nad czym trzeba jeszcze
popracować. W klasycznie prowadzonym
projekcie miejsce na poprawę często jest
dopiero na jego końcu. Na tym polega
przewaga Scruma. Mamy możliwość
bieżącej korekty tego, jak realizujemy
proces. Naturalnie wymusza analizę tego,
co już się wydarzyło i napędza wdrażanie zmian.
Opowiedziałeś o cyklicznych spot
kaniach. Jak w takim razie wygląda
codzienny Scrum?
Podstawą Scruma jest komunikacja.
Wszystkie nowoczesne metody sprowadzają się do tego, że powinniśmy ze sobą
rozmawiać. Wydaje się to takie oczywiste,
ale często podczas realizacji projektu skupiamy się na swoich działaniach i ten ważny etap pracy pomijamy lub ograniczamy
do niezbędnego minimum. Codzienny
Scrum to okazja do tego, żeby cały zespół zobaczył, czy jest w dobrym miejscu do osiągnięcia celu sprintu i zaplanował pracę na kolejny dzień. O tej formule spotkań mówi się także stand-up,
bo najlepiej, żeby spotkania odbywały
się na stojąco. Chodzi o to, żeby spotkanie nie przerodziło się w wielką dyskusję.
Codzienne spotkania, najlepiej o stałej
porze i w stałym miejscu, maksymalnie
piętnaście minut – tak w telegraficznym
skrócie to powinno wyglądać.
Mówi się, że w Scrumie nie ma rzeczy
częściowo ukończonych: są ukończone

lub nie – jak w takim razie ustalić jasne
kryteria oceny?
To jest tak, że w Scrumie pracujemy na czymś, co nazywamy Backlogiem
Produktu, czyli zestawem funkcjonalności, które chcemy zrealizować. Nad
Backlogiem Produktu czuwa Właściciel
Produktu. Potem zespół działa w oparciu o tę listę z podziałem na poszczególne sprinty (Sprint Backlog). Przyjęło się,
że funkcjonalności mają postać historyjek, czyli opisów wymagań językiem użytkownika. W klasycznym podejściu do wymagań, specyfikacji, często przedstawia
się informacje o tym, co system ma robić,
a czego nie, w takiej dość bezosobowej
narracji. Z jednoznacznym rozumieniem
tego typu wymagań może być różnie, co
niekoniecznie pozytywnie wpływa na sukces projektu. W momencie kiedy przekazujemy informację o wymaganiu z punktu
widzenia użytkownika, czyli „ja jako użytkownik chciałbym, żeby po kliknięciu tego
guzika działo się to, żeby osiągnąć jakiś
cel, efekt” – dla wszystkich, tj. dla programistów, testerów, użytkowników o mniej
technicznych kompetencjach, zaczyna
być jasne, co ma się wydarzyć lub przynajmniej jest to dobry początek do rozpoczęcia rozmowy.

(definition of done). W jej ramach znajdują się punkty, które zespół powinien
zrealizować – zarówno kryteria akceptacji,
jak i szczegóły dotyczące samego procesu
tworzenia produktu. Wracając do Twojego
pytania – są tylko dwie możliwości: ukończona historyjka, albo nie – i wtedy nie
wejdzie do przyrostu w danym sprincie.

Czy Twoim zdaniem prawdziwe jest
stwierdzenie, że Scrum jest lekki
i prosty do zrozumienia, ale trudny
do opanowania?
Scrum Guide ma kilkanaście stron.
Jest to uniwersalny przewodnik, który jednak wielu aspektów tworzenia produktów
nie obejmuje: nie mówi o tym, jak przygotować Backlog produktu, nie wyjaśnia, jak
zrobić pierwsze planowanie. Mówi o tym,
że jest Backlog Produktu i że zarządza nim
Właściciel Produktu, ale nie zawiera informacji o tym, jak stworzyć ten dokument za pierwszym razem. Nie porusza
także kwestii związanych z wytwarzaniem
oprogramowania. Scrum Guide nie jest
więc, pod tym względem, wystarczający,
zostawia puste miejsca, które trzeba wypełnić. Na forach i spotkaniach meetupowych często budzi to wiele emocji. Ktoś
mówi, że stosuje Scrum i „robi tak i tak”,
a ktoś inny odpowiada, że w przewodKażda historyjka powinna być zrozu- niku jest napisane coś innego i „ty wcamiała dla zespołu i uzupełniona o kry- le nie robisz Scruma”. Takich historii jest
teria akceptacji. Wówczas mamy pre- bardzo dużo i świadczy to o trudności
cyzyjny opis funkcjonalności, bardzo w jego opanowaniu.
dobry fundament dla zespołu do zastanowienia się, jak podejść do realizacji histo- Każde zdanie w przewodniku ma swoje
ryjki. Drugim ważnym elementem tego znaczenie. Pytanie tylko, jak daleko
zagadnienia jest definicja ukończenia odchodzisz od książkowo rozumianego
Scruma i na ile świadomie to robisz.
Scrum wywodzi się z empiryzmu, dlatego
na podstawie tego, jak nam idzie, powinniśmy oceniać, co jest dla nas dobre.
Stosowanie tej metodyki podnosi
zadowolenie klienta?
Scrum wywodzi się ze zwinnych
technik, a one zachęcają do otwartości na zmiany. To jest niezwykle istotne
w realizacji projektów. Klienci zmieniają
swoje wymagania i potrzeby, bo ich środowisko biznesowe bardzo szybko ewoluuje. W Cludo mamy dużo przykładów
projektów robionych klasycznym podejściem waterfallowym, gdzie na początku
definiowaliśmy cały zakres projektu, potem realizowaliśmy i oddawaliśmy całość
prac na końcu. Często klient przyznawał
nam się później, że już w połowie projektu
wiedział, że nie wszystkie funkcjonalności
będą wykorzystywane, ale my je robiliśmy, skoro się na to umówiliśmy na początku. Podejście Scrumowe może pomóc
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w realizacji projektu odpowiadającemu Projekt poległ, nie przechodząc do fazy
na zmieniające się potrzeby klienta, a to realizacji, m.in. dlatego, że wydawał się
ogromną inwestycją, a mieliśmy też inne
znacznie wpływa na jego zadowolenie.
priorytety w tamtym czasie. W ubiegłym
Czy w takim razie poprawia komunika- roku pojawił się pomysł, żeby powrócić
cję na linii klient-dostawca?
do realizacji tego projektu. Tym razem
Może pomóc, ale też Scrum nikogo postawiliśmy na Scrum. Posortowaliśmy
nie wyręczy i nie zastąpi poprawnie re- wymagania zgodnie z hierarchią ważalizowanej komunikacji. Natomiast może ności, te najważniejsze przerobiliśmy
zapewnić, że klient będzie na bieżąco ob- na historyjki, a następnie zrobiliśmy
serwował postęp w projekcie i na każdym pierwsze planowanie sprintu i przystąpietapie będzie widział, co się dzieje. To jest liśmy do realizacji. Tym razem się udało
bardzo istotne. Klient zamiast rozmawiać i duża w tym zasługa Scruma.
z dostawcą, nieustannie pytając „kiedy”,
będzie kierował swoje myślenie w kie- A jeśli chodzi o projekty zewnętrzne?
runku pytań „co dalej” i co ewentualnie
Pracujemy z klientami kawałkami
zmieniamy, w jaki sposób udoskonalamy Scruma. Wiem, że znawcy mogą tu powieprodukt. Rozmowa poprowadzona w ten dzieć, że to już nie jest Scrum (uśmiech).
sposób niesie za sobą nową wartość.
Na ten moment nie robiliśmy stricte

tworzymy specyfikację. Wtedy powstaje
dokument z opisem, co zostanie dostarczone, następnie przystępujemy do realizacji, a potem testujemy i przekazujemy
klientowi. Przechodzimy więc przez kolejne fazy inicjalizacji projektu, planowania, realizacji, kontroli i zamknięcia projektu. Nasze działania czerpią tu sporo
z metodyki PMP (Project Management
Professional) w zakresie komunikacji czy
podejścia do budowania planu projektu.
Staramy się, aby osoby realizujące zadania
w projekcie były mocno zaangażowane
w przygotowanie planu projektu, co pozytywnie wpływa na odpowiedzialność
za zadanie.

Od jakiegoś czasu w naszych projektach
startowych przebijają się różne wydarzenia scrumowe. Wspólnie z naszymi
klientami organizujemy pracę wokół
sprintów. Tak więc Scrum wkracza
do naszych projektów startowych. Co
jest ważne jednak w pracy Cludo jako
dostawcy usługi chmurowej, to fakt,
że bardzo dużo pracy z klientem wykonujemy już po zakończeniu projektu startowego, gdy usługa działa już produkcyjnie. Tutaj często projekt startowy jest
tylko niewielkim fragmentem wszystkich
rzeczy, które robimy wspólnie w ciągu
całego okresu współpracy. I, co ciekawe,
Scrumowych projektów z klientami. Nasz w trakcie współpracy jesteśmy gotowi
wewnętrzny projekt software’owy zreali- na zmiany i wprowadzanie nowości
zowaliśmy w oparciu o tę metodę i pla- czasami w tempie szybszym niż przenujemy w ten sposób realizować kolejne. widuje to Scrum. Można powiedzieć,
Jeśli chodzi o dostarczanie naszej usługi że jesteśmy bardzo zwinni bez stosoklientom, to jeszcze nie mieliśmy okazji wania Scruma.
wykorzystać do tego pełnego Scruma, ale
z dużą chęcią przeszlibyśmy ten proces Co jest najbardziej pomocne przy
razem z naszym klientem.
tworzeniu dedykowanych rozwiązań
dla klientów?
Jak stosowanie Scruma we współPotrzebny jest otwarty, bardzo sprawpracy na linii klient-dostawca prze- ny i doświadczony zespół, taki, który
kłada się na korzyści, które uzyskuje pod różnym kątem potrafi przeanalizoklient końcowy?
wać potrzeby klienta, pomoże zaprojekWytwarzając produkt Scrumowo czę- tować często dość skomplikowane procesto dostarczamy nowe wersje oprogramo- sy, umie przewidzieć ryzyka, które wiążą
wania, nowe funkcjonalności, co dla klien- się z daną funkcjonalnością oraz będzie
ta końcowego będzie ogromną wartością w stanie dobrze doradzić zamawiającedodaną. W przeciwieństwie do klasycznie mu i pokierować go, kiedy zajdzie taka
zarządzanego projektu, w którym aktuali- potrzeba. My „niestety, a może stety”
zacje będą następowały raz na kwartał mamy dużo ludzi, którzy potrafią to roczy pół roku; tutaj efekty naszych działań bić, więc, jak pojawiają się nowe wymabędą widoczne dużo szybciej.
gania od klientów, to nasi inżynierowie,
eksperci wręcz się prześcigają w wymyślaJakie metody zarządzania projektem niu najlepszych rozwiązań. Dedykowane
stosujecie w Cludo?
rozwiązania mają jednak też swoje wady,
Wywodzimy się z klasycznego podej- więc tym chętniej idziemy w kierunku
ścia waterfallowego. Widoczne jest ono produktów – i tutaj Scrum okazuje się
szczególnie w projektach uruchomie- bardzo pomocny.
nia usługi Cludo, projektach startowych,
gdzie na początku definiujemy projekt, Dziękuję za rozmowę.

Scrum wywodzi się z empiryzmu,
dlatego na podstawie tego, jak
nam idzie, powinniśmy oceniać,
co jest dla nas dobre.
Scrum oczywiście niesie pewną niewiadomą, jeśli chodzi o projekt,
bo nie wiemy, gdzie dotrzemy. Oczywiście
możemy bazować na planie i wstępnej
wizji produktu. Natomiast, jeśli chcemy
być zwinni, to musimy być także gotowi
na zmianę.
Jakie są Wasze doświadczenia w pracy
zgodnie z tą metodyką?
Dotychczas w pełnym Scrumie wykonaliśmy skrypter wspomagający pracę
agenta contact center. Wykonane narzędzie ma poprowadzić konsultanta przez
cały proces rozmowy z klientem. Po drodze pomaga zebrać dane o rozmówcy.
Wprowadzenie tego rozwiązania, to była
odpowiedź na wymagania naszych klientów. Narzędzie ułatwia im pracę i w dodatku są je w stanie sami konfigurować.
Do tego projektu przymierzaliśmy się
już od dawna i kiedyś nawet próbowaliśmy go przeprowadzić klasycznie, tj.
na początku zaprojektować w szczegółach całe rozwiązanie realizujące
wszystkie znane i potencjalne oczekiwania klientów. Zaczęliśmy pisać wymagania, specyfikację tego, co narzędzie
powinno robić, a następnie obmyślać, jak
to wszystko powinno zostać zbudowane.
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DYREKTYWA W SPRAWIE
PRAW AUTORSKICH I PRAW
POKREWNYCH NA JEDNOLITYM
RYNKU CYFROWYM
– WYBRANE ZAGADNIENIA
6 czerwca 2019 r. weszła w życie kontrowersyjna dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia
17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych
na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE
i 2001/29/WE (dalej: „Dyrektywa”). Przeciwnicy Dyrektywy podnoszą,
że może ona doprowadzić do ograniczenia wolności wypowiedzi
w Internecie. Zwolennicy wskazują, że celem Dyrektywy jest
umożliwienie twórcom, wydawcom wiadomości
i dziennikarzom czerpania korzyści z działalności
w Internecie, a nie cenzura Internetu.
Celem niniejszego artykułu jest
omówienie wybranych zagadnień
uregulowanych przez Dyrektywę.
NOWE PRAWO POKREWNE WYDAWCÓW
PUBLIKACJI PRASOWYCH
Dyrektywa wprowadza nowe prawo
pokrewne na rzecz wydawców publikacji prasowych, tj. np. dzienników,
tygodników, miesięczników o tematyce
ogólnej lub specjalistycznej, w tym abonamentów na czasopisma, oraz internetowych serwisów informacyjnych.

Dyrektywa zastrzega jednak, że prawa
wydawców nie mają zastosowania
do prywatnych i niekomercyjnych sposobów korzystania z publikacji prasowych przez użytkowników indywidualnych oraz do pojedynczych słów lub
bardzo krótkich fragmentów publikacji
prasowej. Ochrona zagwarantowana
Wprowadzenie nowego prawa pokrew- w Dyrektywie nie ma także zastosowania
nego na rzecz wydawców publikacji pra- do czynności linkowania.
sowych ma przede wszystkim na celu
zobowiązanie agregatorów wiadomości W dalszym ciągu będzie zatem można
(takich jak Google News) do płacenia bez ryzyka naruszenia praw wydawców
wydawcom wynagrodzenia za korzy- publikować bardzo krótkie fragmenty
stanie z ich publikacji. Zwielokrotnianie publik acji prasow ych (w yk ładnia
czy publiczne udostępnianie publi- tego pojęcia może być przedmiotem
kacji prasowych w Internecie będzie potencjalnych sporów) wraz z linkami
wymagało zgody wydawcy wyrażonej odsyłającymi do oryginalnych publinp. przez zawarcie umowy licencyjnej. kacji prasowych.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ
DOSTAWCÓW USŁUG
UDOSTĘPNIANIA TREŚCI ONLINE

1. Dołożył wszelkich starań, aby uzyskać
zezwolenie podmiotu uprawnionego,
oraz
Zgodnie z Dyrektywą dostawcy usług 2. dołożył wszelkich starań – zgodnie
udostępniania treści online (tzw. hosting
z wysokimi standardami staranności
providerzy, dalej: dostawcy usług) dokozawodowej w sektorze – aby zapewnić
nują czynności publicznego udostępbrak dostępu do poszczególnych
niania lub podawania do publicznej
utworów, w odniesieniu do których podwiadomości utworów lub przedmiotów
miot uprawniony przekazał dostawcy
praw pokrewnych (np. artystycznych
usług odpowiednie i niezbędne inforwykonań utworów, fonogramów i wideomacje; oraz w każdym przypadku,
gramów), gdy udzielają publicznego 3. działał niezwłocznie po otrzymaniu
dostępu do chronionych prawem autorodpowiednio uzasadnionego zastrzeskim utworów lub przedmiotów praw
żenia od podmiotu uprawnionego
w celu zablokowania dostępu do utwopokrewnych, zamieszczanych przez
swoich użytkowników.
rów, których dotyczy zastrzeżenie, lub
usunięcia ich ze swoich stron internetoInnymi słowy, jeżeli użytkownik bezwych, a także dołożył wszelkich starań,
prawnie opublikuje na portalu youtu-
aby zapobiec ich przyszłemu zamieszbe.com film Wall Street w reżyserii Olivera
czaniu zgodnie z punktem drugim.
Stone’a, odpowiedzialność z tego tytułu
będzie ponosił portal youtube.com.
W sytuacji zatem, gdy dostawca usług nie
uzyska zgody podmiotu uprawnionego,
Aby nie naruszyć prawa autorskiego będzie musiał podjąć wszelkie środki,
dostawcy usług będą musieli uzy- aby uniemożliwić swoim użytkownikom
skać zgodę od podmiotów uprawnio- publikowanie konkretnych utworów,
nych (twórców, producentów, arty- w odniesieniu do których otrzymał odpostów wykonawców itd.) na eksploatację wiednie i niezbędne informacje od podich utworów lub przedmiotów praw miotu uprawnionego (punkt drugi).
pokrewnych. Zgoda ta może przybrać
formę umowy licencyjnej.
Dyrektywa łagodzi powyższe wymogi
w stosunku do dostawców usług, któJeżeli dostawca usług nie uzyska zgody rych usługi są dostępne publicznie w Unii
podmiotu uprawnionego, będzie pono Europejskiej krócej niż trzy lata i których
s ił odpowiedzialność za bezprawne roczny obrót nie przekracza 10 mln EUR.
publikowanie ich twórczości, chyba Tacy dostawcy usług powinni spełnić
że wykaże, że:
tylko warunki wskazane w punktach
pierwszym i trzecim.
Dyrektywa nie wskazuje jakie środki
powinni podjąć dostawcy usług, aby
zapewnić brak dostępu do treści objętych ochroną. Nie wprowadza w sposób
wyraźny wymogu filtrowania zamieszczanych przez użytkowników danych. Podnosi się jednak, że w praktyce dostawcy
usług będą musieli stosować oprogramowanie filtrujące, aby spełnić wymagania
określone w Dyrektywie. Tym samym
faktycznie istnieje ryzyko, iż blokowane
mogą być także treści, które nie naruszają
prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Dyrektywa zastrzega,
że prawa wydawców nie
mają zastosowania do pry
watnych i niekomercyjnych
sposobów korzystania
z publikacji prasowych
przez użytkowników
indywidualnych oraz do
pojedynczych słów lub
bardzo krótkich fragmentów
publikacji prasowej.
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Dyrektywa reguluje zatem zagadnienie
odpowiedzialności dostawców usług
w sposób odmienny od aktualnie obowiązujących przepisów. Zgodnie bowiem
z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostawy
usług nie mają obowiązku weryfikacji
danych udostępnianych przez swoich
użytkowników. Obecnie dostawcy usług
ponoszą odpowiedzialność dopiero
w sytuacji, gdy wiedzieli o bezprawnym
charakterze udostępnionej przez użytkownika treści oraz gdy nie usuną bezprawnej treści, pomimo uzyskania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej
wiadomości o naruszeniu prawa.
Dyrektywa powinna zostać implementowana do krajowych porządków prawnych
w terminie do dnia 7 czerwca 2021 r.

Dodać należy, że rząd Rzeczypospolitej
Polski złożył skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie
Dyrektywy, podnosząc, iż jej przepisy
stwarzają fundamentalne zagrożenie
Na wypadek takich sytuacji Dyrektywa dla wolności wypowiedzi w Internecie.
nakłada na państwa członkowskie obo- Autor:
wiązek ustanowienia przepisów przewidujących, że dostawcy usług muszą wprowadzić skuteczny i sprawny mechanizm
składania skarg i dochodzenia roszczeń,
Marcin Witkowski,
Radca Prawny,
dostępny dla użytkowników ich usług
Kancelaria Prawna
w przypadku sporów dotyczących zablo„Chudzik i Wspólnicy
kowania dostępu do zamieszczonych
Radcowie Prawni” sp.p.,
www.chudzik.pl
przez nich utworów lub ich usunięcia.
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SPEŁNIANIE POTRZEB
PRACOWNIKÓW
I TROSKA O ZDROWIE
EMPLOYER BRANDING
CZY MUST HAVE?
Podczas tworzenia projektu biura coraz częściej, obok efektywności,
mobilności i designu, rozpatrywanym kryterium są zdrowie
psychiczne i fizyczne pracowników. Częściej niż kiedykolwiek
mierzonymi elementami efektywności biura są zadowolenie
pracowników z funkcjonalności, ergonomii i estetyki przestrzeni.
Jak zrozumieć potrzeby własnego biznesu i uwzględnić je w realizacji
biura radzi Mikomax Smart Office – producent mebli biurowych.
DYNAMICZNA PRACA
– TRYB SIT & STAND

Biurko Stand Up.

Ciało człowieka zostało stworzone
do bycia w ruchu – chodzenia, biegania,
polowania. Oczywistym jest, że we
współczesnym świecie siedzenie dawno
wyparło postawę stojącą i niemożliwym
jest wyeliminowanie tego trybu życia,
jednak konsekwencje, jakie z tego płyną,
mobilizują do zmiany. Przez ostatnich
20 lat, obok nowotworów i wypadków
drogowych, to właśnie siedzenie zostało
uznane za najczęstsze zagrożenie dla
naszego zdrowia.
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Producenci mebli biurowych od lat są
świadomi potrzeby optymalizacji ruchu
w pracy, dlatego też na rynku istnieją
tysiące biurek z elektryczną regulacją
wysokości blatu. Gdzie zatem leży problem? Pracownicy często nawet nie
Na przełomie 30 lat funkcjonowania jest coraz więcej, i co ważne, pracownicy wiedzą, że posiadają taką możliwość,
firmy wykonaliśmy tysiące projektów nie boją się o tym głośno mówić. Ocze- a jeśli wiedzą – nie korzystają z niej.
przestrzeni biurowych na całym świecie. kują zróżnicowanej przestrzeni, dedyko- Z rozmów przeprowadzonych z użytWieloletnie doświadczenie daje nam sze- wanej do zróżnicowanych obowiązków, kownikami przestrzeni biurowych wyporoki obraz tego, jak bardzo wraz z biegiem troski o ich komfort psychiczny oraz roz- sażonych w takie rozwiązania, dowieczasu, zmieniają się potrzeby oraz wyma- wiązań, które pozwolą zadbać o zdrowie dzieliśmy się dlaczego, mimo wszystko,
gania pracowników związane z projektem fizyczne, nawet podczas 8-godzinnej zamiast stania wybierają siedzenie. Otóż
powierzchni biurowej. Ostatnia dekada pracy przy komputerze. Jakie są najczęs elektryczna regulacja wysokości blatu
to zdecydowanie kult pracownika i jego tsze wymagania pracowników wobec nie zachęca użytkownika do zmiany
zdrowia. Od środowiska pracy wymagane biura i w jaki sposób można im sprostać? pozycji. Czas unoszenia blatu jest dość
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Kabina do spotkań hushMeet.

długi, biurka często nie są podłączone
do prądu, a w kulturze firmy nie istnieje
zwyczaj pracy stojącej.
Wnioski są proste – musimy uświadamiać swoich pracowników, zachęcać ich
do stania, a przede wszystkim dać im
taką możliwość. Pomocne w tej sytuacji
mogą okazać się materiały edukujące,
albo biurka z manualną regulacją wysokości blatu. Nagrodzone Red Dot biurko
Stand Up do pracy w trybie sit & stand,
nie wymaga przyłącza do prądu, umożliwia szybkie przejście z jednej pozycji
do drugiej i dodatkowo dostępne jest
w wielu wariantach kolorystycznych,
po to, aby było jak najbardziej przyjazne użytkownikowi.
jest ani trochę priorytetowy dla pracodawcy. Dodatkowo na ich efektywność
SKAZANI NA BIURKO – WIĘKSZY
negatywny wpływ ma panujący w biurze
STRES, MNIEJSZA EFEKTYWNOŚĆ chaos. Rozmowy współpracowników, nieDługie godziny przy komputerze mogą wyciszone telefony, osoby wchodzące
być wyczerpujące zarówno intelektu- i wychodzące z biura, szumy dobiegaalnie, emocjonalnie, jak i fizycznie. Cza- jące z innych pomieszczeń... Wszystko to
sami potrzeba wyłącznie zmiany oto- powoduje, że zgodnie z badaniami Ipsos,
czenia, aby odświeżyć umysł i podejść tracimy średnio aż 90 minut wydajności
do pracy ze świeżą energią. Wielo- w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy
krotnie podczas badań środowisko- i odnotowujemy całościowy spadek konwych w firmach, z którymi planujemy centracji nawet o 66%.
podjąć współpracę, pracownicy skarżą
się, że open space nie daje im możliwości Co zatem zrobić w sytuacji, gdy nasze
wyboru otoczenia. W związku z czym biuro zostało stworzone na zasadach
spędzają 8 godzin dziennie, 5 dni w tygo- open space? Remont lub zmiana lokadniu, przy tym samym biurku. Mono- lizacji, które nasuwają się jako pier
tonia i brak ruchu obniżają ich produk- wsze na myśl, to procesy długotrwałe
tywność, stają się wyczerpani, skrępo- i kosztowne. Warto zatem zastanowić
wani i mają poczucie, że ich komfort nie się nad rozwiązaniami akustycznymi
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Budka telefoniczna hushPhone.

dedykowanymi do biura. W tego typu
sytuacjach często w swoich projektach sięgamy po ścianki akustyczne,
które umożliwiają wydzielenie przestrzeni do samodzielnej pracy i relaksu,
bez konieczności budowania ścian.
Największą popularnością cieszą się
jednak rozwiązania, takie jak hushWork
– mobilna, akustyczna kabina dedykowana dla jednej osoby do pracy w skupieniu, wyposażona w blat w manualną
regulacją wysokości blatu. Daje pracownikowi możliwość wyboru, gdzie chce
wykonywać swoje obowiązki oraz obniża
poziom hałasu w biurze. Wysokie właściwości akustyczne zapewniają uczucie
komfortu, zarówno osobie pracującej
w nim, jak i całemu otoczeniu, dzięki
czemu wszyscy czują się lepiej, a efektywność ich pracy wzrasta.
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Ścianki biurowe Soniq.

ROZMOWY TELEFONICZNE
– BRAK PRYWATNOŚCI WROGIEM
PRACOWNIKA
Ważne rozmowy biznesowe, videokonferencje, czy też rozmowy prywatne
zasługują na ciszę oraz wymagają ciszy.
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi
przez YouGov, aż 31% pracowników czuje
się skrępowanych podczas rozmów telefonicznych w biurze i nie wyraża swoich
prawdziwych myśli w obawie przed krytyką współpracowników. Dodatkowo prowadzenie rozmów w obcym języku czy też
negocjowanie warunków wśród innych
osób, bywają nie tylko niewygodne, ale
także często uniemożliwiają osiągnięcie
pożądanego efektu. Pracownicy są rozkojarzeni, krępują się i w efekcie nie skupiają
się, tak jak powinni, na rozmówcy.
Telefon to w dzisiejszych czasach jedno
z głównych narzędzi pracy biurowej, dlatego konieczność zadbania o komfort
pracownika podczas rozmowy powinna
być priorytetowa. Z pomocą przychodzą tutaj budki telefoniczne dedykowane do biur. Zajmują niespełna 1 m2,
w związku z czym idealnie sprawdzą się
także w małych biurach. Przez ostatnie
lata w większości projektów zawieraliśmy nasze autorskie budki – hushPhone.
Wracając po wykonanej realizacji do firm
zawsze spotykamy się z tym samym
feedbackiem – pracownicy nie potrafią
już sobie wyobrazić pracy bez miejsca
dedykowanego do rozmów telefonicznych. Wśród największych zalet kabiny
hushPhone wskazują prywatność, ciszę
oraz możliwość przeprowadzenia
wygodnej videokonferencji, dzięki rozkładanej półce na laptopa.
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BRAK MIEJSC DO SPOTKAŃ
Szacuje się, że wraz z rozwojem przes
trzeni typu open space aż o 70% zmniejszyła się ilość spotkań twarzą w twarz.
Pracownicy częściej piszą wiadomość
e-mail bądź dzwonią, nie tylko do osób
spoza biura, ale też do współpracowników. W konsekwencji w ciągu całego
dnia pracy wykonują jeszcze mniej
kroków oraz zamiera socjalizacja, która
buduje poczucie przynależności do grupy
i zadowolenie z pracy. Z czego wynika
taka sytuacja? Otóż w tradycyjnym open
space sala konferencyjna jest często
jedyną przewidzianą przestrzenią dla
pracy grupowej oraz spotkań, w związku
z tym pracownicy skarżą się na brak
miejsc do spotkań formalnych oraz nieformalnych w małym gronie. Nie wpływa
to ani pozytywnie na ich efektywność,
ani na efektywność przestrzeni – sala
zajmuje dużą powierzchnię, a jednocześnie może być wykorzystywana wyłącznie
przez jeden zespół.

oraz nieformalnych, a także mnogość
wyboru. W ofercie posiadamy aż pięć
rodzajów kabin z serii hushMeet, zróżnicowanych pod względem wielkości oraz
formy. Każde rozwiązanie jest mobilne
oraz akustyczne, dzięki czemu rozmowy
są prywatne i niezakłócone dźwiękami
tworzonymi w biurze.

SPEŁNIAJ POTRZEBY
PRACOWNIKÓW
– REALIZUJ PLANY FIRMY

Zmiana biura na takie, które będzie odpowiadało na zróżnicowane potrzeby pracowników niekoniecznie musi wiązać
się z dużymi kosztami i ogromnym
nakładem pracy. Kluczowym jest rozważenie, czego nasi pracownicy oczekują,
jaka jest dynamika ich pracy oraz w jaki
sposób możemy wpłynąć na zwiększenie ich zadowolenia z powierzchni
biurowej. Dostarczenie pracownikom
dedykowanych kabin do pracy, spotkań
i rozmów telefonicznych to rozwiązanie
korzystne zarówno dla estetyki biura,
Co zrobić w sytuacji, w której nie mamy jego efektywności i poziomu zadowoani miejsca na wygospodarowanie lenia pracowników. Dając im możliwość
kolejnej sali konferencyjnej, ani czasu wyboru miejsca wykonywania swoich
oraz środków na reorganizację całej prze- obowiązków oraz poczucie prywatstrzeni? Z pomocą po raz kolejny przy- ności, dajemy im komfort psychiczny,
chodzą kabiny akustyczne. Występują którego rola jest nie do przeceniania.
w różnych rozmiarach, dostosowanych Autor:
do ilości osób, są mobilne, a tym samym
dają nam możliwość łatwej relokalizacji
oraz – co ważne – w niespełna jeden
dzień potrafią odmienić biuro na lepsze.
W Centrali Mikomax całkowicie zrezygnowaliśmy z sal konferencyjnych w traMateusz Siwiaszczyk,
dycyjnym rozumieniu i zastąpiliśmy je
Dyrektor Działu
kabinami hushMeet. Nasi pracownicy
Kontraktów,
Mikomax Smart Office
mają swobodę spotkań formalnych

Outsourcing&More Polska | listopad–grudzień 2019

NOWY STANDARD REKRUTACJI
Światowy lider w obszarze doradztwa personalnego i rekrutacji specjalistycznej

CO OFERUJEMY?

NASZE SPECJALIZACJE:

•

Jesteśmy światowym liderem w obszarze doradztwa
personalnego i rekrutacji wysokiej klasy specjalistów
oraz średniej i wyższej kadry zarządzającej.

•

Działamy w Polsce jako: Michael Page i Page Executive
specjalizującymi się w konkretnych obszarach.

•

Mamy ponad 40 lat doświadczenia.

•

Posiadamy 140 oddziałów zlokalizowanych w 36
krajach na 6 kontynentach, w tym 3 w Polsce.

•

Wspieramy zarówno naszych partnerów jak
i kandydatów w całym procesie rekrutacji.

•

Wyznaczamy światowe standardy rekrutacji specjalistycznej.

•

Jesteśmy laureatem nagrody Top Employer przyznawanej
najlepszym pracodawcom w Polsce i w Europie.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

michaelpage.pl
facebook.com/MichaelPagePoland
linkedin.com/company/michael-page

Shared
Services Centres

Bankowość i
usługi finansowe

Inżynieria

Sprzedaż i
marketing

WARSZAWA (HQ)
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Finanse i
księgowość

Informatyka i
technologia

Produkcja i zarządzanie
Zarządzanie
łańcuchem dostaw
zasobami ludzkimi

Digital &
e-commerce

Retail

KATOWICE
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

Prawo i
podatki

WROCŁAW
ul. Łaciarska 4B
50-104 Wrocław

BIZNES

DROGA DO
IMPLEMENTACJI
MODELU GBS:

ROZSZERZANIE ZAKRESU
ODPOWIEDZIALNOŚCI
I KOMPETENCJI ORGANIZACJI SSC
W ostatnich latach coraz częściej spotykamy
się z pojęciem Global Business Services,
jednym tchem wymienianym z Shared Service
Center Organization i Business Process
Outsourcing. Coraz częściej zadajemy sobie
pytania, na czym właściwie polega model
GBS, dlaczego liczba firm, które dążą do jego
zaimplementowania, rośnie błyskawicznie
i kto może udzielić wsparcia w procesie
jego wdrażania.
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W odróżnieniu od modelu SSC, w którym
Centrum Usług Wspólnych jest osobnym
podmiotem wyodrębnionym z organizacji i odpowiedzialnym za świadczenie
usług innym jej jednostkom, model GBS
polega na stworzeniu globalnej, zintegrowanej i centralnie zarządzanej organizacji, która świadczy usługi kompleksowo,
w wymiarze end-to-end (w przypadku
SSC jednostki lokalne nadal uczestniczą
w wykonywaniu procesów, ponieważ
jedynie pewne ściśle zdefiniowane
aktywności są przenoszone i konsolidowane w CUW). W modelu GBS najczęściej
spotykamy się z organizacją hybrydową,
co oznacza, że poszczególne usługi są
dostarczane albo przez jednostki danej
firmy, albo przez dostawców zewnętrznych (outsourcing) – warunkiem jest to,
aby proces świadczenia usług był zarządzany centralnie przez Global Business
Services. Ponadto GBS jest definiowane
jako ostatni, najbardziej zaawansowany
stopień na skali dojrzałości organizacji
SSC, który może być osiągnięty przez
firmę pod warunkiem posiadania: zoptymalizowanych i zautomatyzowanych procesów (sama ich standaryzacja i zharmonizowanie to, w tym przypadku, za mało),
ujednoliconych systemów IT, czy wreszcie
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doświadczonych i mogących pochwalić
się dogłębną wiedzą specjalistyczną kadr.
Według raportu SSON Evolution of Global
Business Services to 2017: The Story so Far
liczba firm korzystających z usług SSC/
BPO, które podjęły decyzję o wdrożeniu
modelu GBS, wzrosła w ciągu ostatnich
czterech lat o blisko 80%. Jakimi zatem
przesłankami kierują się decydenci,
którzy postanawiają iść o krok dalej
i powierzać całościowe wykonywanie
procesów, zarówno transakcyjnych, jak
i tych wymagających znacznie bardziej
specyficznych kompetencji (jak konsulting, czy analizy biznesowe) nie core businessowi, ale zupełnie odrębnej organizacji? Oprócz najczęściej wymienianych:
znacznej redukcji kosztów działalności
operacyjnej oraz zmaksymalizowania
koncentracji na rozwoju głównej działalności firmy, korzyściami wdrożenia
modelu GBS jest możliwość globalnego
ujednolicenia procesów (m.in. dzięki
powołaniu Global Process Ownerów)
oraz zoptymalizowania i zintegrowania
środowiska IT. GBS umożliwia także globalne zastosowanie najefektywniejszych
rozwiązań (best practices), ujednolicenie
procesów raportowania i zarządzania
danymi, usprawnienie procesu
decyzyjnego oraz wykorzystanie
wyników analizy globalnych
danych transakcyjnych do optymalnego przydziału zasobów.

Liczba firm korzystających
z usług SSC/BPO, które podjęły
decyzję o wdrożeniu modelu
GBS, wzrosła w ciągu ostatnich
czterech lat o blisko 80%.

które pozwolą na stworzenie planu
zmian, na wystarczająco wczesne zidentyfikowanie ryzyka i wyzwań, oraz
na bezpieczne i zakończone sukcesem
przeprowadzenie projektu implementacji nowego modelu biznesowego?
W przypadku, kiedy firma nie posiada
(lub posiada w niewystarczającej ilości)
odpowiednio przygotowanych i doświadczonych kadr, którym mógłby zostać
powierzony projekt, war to zastanowić się nad zleceniem przeprowadzania części lub wręcz całości zadania
zewnętrznemu dostawcy.

Funkcjonujące na rynku firmy konsultingowe, specjalizujące się w doradztwie
z zakresu tworzenia modeli biznesowych,
zarządzania programami restrukturyzacyjnymi i wdrożeniowymi oraz optymalizacją procesów, oferują szeroki wachlarz
usług w obrębie sektora SSC/BPO. Ważne
jest, aby przy wyborze zewnętrznego
partnera zwrócić uwagę nie tylko na elementy takie, jak: stosowana przez niego
metodyka projektowa, zakres świadczonych usług, portfel dotychczasowych
klientów, pozycja na rynku, lecz także
na doświadczenie projektowe i menedżerskie oraz wiedzę specjalistyczną
poszczególnych konsultantów. Na sam
koniec warto podkreślić, że na powoOstatnim nurtującym nas pyta- dzenie wdrożenia niebagatelny wpływ
niem będzie najprawdopo- ma też elastyczność dostawcy biznesodobniej to, dotyczące samego wego i to, czy może on nam zagwaranwdrożenia modelu GBS. Jaką tować możliwość szybkiego dopasowania
strategię powinniśmy przyjąć, alokowanych zasobów do zmieniających
kiedy decyzja o dalszym roz- się wymogów projektu.
woju centrum usług wspólnych
Autor:
została już podjęta? Jak określić,
w jakim przedziale czasowym
(i czy w ogóle) nasza firma
będzie gotowa na przyjęcie
Justyna Szklarczyknowej strategii funkcjonowania?
-Wojdak, Menedżer
Od czego zacząć proces wdraProgramów /
żania i z czyją pomocą go zreStarszy Konsultant,
alizować? Czy przedsiębiorstwo
ADAPTIVE Solutions
& Advisory Group
posiada zasoby i know-how,
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SSC

SUCCESS
AS A SERVICE

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 będziemy prezentować studia przypadków oraz wywiady z liderami Centrów Usług Wspólnych, wybitnymi osobowościami oraz
ekspertami instytucji otoczenia SSC
(ang. Shared Service Centre).

Wybrani rozmówcy udzielą nam
odpowiedzi na pytania dotyczące
najlepszych praktyk biznesowych,
doświadczenia operacyjnego, czy employer brandingu.
Tym razem zapraszamy do zapoznania się z rozmową z Wojciechem
Karpińskim, Center Head, Amway
Business Center Europe.

SSC LIONS

Wiktor Doktór, Pro Progressio: Amway
– jedna z najbardziej rozpoznawalnych
marek świata. Jakiś czas temu zdecydo
waliście się uruchomić w Polsce Centrum
Usług Wspólnych – jak to się zaczęło?
Wojciech Karpiński, Center Head,
Amway Business Center Europe: Zaczęło
się od razu sukcesem, bo Centrum zaprojektowano strategicznie, tak aby od pierwszego dnia było multifunkcyjne i na tamten
czas dojrzałe, a nie jako „pilot”.

Właśnie nie tylko. Mówię też o Marketingu i Finansach. Pierwszy kolega
z Kostaryki przyjechał do nas ponad rok
temu, właśnie do Finansów. Jest moim osobistym bohaterem, bo zrobił to wyłącznie
dlatego, że bardzo chciał. A Amway pomógł mu wtedy mniej niż pomagamy dzisiaj. Na Kostaryce pracował w Amwayu, ale
przeszedł normalną rekrutację do Centrum
w Krakowie, jak każdy zewnętrzny kandydat, i został tu zatrudniony.

W Krakowie mówi się, że jesteście niety
pową korporacją. Dlaczego?
Bo Amway nie jest stereotypową korporacją. Jesteśmy naprawdę firmą rodzinną, której biznes polega na wspieraniu
Przedsiębiorców, którzy również prowadzą swoje rodzinne biznesy.

JEŻELI MASZ MARKĘ I WIESZ JAK SZUKAĆ DOBRYCH
LUDZI, TO ZNAJDZIESZ TYCH NAJLEPSZYCH.
NIE WSZYSTKICH NATYCHMIAST, BO TEMPO REKRUTACJI
MUSISZ DOSTOSOWAĆ DO RYNKU.

Rozumiem, ale jak można tego doś
wiadczyć na co dzień?
Od pierwszego poznania. Casual dress
code, nie tylko w piątek. Od wejścia czujesz, że jesteś tu mile widziany. A w kuchni
jest jak w nowo poznanej rodzinie, gdzie
nieznajomi wczoraj ludzie uśmiechają się
i traktują Cię jakbyś tu należał od zawsze.
Do dzisiaj pamiętam własną rekrutację.
To było wręcz niezrozumiałe, dlaczego
przyszły szef dba o mnie, jak żaden wcześniej. Chciałbym, żeby każdy nasz pracownik tak się u nas czuł.
Miastem, które zostało przez Was wybra
ne na siedzibę Centrum GBS, został
Kraków. Skąd ten wybór?
Kraków przyciąga ludzi z całego świata.
Jestem pewien, że każda osoba, którą kiedykolwiek spotkałeś, zna Kraków, przynajmniej z opowiadań, i wie, że to piękne miasto, które warto odwiedzić, a może nawet
spędzić tu kawałek życia. Konsultanci nie
powiedzą tego otwarcie, ale to nie uniwersytety i ich kadry decydują o wyborze tego
miasta. To samo miasto, do którego łatwo
zaprosić utalentowanych ludzi z każdego
krańca świata.

Każde z Centrów spotyka na swojej
drodze rozwoju pewne wyzwania. Czy
podobnie, jak to bywa w większości
innych podmiotów, była to dla Was dyna
mika wzrostu zatrudnienia i znalezienie
odpowiednich kandydatów do pracy, czy
być może coś innego?
Jeżeli masz markę i wiesz jak szukać
dobrych ludzi, to znajdziesz tych najlepszych. Nie wszystkich natychmiast, bo tempo rekrutacji musisz dostosować do rynku.
Ważniejszym wyzwaniem, a raczej ambicją,
jest dać szanse rozwoju wewnętrznego obecnym pracownikom. Zależy mi, żeby jak najwięcej atrakcyjnych stanowisk dostali kandydaci z wewnątrz. Zachęcamy do aplikowania i otwartości w poszukiwaniu nowych
dróg kariery i budowania nowych kompetencji. Czas szybkiej transformacji nie zdarza się co roku, a wielu pracowników myśli
bardzo skromnie o swoich możliwościach
i kompetencjach. Wręcz się nie docenia.

Szukamy ludzi, którzy oprócz kompetencji pasują do naszej kultury organizacyjnej. Jej kluczową wartością jest dbałość o drugiego człowieka. Amway istnieje po to, żeby wspierać indywidualnych
przedsiębiorców, a GBS Amwaya jest częścią biznesu, a nie wewnętrznym dostawcą.
Pracownicy i leaderzy, którzy to rozumieją,
będą potrafili to docenić. Wprawdzie wszyscy mamy do spełnienia wymagające cele
biznesowe, ale w takiej atmosferze spełnia
się je z przyjemnością.

Centrum rośnie, to sukces. Jesteście pew
nie dumni z tego, że rośniecie?
Jestem dumny z jakości pracy naszych zespołów. Wzrost nie jest celem samym w sobie tylko konsekwencją doskonałych wyników. Jeszcze bardziej dumny
jestem z tego, że mogę zaoferować kolegom
z pracy olbrzymią różnorodność ścieżek
kariery. Aktualna transformacja przyniesie na przykład szeroki zakres procesów
HR-owych dla kilku regionów, w tym obu
Ameryk. Centra Doskonałości będą obsługiwały Compensation & Benefits, wsparcie systemów HR, rekrutacje dla całego
regionu, płace.
Jak na przestrzeni minionych lat rozwi
nęliście swoją działalność? Czy myślicie
o uruchomieniu kolejnych oddziałów?
Za kilka miesięcy przeprowadzamy się
do nowego biura w kompleksie High5ive,
w centrum Krakowa. Znów wszyscy będziemy w jednym miejscu i planujemy tak
pozostać jak najdłużej. To jedno ze strategicznych założeń. Nawet, kiedy urośniemy
do docelowych 650 etatów, nadal będziemy średniej wielkości centrum. Przestrzeń
w High5ive jest projektowana z myślą
o współpracy wielu działów ze sobą, ma
nas łączyć i ułatwiać współpracę. Jak w firmie rodzinnej.

Czy to znaczy, że oferujesz stanowiska
bardziej atrakcyjne niż typowe dla SSC?
Przekształcamy się w Global Business
Services o jeszcze bardziej zróżnicowanym
i zaawansowanym profilu. Rozbudowujemy
Centra Doskonałości, pięć w Finansach
I Amway zaprasza? Z jak dalekich zakąt i przynajmniej jedno w HR; kandydatów
ków świata?
szukają też inne zespoły o wysokiej speMamy kolegów i koleżanki z Argentyny, cjalizacji, ostatnio na przykład Digital.
Brazylii, Kanady, Chin, Rosji i całej Europy A w typowych dla SSC działach, jak Dziękuję za rozmowę.
od Portugalii po Finlandię. A w ostat- Księga Główna, zakres aktywności jest
nich miesiącach udało nam się namówić kompletny, End-2-End, bo nie mamy już
30 osób z Kostaryki, żeby pracowały u nas lokalnych działów finansów w spółkach
Amway’a w Europie.
w Krakowie.
Mówisz oczywiście o procesach, w któ Wróćmy do kandydatów z rynku, któ
rych trzeba mówić lokalnym językiem, rzy nie wiedzą, dlaczego warto dla
jak w Contact Center.
Was pracować.

38

Outsourcing&More Polska | listopad–grudzień 2019

BIZNES

TRANSFORMACJA
W CENTRACH USŁUG
WSPÓLNYCH.
KIEDY I PO CO JĄ PRZEPROWADZIĆ?
Ciągłe podnoszenie efektywności, redukcja bazy kosztowej, bezwładność
organizacji we wdrażaniu zmian, niski poziom standaryzacji procesów
i rotacja pracowników – to najczęstsze wyzwania, z jakimi mierzą
się Centra Usług Wspólnych. Menedżerowie, starający się dokonać
transformacji zorientowanej na długotrwałe efekty i ciągły wzrost,
często popełniają błędy, których można uniknąć. Strategia Lean
jest dla nich skutecznym i uporządkowanym wsparciem. W jaki
sposób wykorzystać ją w praktyce, aby wpłynąć na produktywność
i rentowność CUW?
NAJWIĘKSZE WYZWANIA
CENTRÓW USŁUG WSPÓLNYCH

JAKIE NAJCZĘSTSZE
BŁĘDY UTRUDNIAJĄ
Popularność Centrów Usług Wspólnych, MENEDŻEROM REALIZACJĘ
lub inaczej Shared Services (SSC) na pol- ZAŁOŻONYCH CELÓW?
skim rynku rośnie od lat. Pomimo tak
dużej dynamiki rozwoju przedsiębiorstw
o tym profilu, organizacje te zmagają się
z wyzwaniami, które wpływają na ich konkurencyjność na rynku.
Wzrost portfela usług i powiązany z tym
wzrost przychodów przy jednoczesnej
redukcji kosztów, nadążanie za zmianami na rynku, w tym tymi technologicznymi, oraz zmniejszenie rotacji pracowników – to podstawa budowania konkurencyjności każdej firmy. Realizowanie
tych założeń może być o wiele trudniejsze
dla SSC ze względu na rozproszenie kompetencji po różnych miastach i krajach,
skalę działania Centrów Usług Wspólnych
i wielkości zatrudnienia.
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Obserwując firmy, z którymi przez lata
współpracowaliśmy, tworząc wspólnie
warunki do budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o założenia
5 kroków Strategii Lean, napotykaliśmy
na pewne powtarzające się problemy.
Nieodpowiedni poziom komunikacji. Istotnym czynnikiem, mającym
wpływ na obniżenie efektywności
SSC, jest przede wszystkim brak zrozumienia procesów end to end. Zespoły,
otrzymując dany zakres obowiązków,
nie widzą go na tle całego procesu
i współpracujących zespołów. Najczęściej są w stanie powiedzieć, kto jest
dostawcą produktów wejściowych,
takich jak: wnioski, zamówienia, czy

dokumenty finansowe, jednocześnie
nie mając wiedzy na temat późniejszych kroków tego procesu i proble
m ów w nim występujących. Choć
na poziomie każdego projektu przekazania nowych obowiązków wypracowywane są odpowiednie procedury, decyzje o ich finalnym zakresie
podejmowane są odgórnie, a wdrożenie na poziomie poszczególnych
departamentów czy zespołów przebiega z pominięciem definicji wspólnych celów całego procesu. Przy braku
odpowiedniej komunikacji pomiędzy
zespołami i pod presją ciągłego wzrostu
efektywności przeprowadzane są zatem
punktowe usprawnienia, w tym drobne
automatyzacje, ale realizowane są one
w ramach zamkniętych silosów, co
imp likuje powstawanie problemów
w jego kolejnych etapach.
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Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy
TOP 10 OCZEKIWAŃ PRACOWNIKÓW WZGLĘDEM LIDERA

Szanuje innych ludzi

68%

+5

Otwarty na nowe
pomysły i inicjatywy
pracowników

66%

+12

Zapewnia przestrzeń
do popełniania
błędów i uczenia się

65%

+7

Komunikuje się
często i otwarcie

64%

+10

Zaangażowany
w rozwój
pracowników

62%

+6

+

68%

Stwarza warunki do
otwartego mówienia
o problemach i wspiera
w ich rozwiązaniu*

+5

66%

Buduje poczucie
przynależności
do organizacji

+2

64%

Ma wysokie standardy
moralne i etyczne

+2

62%

Opiera się na faktach,
a nie na opiniach

54%

Zna się bardzo dobrze
na swojej pracy*

2018 vs. 2016

* Brak porównania r/r – czynnik był badany po raz pierwszy w II edycji badania z 2018 r.
Wskaźniki współczynnika korelacji Pearsona pomiędzy oceną lidera a NPS pracodawcy.
Oczekiwania pracowników względem lidera, Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy, Leanpassion, Listopad 2018.

BIZNES

CHOĆ KAŻDY LIDER PRACUJE NAJLEPIEJ, JAK POTRAFI,
TO WCIĄŻ BARDZO CZĘSTYMI PROBLEMAMI SĄ:

brak standardu
zarządzania
brak czasu na obserwację
procesów
podejmowanie decyzji
w oparciu o opinie,
a nie twarde fakty
Zbyt często zapomina się natomiast
o fakcie, że aby automatyzacja przyniosła
oczekiwane efekty, muszą zostać jej poddane prawidłowo działające, uporządkowane procesy. Problem pojawia się, gdy
automatyzacji poddaje się te nieusystematyzowane i pełne wyjątków – wówczas wnosi ona więcej chaosu, niż oczekiwanych korzyści. Dlatego, zanim przystąpimy do automatyzacji jakichkolwiek
procesów, w pierwszej kolejności zawsze
zaczynamy od ich uporządkowania i standaryzacji, a dopiero potem sięgnijmy
po narzędzia, nigdy odwrotnie!
Wysoki poziom rotacji pracowników
zmniejszający efektywność i rentowność. Kolejnym istotnym czynnikiem,
który bezpośrednio wpływa na podwyższenie kosztów działań operacyjnych,
a także niesie ryzyko dla jakości procesów, jest wysoki poziom rotacji. Kadra
zarządzająca SSC, zmagając się z presją
ciągłej redukcji kosztów, w prezencie
dostaje wręcz przeciwny efekt – dodatkowe koszty rekrutacji, szkoleń, wdrożenia w firmę i procesy. Naturalną odpowiedzią jest, że musimy utrzymać pracowników na dłużej. Tylko jak to zrobić?
Rozwiązaniami wydają się być: atrakcyjne
wynagrodzenie i bogate pakiety socjalne.
Badania jednak wskazują, że oczekiwania pracowników skupione są wokół
innych aspektów i często zupełnie inne
czynniki wpływają na ich satysfakcję
i zaangażowanie.

Brak czasu zabijający w pracownikach
inicjatywę do usprawnień. Taki stan
rzeczy i walka z gaszeniem codziennych
pożarów prowadzą do utraty inicjatywy
pracowników w kwestionowaniu status
quo i zgłaszaniu problemów. Odbija się
to negatywnie na produktywności procesów, a w efekcie satysfakcji klientów.
Pracownicy, nie będąc świadomymi,
w jaki sposób ze sobą współpracują oraz,
że momentami wzajemnie generują sobie
dodatkowe, zbędne zadania, zamiast
rozwiązywania problemów i sprawiania
pracy mądrzejszą, w krótkiej perspektywie skupiają się, po prostu, na zrealizowaniu zadań na czas. Opór przed eliminowaniem problemów nie jest wówczas
objawem złej woli, ale siły przyzwyczajenia i skupienia na kawałku pracy,
za który odpowiadają, a który po prostu
chcą wykonać.
Lekceważenie wagi ciągłego rozwoju
menedżerów liniowych. Jak się okaAutomatyzacja i robotyzacja procesów zuje, najistotniejszy wpływ na poziom
przeprowadzona w złym momencie. rotacji pracowników mają menedżerowie
W Centrach Usług Wspólnych zauwa- liniowi (w myśl zasady Ludzie przychodzą
żalna jest również silna presja na auto- do pracy, a odchodzą od szefa). Na pierwmatyzację procesów, która postrzegana szych miejscach na liście oczekiwań
jest jako środek do usprawnienia pracy, pracowników względem przełożonego
eliminacji błędów i redukcji kosztów. pojawiają się: szacunek, umiejętność
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stwarzania warunków do otwartego
mówienia o problemach i wsparcie
w ich rozwiązywaniu, a także budowanie
poczucia przynależności do firmy, jasne
stawianie celów i ustalanie priorytetów
oraz wspieranie w rozwoju kompetencji.

W momencie, kiedy zaczynają rozumieć,
że to zmiana, która jednak wpłynie na ich
pracę, często zaczynają demonstrować
opór i niechęć, podparte nie raz bardzo
racjonalną argumentacją. Trwałość transformacji zależy od świadomości procesu
przechodzenia przez zmianę, odpowiedChoć każdy lider pracuje najlepiej, jak niego zarządzania interesariuszami, włapotrafi, to wciąż bardzo częstymi proble- ściwego tempa i proporcji doradcy
mami są:
i trenera, a także umiejętności zaangażowania w nią wszystkich pracowników
• brak standardu zarządzania,
i menedżerów.
• brak czasu na obserwację procesów,
• podejmowanie decyzji w oparciu
o opinie, a nie twarde fakty.
TRANSFORMACJA W SSC ZGODNIE
Brak rozwoju menedżerów liniowych
w zakresie przywództwa przekłada się
tym samym na cały zespół, zmniejszając
efektem domina jego satysfakcję, zaangażowanie, efektywność, zdolność do adaptacji, a zwiększając liczbę nadgodzin
i rotację pracowników.

TRANSFORMACJA
ORGANIZACJI – PERSPEKTYWA
ZARZĄDU I PRACOWNIKÓW
Odpowiedź na te wyzwania i podstawę
budowania trwałego wzrostu firmy stanowi zmiana kultury pracy organizacji.
O ile Zarząd podejmując decyzję o takiej
transformacji rozumie jej celowość, niekoniecznie jest wówczas jednak świadomy
wyzwań i odpowiedzialności z nią związanych, a na nim spoczywających. Plan
transformacji budzi bowiem często przekonanie, że to menedżerowie liniowi i pracownicy samodzielnie przeprowadzą ten
„projekt transformacyjny”, bez zbytniego
zaangażowania zespołu menedżerów.
Tymczasem jest wprost odwrotnie.

Transformacja strategiczna realizowana
w oparciu o 5 kroków Strategii Lean
zakłada w pierwszej kolejności zadbanie
o to, że 100% menedżerów zna, rozumie
i wspiera misję, wizję i cele strategi
czne firmy. Drugi krok to zbudowanie
poczucia przynależności i zaangażowania pracowników w realizację celów
strategicznych poprzez zaproszenie ich
do współtworzenia firmy i uprawomocZE STRATEGIĄ LEAN – KROK
nienie do działań, na które mają wpływ
PO KROKU
i za które czują się odpowiedzialni.
Udana transformacja prowadzi do dłu- Następnie konieczne jest zapewnienie,
gotrwałych efektów, a nie krótkotrwa- że interesariusze procesu zgadzają się
łego zrywu. Chcąc osiągnąć taki efekt, co do jego stanu obecnego, a konsensus
konieczne jest zaangażowanie wszyst- ten bazuje na prawdziwych, faktyczkich pracowników firmy w stałe rozwią- nych danych. Kiedy to osiągniemy, przyzywanie problemów. Inaczej mówiąc, chodzi czas na wypracowanie standardu
sprawienie, że doskonalenie się jest czę- przywództwa i eliminację improwizacji
ścią codziennej pracy.
na rzecz świadomego obowiązującego
w firmie modelu zarządzania.
Przykładowo, w Centrach Usług Wspólnych relatywnie dużo czasu zajmuje To droga do stworzenia takich warunków
poszukiwanie informacji i poprawianie funkcjonowania firmy, w których doskobłędów, czyli czynności, które uważane są nalenie jest częścią codziennej pracy,
za typowe marnotrawstwa (z jap. muda). a na celu ma wspieranie głównego bizLean natomiast skupia się na identyfikacji nesu. 5 kroków Strategii Lean to droga
i eliminacji muda w procesach, oraz pod- do wygrywania i szansa dla SSC do spełnoszeniu wartości dodanej dla klienta. nienia stawianych im wymagań z uśmieW firmie Lean pracownicy sygnalizują chem na twarzy.
problem, ilekroć na takie marnotrawstwo natrafią, a Lider zespołu natychmiast Autor:
podejmuje działanie, tudzież decyzje
mające na celu zidentyfikowanie przyczyny i jej wyeliminowanie.

Z wieloletniego doświadczenia Lean
Jednocześnie pracownicy postrzegają passion wynika, że aby transformacja
z początku transformację jako kolejny się udała, powinna być realizowana
projekt, który, jak niejeden, minie. z myślą o wyeliminowaniu 5 przeszkód

ZAINSPIRUJ SIĘ
DOŚWIADCZENIAMI
EKSPERTÓW
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w tworzeniu takiej kultury pracy, zwanych 5 patologiami biznesowymi. Metodą
może być 5 kroków Strategii Lean.

19 listopada 2019, Warszawa

Tymoteusz
Myśliwiec,
Transformation
Manager,
Leanpassion

Transformacja, m.in. w obszarze
Shared Services, stanowić
będzie jeden z tematów piątej
konferencji Strategii Lean,
która odbędzie się 19 listopada
2019 r. w Warszawie. Zainspiruj
się korzystając z doświadczeń
ekspertów. Więcej informacji
dostępnych jest na stronie
internetowej:
www.konferencja.leanpassion.pl
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OUTSOURCING
TECHNOLOGII
Rynek usług jest systemem naczyń połączonych. W tym systemie
wszyscy są dla siebie klientami na jedne usługi i zarazem dostawcami
rozwiązań w innym zakresie. Coraz częściej firmy o zasięgu
globalnym przenoszą określone kompetencje na własne spółki zależne
posadowione na rynkach wschodzących, bądź po prostu tam, gdzie
jest to uzasadnione spodziewanymi oszczędnościami. Wzajemne
zależności widać szczególnie wyraźnie w sektorze BPO, w którym
outsourcowanie usług biznesowych leży u podstaw organizacji i jest
częstą praktyką. Dobrym przykładem jest Polska, gdzie światowe
koncerny chętnie lokują swoje centra usług.
GOTOWE ROZWIĄZANIA
Rynek outsourcingu to jeden z najbardziej elastycznych sektorów gospodarki,
w którym klient końcowy poszukuje dla
siebie indywidualnie skrojonego rozwiązania, mieszczącego się w określonym
budżecie. Outsourcować można praktycznie każdy proces, zwłaszcza jeśli
przedsiębiorstwo potrzebuje danej usługi,
ale samo nie jest w stanie jej wdrożyć
lub wdrożenie wewnątrz struktury firmy
jest nieopłacalne. Usługi doradcze, księgowe, kurierskie, telemarketing – to znane
z życia codziennego przykłady delegacji
kompetencji poza główny obszar działalności przedsiębiorstwa. Bardzo często
firmy korzystają z outsourcingu sezonowo,
w czasie koniunktury lub np. w okresie
przedświątecznym, aby obsłużyć wzmożone zapotrzebowanie klientów.
Z punktu widzenia firmy technologicz
nej, oferującej nowoczesne rozwiązania
do komunikacji audio-wideo, szczególnie
interesujący jest outsourcing szeroko
pojętego telemarketingu, a w szczególności obszar związany ze sprzedażą, windykacją oraz usługą helpdesk. Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB w badaniu
z 2017 r. ujawniło, iż na polskim rynku
działa 135 firm świadczących usługi telemarketingowe. Potencjał tego sektora
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uwypukla także badanie nad wizerunkiem procesów, spodziewana jakość wykonania
usług outsourcingu sił sprzedaży w Polsce, usługi, doświadczenie rynkowe. Powiedatowane na grudzień 2017 r.
rzając kontakt z klientem zewnętrznej
firmie liczymy, że jakość relacji i obsługi
Okazuje się, że długość współpracy będą na wysokim poziomie, a wrażenia
z firmą outsourcingową wśród wszyst- jednoznacznie pozytywne. Istotna jest
kich ankietowanych respondentów kor- też motywacja zespołów oraz możliporacyjnych, którzy takową współpracę wość ich kontroli, raportowania i zwiąpodjęli, aż w 54,5% przypadków, wyno- zane z nimi zapotrzebowanie na nowosiła powyżej 3 lat. Co to oznacza w prak- czesne słuchawki dla konsultantów. Do tej
tyce? Ponad połowa wyborów doko- listy możemy też – jako partner technonanych w zakresie partnera outsour- logiczny pierwszego wyboru dla wielu
cingowego okazała się słuszna. Dalsze przedsiębiorstw – dopisać kolejny ważny
wnioski mogą być następujące – obu aspekt, którym jest komfort komunikacji,
stronom opłaca się długofalowa współ- zarówno na linii telemarketer-klient, ale
praca ze względu na czasochłonną inte- również komfort pracowników w przegrację procedur, poznawanie oferty, czy strzeni otwartego biura, gdzie idealnie
wreszcie potrzebę posiadania zaufanego sprawdza się koncepcja sound masking.
partnera biznesowego.
Użytkownik spędza „na słuchawce” prakPRZEMYŚLANY WYBÓR
tycznie cały dzień, dlatego musi być ona
Mimo iż najczęstszym motywem podjęcia zarówno wygodna, lekka i przystosowana
decyzji o outsourcowaniu usługi poza do długiego użytkowania, a także naszpistruktury organizacji jest cięcie kosztów, kowana najnowocześniejszą technologią,
to coraz częściej proces wyłaniania pozwalającą lepiej słyszeć rozmówcę i być
partnera outsourcingowego i współ- lepiej słyszanym. 94% ankietowanych
dzielonych narzędzi (np. Plantronics telemarketerów przez markę Plantronics
Manager Pro do zarządzania zasobami w latach 2016–2017 uważało, że byliby
sprzętowymi), nie oznacza wyboru naj bardziej produktywni w przestrzeni
tańszej oferty spełniającej zakładane kry- pozbawionej hałasu. 53% z nich wyrateria. Do równie istotnych czynników, ziło opinię, że w hałaśliwej przestrzeni
co cena usługi, należą: uproszczenie spada wydajność, a 64% respondentów
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coraz powszechniejsze staną się centra
obsługi klienta wyposażone w specjalne
pomieszczenia lub boksy z zainstalowanymi zestawami wideo, jak choćby
Polycom Studio, urządzenie all-in-one
z wbudowaną kamerą. Takie rozwiązanie
pozwoli stronom słyszeć się i widzieć,
natomiast dzięki dodatkowym funkcjonalnościom dostępnego u nas oprogramowania, można przesyłać w obie strony
Z kolei, dzięki nowej technologii Active i współdzielić poufne pliki, np. dokumenty
Noise Cancelling (skrót ANC), imple- osobiste, badania medyczne czy umowy.
mentowanej w słuchawkach Plantronics, Nowe pokolenia coraz częściej korzystają
do uszu pracowników open office do z tych możliwości, wyznaczając trend,
ciera mniej niepożądanych, rozprasza- który powinny zauważyć firmy świadczące
jących dźwięków, a to oznacza większy np. usługi telemarketingowe, ale także
komfort oraz optymalną koncentrację integratorzy wdrażający sprzęt wideokonna rozmowie. Za sprawą dopasowanych ferencyjny w salach spotkań w firmach
i zespolonych mikrofonów, wspieranych posiadających filie w wielu oddalonych
przez odpowiednie algorytmy, odgłosy od siebie miejscach na świecie.
rozmów prowadzonych wokół są tłumione w mikrofonie i nie przekazywane Autor:
dalej do rozmówcy, zapewniając wrażenia
całkowicie prywatnej rozmowy.
przyznało, że wyeliminowanie rozpraszającego hałasu z otoczenia podniesie
ich produktywność. Polecane przez nas
do pracy w contact center słuchawki
zaprojektowane są w oparciu o ergonomiczne, ultralekkie materiały, takie jak
na przykład pamięciowa gąbka nauszników, dostosowująca się do kształtu
uszu użytkownika.

Nowoczesna komunikacja to już nie
tylko głos w słuchawce call center. Coraz
więcej firm oferuje swoim klientom możliwość odbycia wideospotkania. Prognozujemy, że w niedalekiej przyszłości
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Michał Walter,
Channel
Marketing&PR
Manager, KONTEL

94%

ankietowanych
telemarketerów uważało,
że byliby bardziej
produktywni w przestrzeni
pozbawionej hałasu

53%

ankietowanych
telemarketerów wyraziło
opinię, że w hałaśliwej
przestrzeni spada wydajność

64%

respondentów przyznało,
że wyeliminowanie
rozpraszającego hałasu
z otoczenia podniesie ich
produktywność
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AKTUALNOŚCI
INWESTYCYJNE
ZA NAMI NAJLEPSZY KWARTAŁ W HISTORII RYNKU
NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH W WARSZAWIE
Za nami najlepszy kwartał w historii
rynku nieruchomości biurowych w Warszawie, podaje firma doradcza Savills
w swoim najnowszym raporcie. W ciągu
minionych trzech miesięcy zawarto
m.in. największą jak dotąd nową umowę
najmu oraz największą renegocjację.

Do osiągnięcia tak wysokiego poziomu
popytu przyczynił się zwłaszcza trzeci
kwartał, który samodzielnie był najaktywniejszy w historii polskiego rynku.
Łącznie w jego trakcie w Warszawie
wynajęto blisko 285 000 m2 nowoczesnej
powierzchni biurowej, przede wszystkim
za sprawą dwóch rekordowych transNajwyższy dotychczas popyt na powierz akcji, umowy przednajmu podpisanej
chnie biurowe w Warszawie odnotowano przez mBank w Mennica Legacy Tower
w 2018 roku. W przeciągu 12 miesięcy (45 600 m2) i renegocjacji umowy w Miawynajęto wówczas blisko 860 000 m2. steczku Orange przez Orange Polska
Pierwszy kwartał bieżącego roku cecho (44 850 m2).
w ał się nieco mniejszą aktywnością
najemców, ale w kolejnych dwóch rynek Jak podaje firma doradcza Savills,
znacząco przyśpieszył. Prawie 690 000 m2 w trzecim kwartale 2019 r. rynek nieru
wynajęte na przestrzeni pierwszych dzie- chomości biurowych w Warszawie wzbowięciu miesięcy roku to najwyższy wynik, gacił się o 61 700 m2 powierzchni. Najjaki odnotowano kiedykolwiek w takim większym nowym obiektem była Wola
okresie w Polsce.

Retro (Develia; 24 500 m 2 ). Łącznie
od początku roku w Warszawie przybyło
już ponad 142 000 m2, co zwiększyło całkowite zasoby stolicy do 5,6 mln m2.
W czwartym kwartale do oddania planowanych jest aż 120 000 m2, ale niewykluczone jest przesunięcie niektórych z projektów na 2020 rok. Zgodnie z danymi
Savills łącznie w budowie pozostaje
760 000 m2 nowej powierzchni, z czego
ponad połowa jest już zabezpieczona
umowami przednajmu lub listami intencyjnymi. Zdecydowanie największy plac
budowy znajduje się na Woli, w pobliżu
ronda Daszyńskiego, gdzie aktualnie
powstaje prawie 415 000 m 2 nowej
powierzchni biurowej.

PANATTONI EUROPE RUSZA Z NOWĄ INWESTYCJĄ
W REJONIE TRÓJMIEJSKIEGO LOTNISKA
Lotnisko kołem zamachowym rozwoju. Panattoni Europe rozbudowuje
ofertę powierzchni magazynowych
w rejonie Trójmiasta. W odległości
15 minut od Portu Lotniczego im. Lecha
Wałęsy – trzeciego największego lotniska
w kraju – powstaje Panattoni Park Gdańsk
Airport o planowanej powierzchni blisko
107 000 m2. Atrakcyjna lokalizacja kompleksu szybko znalazła pierwszego
najemcę. Jest nim BBK S.A., właściciel marki home&you. Firma wynajęła
aż 68 500 m2, które podzielone zostaną
na magazyn zaopatrujący sklepy oraz,
w związku z dynamicznie rosnącą sprzedażą online, platformę e-commerce. Centrum dystrybucyjne, które rozpocznie
swoją działalność już w połowie 2020
roku, znajduje się w pobliżu niedawno
wynajętej przez BBK S.A. nowopowstającej powierzchni biurowej po drugiej
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stronie portu. Dzięki temu przedsiębiorstwo konsoliduje swoją działalność wokół
gdańskiego lotniska. W transakcji najmu
pośredniczyła firma doradcza Colliers
International.

sprowadzą się już w połowie 2020 roku.
Dzięki atrakcyjnej lokalizacji blisko portu
lotniczego, Panattoni Park Gdańsk Airport
będzie doskonale włączony w Trójmiejski
system transportu publicznego. Do lotniska dociera Pomorska Kolej MetropoPanattoni Park Gdańsk Airport idealnie litarna, regularnie kursują autobusy,
wpisuje się w koncepcję tzw. dzielnicy lot- a jeden z przystanków znajduje się bezniskowej, a jej zalążek wokół gdańskiego pośrednio przed planowanym Parkiem,
lotniska tworzą powstające magazyny, co znacznie ułatwi dojazd pracownikom.
nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe czy zapowiedziana budowa Airport
City – kompleksu biurowego zlokalizowanego wzdłuż terminali lotniska, oferujących także funkcje usługowe, gastronomiczne oraz hotelowe.
Panattoni Park Gdańsk Airport będzie się
składał w sumie z 4 budynków magazynowych, których konstrukcja ruszy w IV
kwartale bieżącego roku. Pierwsi najemcy
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BIURO Z WIDOKIEM
NA BYDGOSZCZ
Miejsce pracy, które jest nie tylko funkcjonalne i wygodne, lecz także
stworzone według konkretnego pomysłu, atrakcyjne i nowoczesne,
doskonale wpisuje się ideę employer brandingu. Przykładem może
być tu Immobile K3 – biurowiec klasy premium, zlokalizowany tuż
obok bydgoskiej Starówki.
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– K3 od samego początku był dla nas
wyjątkowym projektem – mówi dyrektor
ds. sprzedaży i zarządzania nieruchomościami Maciej Wawrzyniak. – Biurowiec
powstał w historycznej części miasta, która
przez ostatnie lata była właściwie niezagospodarowana. Budynek nie tylko odmienił
jej oblicze, tchnął tu również życie, które
przed wiekami na Placu Kościeleckich przecież kwitło. Wiedzieliśmy też, że sami w tym
biurowcu będziemy pracować – dodaje.
W lipcu pomieszczenia na 4. kondygnacji
oraz znaczną część 3., zajęli pracownicy
Grupy Kapitałowej Immobile, do której
należy spółka CDI Konsultanci Budowlani. – Dużym wyzwaniem było dla nas
urządzenie biur i przestrzeni wspólnych,
gdyż zależało nam nie tylko na stworzeniu
ciekawych wnętrz, chcieliśmy, aby pracownicy po prostu dobrze się tu czuli – mówi
specjalista ds. marketingu Agata Bil-Jahr.

spółki prowadzące działalność w różnych
sektorach: deweloperskim, przemysłowym
oraz hotelowym. W Immobile K3 pracują
więc specjaliści z różnych dziedzin, m.in.:
konstruktorzy, technologowie, handlowcy,
inżynierowie, zarządcy nieruchomości czy
specjaliści ds. relacji inwestorskich. Każdy
z nich ma trochę inne potrzeby – dodaje.
W biurowcu jest dwupoziomowy parking, dostępny całą dobę, oraz stanowiska dla rowerów. Rowerzyści mogą
korzystać nie tylko ze specjalnej szatni,
lecz także z prysznica. Najemcami jednej
z powierzchni są popularni w Bydgoszczy
restauratorzy, którzy w Immobile K3
otworzyli restaurację La Rosa, oferującą
m.in. lunche i śniadania, z czego chętnie
korzystają pracownicy biurowca.

– Uwzględniając sposób pracy każdej
z firm należących do naszej Grupy, przy
współudziale projektantów, ograniczyliśmy ilość openspace’ów na rzecz
wielostanowiskowych, wydzielonych
pomieszczeń. Zanim zdecydowaliśmy
się na konkretne modele mebli, robiliśmy
rozeznanie wśród pracowników. Wielu
z nich podkreślało, że jednym z wyznaczników komfortowego stanowiska pracy
są duże biurka. Wiedzieliśmy zatem,
czego szukać – mówi Maciej Wawrzyniak. – Co ważne, GK Immobile skupia

– Tak duża liczba zatrudnionych osób
w Grupie Kapitałowej Immobile sprawiła,
że koniecznością stało się przygotowanie
odpowiedniej liczby sal konferencyjnych.
Głównym założeniem przy ich urządzaniu
było nawiązanie do sektorów działalności Grupy, ale nie tylko – mówi Agata
Bil-Jahr. – Mamy salę Grupy Kapitałowej,
której centrum stanowi ściana z logotypami naszych marek, tworząca sieć połączeń. W sali bydgoskiej jedna ze ścian wyklejona została monochromatyczną mapą
Bydgoszczy, a w sali giełdowej znalazł się

Po pracy można tam miło spędzić czas
przy lampce dobrego wina.

wykres, na którym znajdują się najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem na giełdzie naszych spółek.
I w końcu są salki: deweloperska, hotelowa
i przemysłowa. Pierwsza wyłożona została
czarną wykładziną z nadrukowanym
planem pomieszczenia. W przemysłowej
wyeksponowane są artefakty z fabryki
Makrum, niektóre z nich mają kilkadziesiąt lat i prawdziwą historyczną wartość.
Na ścianie znajduje się natomiast blacha
łezkowa – materiał, z którego powstają niektóre produkty spółki Projprzem-Makrum:
pomosty przeładunkowe i platformy parkingowe. Ze wszystkich pomieszczeń wyróżnia
się z pewnością sala hotelowa – wyłożona
aksamitnymi, tapicerowanymi panelami
w kolorze butelkowej zieleni, przywołująca
wygodnie urządzone pokoje hoteli Focus
Hotels należących do GKI. Nie brakuje
tam też złotych, eleganckich dodatków
– opowiada Agata Bil-Jahr.
Strefy wspólne, które pomagają pracownikom „złapać oddech” podczas pracy,
stały się powoli must-have powstających
biurowców. Nie zabrakło ich też w Immobile K3, gdzie oprócz ciekawych, nieco
futurystycznych puf, znalazły się piłkarzyki. Całość dopełnia soczyście zielona
tapeta oraz kwiaty. W biurze rozwijana
jest też idea bookcrossingu. Na regale
każdy może zostawiać książki, które już
przeczytał i chce oddać komuś innemu.
Tym samym książki zyskują „drugie życie”.
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Biurowiec powstał
w historycznej
części miasta, która
przez ostatnie lata
była właściwie
niezagospodarowana.

– W Grupie Kapitałowej działa również
Fundacja Immo, mająca pomagać w znajdowaniu ekologicznych rozwiązań w przestrzeni miasta. Oczywiście, chcemy zacząć
od naszego biura, dlatego w patio powstaje
naturalna łąka z całorocznymi roślinami,
a wiele wskazuje na to, że i dach również
się zazieleni – mówi Maciej Wawrzyniak.
W lipcu do grona najemców dołączyła
firma Sii – czołowy dostawca usług 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 przestrzeni biurowej. Sii postawiło
na ciekawy design wnętrz: oprócz interesujących kolorów i nawiązań do Bydgoszczy, znaleźć można inspiracje PRLem. Co ciekawe, w biurze funkcjonuje
również wypożyczalnia... deskorolek.
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W Immobile K3 swoje oddziały mają również: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, AVIVA, BOŚ Bank S.A, mFinanse
oraz BNP Paribas.
Bardzo często mówi się, że dzisiejszy
rynek pracy to rynek pracownika. Bogate
„CV” musi mieć nie tylko kandydat szukający pracy, lecz także firma, która chce
pozyskać wykwalifikowanych specjalistów. Według badań atrakcyjne miejsce
pracy to jeden z ważniejszych atutów,
którymi pracodawca może „pochwalić
się” przy rekrutacji. A biuro z widokiem
na panoramę miasta – czemu nie!
Autor:
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STUDENCI I ABSOLWENCI
PALIWEM DLA ŁÓDZKIEGO
RYNKU PRACY
Rynek pracy od kilku lat mierzy się z dostępem do wykształconej
kadry pracowniczej. Przy spadającym bezrobociu pozyskanie
właściwych kadr staje się wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców.
W takiej sytuacji lokalizacje biznesowe, które dysponują
rozbudowanym i zróżnicowanym środowiskiem akademickim,
stają w centrum zainteresowania, zarówno nowych inwestorów,
jak i istniejących zakładów pracy.
Problematyka pozyskania właściwych
kadr jest także bliska sektorowi nowoczesnych usług dla biznesu, który z jednej
strony poszukuje absolwentów kierunków ekonomicznych i informatycznych, a z drugiej – osób posługujących
się językami obcymi.
Łódzki świat szkolnictwa wyższego
w dużym stopniu odpowiada na potrzeby
rynku pracy, w tym przedsiębiorstw zajmujących się na co dzień outsourcingiem
procesów biznesowych, czy też centrów
usług wspólnych. Łódzkie uczelnie już
od wielu lat ściśle współpracują z branżą
BSS i co roku zasilają centra operacyjne
setkami nowych pracowników.

TYSIĄCE WYEDUKOWANYCH
KADR ROCZNIE
W Łodzi obecnie funkcjonuje 18 uczel-
ni – 7 publicznych i 11 niepublicznych.
Studiuje w nich ponad 72 tys. studentów,
z czego blisko 5 tys. stanowią studenci
zagraniczni. Każdego roku mury uczelni
opuszcza i uzyskuje dyplom ukończenia
studiów pokaźne grono prawie 20 tys.
absolwentów. Patrząc na profil edukacyjny łódzkich uczelni, można stwierdzić,
że mają one kompletną ofertę dla każdej
grupy zawodowej. Począwszy od Uniwersytetu i Politechniki, przechodząc przez
uczelnie o profilach informatycznych,
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medycznych, nauk społecznych, ekonomicznych, na szkołach – muzycznej i filmowej skończywszy, wszystkie cieszą się
zainteresowaniem zarówno łodzian, jak
i słuchaczy studiów specjalnie przyjeżdżających do Łodzi, aby uzyskać odpowiednie wykształcenie.

W JĘZYKACH SIŁA
W czasach, gdy żyjemy w globalnej wio
sce i dostosowujemy się do wymogów
relacji biznesowych w międzynarodowych korporacjach, niezwykle istotna
jest znajomość języków obcych. Łódź
postawiła na mocną edukację językową i jest jednym z tych akademickich ośrodków w Polsce, gdzie prowadzone są różne studia filologii języków
obcych. Do języków, które są nauczane
na łódzkich uczelniach, należą: japoński,
angielski, hiszpański, włoski, niemiecki,
rosyjski. Ponadto w ofercie edukacyjnej
Uniwersytetu Łódzkiego znajdują się
także filologia romańska, słowiańska
i klasyczna.

of Maryland), Polsko-Francuski Program
Studiów w Zakresie Zarządzania typu
MBA (współpraca z Uniwersytetem Jean
Moulin Lyon 3, Francja), Szkoła Prawa
Francuskiego (współpraca z Wydziałem
Prawa Uniwersytetu w Tours). Uczelnia,
w ramach studiów pierwszego stopnia,
prowadzi również kierunek Studia Polsko-Niemieckie (współpraca z Uniwersytetem
w Ratyzbonie) – tu absolwentom wydawane są dwa dyplomy.

Na uwagę zasługuje także oferta edukacyjna Politechniki Łódzkiej. Uczelnia
ta jest unikatowa pod względem wieloletnich doświadczeń w kształceniu
w językach obcych. Politechnika Łódzka
od 25 lat w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) prowadzi studia
w językach: angielskim i francuskim.
Obecnie na 11 kierunkach pierwszego
i 7 kierunkach drugiego stopnia studenci
mają możliwość zdobycia podwójnych
dyplomów, a obowiązkowy semestr
na uczelni zagranicznej ułatwia absolwentom znalezienie pracy, w tym także
Uniwersytet Łódzki, jako jedna z nie- w sektorze nowoczesnych usług dla
licznych polskich uczelni, współpracuje biznesu. Tak różnorodnej oferty nie ma
z uczelniami zagranicznymi, m.in. żadna inna szkoła wyższa w Polsce.
w ramach następujących studiów podyplomowych: Polsko-Amerykański Pro- WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM
gram Studiów MBA (współpraca z R.H. Łódź jest przykładem miasta, które przez
Smith School of Business, University lata wypracowało ścisłą współpracę

UCZELNIE PUBLICZNE W ŁODZI
• Uniwersytet Łódzki
• Politechnika Łódzka
• Uniwersytet Medyczny
• Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
między środowiskiem akademickim i biznesowym. Poza licznymi targami pracy
i dniami przedsiębiorczości, w Łodzi funkcjonuje Klaster ICT Polska Centralna, dla
którego jednym z istotnych aspektów jest
rozwój i kształcenie kadr dla branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Działania
te Klaster realizuje w ramach współpracy
wydziałów uczelni z przedsiębiorstwami
należącymi do klastra, a ich celem jest
dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni
do potrzeb rynku pracy.

• Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera
• Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
• Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi

UCZELNIE NIEPUBLICZNE W ŁODZI
• Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
• Społeczna Akademia Nauk
• Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
• Uczelnia Nauk Społecznych
• Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
• Wyższa Szkoła COSINUS
• Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego

Kolejnym dobrym przykładem jest międzynarodowa akredytacja dla kierunków
Rachunkowość oraz Finanse i Rachunkowość, przyznana Uniwersytetowi Łódzkiemu przez Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA). Uniwersytet dodatkowo współpracuje obecnie
z 23 Partnerami, z czego blisko połowa
reprezentuje pracodawców z sektora
nowoczesnych usług dla biznesu.

• Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
• Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu
• Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
• Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

programu „Młodzi w Łodzi” studenci
mogą m.in. korzystać ze zniżek będąc
posiadaczem studenckiej karty rabatowej, brać udział w darmowych szkoleniach, zdobywać doświadczenie podczas
MIASTO AKTYWNIE WSPIERA
płatnych staży wakacyjnych, otrzymywać
STUDENTÓW
stypendia czy poznawać łódzkich pracoMiasto Łódź od wielu lat rozwija we dawców. Jest to program, którego realizawspółpracy z biznesem program „Młodzi torem jest Biuro Rozwoju Gospodarczego
w Łodzi”. Aż 98% studentów z Łodzi, i Współpracy Międzynarodowej Urzędu
którzy słyszeli o jakiejkolwiek akcji skie- Miasta Łodzi, a Partnerami są wiodące
rowanej do młodzieży, spontanicznie łódzkie uczelnie oraz ponad 280 pracowskazuje właśnie ten program. W ramach dawców z Łodzi i regionu.
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Jest to przykład doskonałej współpracy
między środowiskiem akademickim,
samorządowym i biznesowym – i wpisuje
się w strategię rozwoju miasta.
Więcej informacji:
Biuro Rozwoju
Gospodarczego i Współpracy
Międzynarodowej
ul. Piotrkowska 104a
90-926 Łódź
tel.: 42 638 59 39
fax: 42 638 59 40
e-mail: boi@uml.lodz.pl
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POLACY WYMIENIAJĄ
BIURA NA BIURKA
W 2014 r. w Europie łączna powierzchnia coworków przebiła
1 mln m2. Od tej pory coroczne wzrosty w tym sektorze są nawet
kilkudziesięcioprocentowe. Jednak według ekspertów CBRE,
prawdziwy rozkwit rynku elastycznych powierzchni biurowych
nastąpił w latach 2017-2018, kiedy to wynajęto w całej Polsce prawie
95 tys. m2 przestrzeni przeznaczonej pod biura elastyczne.
Pod kątem liczby dostępnych stanowisk pracy na elastycznej powierzchni
biurowej, w kraju prym wiedzie Warszawa z 24 400 biurkami. Daleko za stolicą, ale wciąż na drugim miejscu, znajduje się Kraków z około 3900 stanowiskami pracy, a następnie Wrocław
z 2150 – wynika z danych z raportu CBRE
Rynek biur elastycznych w Polsce 2019.
Polskim operatorem elastycznych
powierzchni biurowych z największą
siecią lokalizacji w całym kraju jest
firma CitySpace, spółka zależna Echo
Investment, która obecnie posiada
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18 tys. m2 elastycznej powierzchni biurowej w 5 miastach.

oraz swobodny dostęp do kuchni, strefy
relaksu i pozostałych części wspólnych.

CitySpace zarządza biurami serwisowanymi, biurami hybrydowymi i wirtualnymi, a także salami konferencyjnymi oraz
salami spotkań. Operator oferuje w pełni
wyposażone stanowiska pracy w zacisznych gabinetach oraz przestrzeniach typu
open-space. Do dyspozycji najemców jest
wszystko, czego potrzebują ich zespoły:
specjalistyczny sprzęt i infrastruktura
IT, dobrze zaprojektowana przestrzeń,
sale konferencyjne, obsługa recepcyjna

– Tworzymy przestrzeń, w której pracuje
się wygodniej, przyjaźniej i nowocześniej.
Projektując elastyczną powierzchnię biurową zwracamy uwagę na każdy szczegół,
zaczynając od lokalizacji, przez wybór konkretnej inwestycji, a na starannym wykończeniu przestrzeni kończąc. Firmy, które
wybierają przestrzeń biur serwisowanych,
mogą skoncentrować się na prowadzeniu
biznesu, a całą logistykę związaną z prowadzeniem i zarządzaniem biurem oddają
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w nasze ręce – komentuje Sebastian Rączkowski, dyrektor zarządzający CitySpace.
CitySpace wynajmuje biura w dziesięciu
lokalizacjach w Polsce – w Warszawie,
we Wrocławiu, w Gdańsku, Katowicach
i Krakowie, z czego w samym 2019 r. firma
uruchomiła cztery z nich. W styczniu br.
CitySpace otworzyło drugie biuro we
Wrocławiu w biurowcu Aquarius Business
House. Następnie przyszła kolej na biuro
w warszawskiej Galerii Młociny, ekspansję
w O3 Business Campus w Krakowie oraz
otwarcie nowej przestrzeni w projekcie
Moje Miejsce w Warszawie.
– Rynek rozwija się bardzo szybko, a my biegniemy razem z nim. Nasza powierzchnia
w zarządzaniu w 2019 r. wzrosła o 4 lokalizacje, czyli o ponad 6,5 tys. m2. Dzięki naszej
sieci zagwarantujemy klientom możliwość
korzystania z oferty naszych biur w różnych
miastach. Bezustannie unowocześniamy
nasz wizerunek, korzystamy z nowych
narzędzi i technologii, jak m.in. VR – mówi
Sebastian Rączkowski.

najemców, co świadczy o jakości budynku,
doskonałej lokalizacji, a także o zadowoleniu klientów z kompleksowej i profesjonalnej usługi oferowanej przez CitySpace.
Nowa powierzchnia pozwoli nam poprawić
komfort pracy najemców oraz zaprosić
nowych, dla których dotychczas nie mieliśmy przestrzeni. Przy okazji ekspansji,
zamierzamy poprawić standard wykończenia naszego biura i stworzyć tam przestrzeń, wspierającą interakcje, współpracę
i kreatywność. Przez zaaranżowanie przestrzeni przy użyciu modeli aktywności pracowników, tworzymy dodatkową wartość
dla naszych klientów. Nowoczesna i przemyślana przestrzeń robocza spowoduje,
że będą bardziej atrakcyjnym pracodawcą,
a rotacja ich pracowników będzie niższa
– podsumowuje Sebastian Rączkowski.

Jednak elastyczne powierzchnie biurowe to niejedynie element charakterystyczny dla biurowców. W maju tego
roku CitySpace otworzyło swoje pierwsze
biuro w centrum handlowym – w warszawskiej Galerii Młociny. Niecodzienny
coworking zaaranżowany został w pięciu
W jednej z najciekawszych lokalizacji, kom- ciekawie zaprojektowanych i doskonale
pleksie O3 Business Campus, CitySpace wyposażonych kontenerach pozwalapojawiło się w 2017 r. Pierwsze biuro jących na komfortową pracę i organiw budynku A jest jednak już w ponad zację spotkań biznesowych. W trzecim
100% wynajęte i nie było w stanie obsłużyć kwartale br. do kontenerów dołączyła
wszystkich zainteresowanych. Stąd przestrzeń coworkingowa z 50 biurkami
decyzja o dobraniu większej powierzchni i salami do spotkań. Biuro na Młocinach
w trzecim budynku i tam skoncentro- jest obecnie największym coworkingiem
waniu aktywności.
CitySpace, a za jego projekt odpowiada
uznane biuro architektoniczne Medusa
– Od ponad dwóch lat nasze biuro Group. W jego wnętrzach możemy znaw O3 Business Campus jest oblegane przez leźć wygodne, ergonomiczne biurowe
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meble, a na potrzeby spotkań i prezentacji
na ścianach zawisły ekrany LCD. W standardzie wynajmujący mogą skorzystać
z szybkiego i stabilnego łącza internetowego. Projektanci z Medusa Group zadbali
również o odpowiednie oświetlenie, przyjazne dla zdrowia i pozytywnie wpływające na koncentrację w trakcie pracy.
– Szerokie zainteresowanie najemców
naszą lokalizacją w Galerii Młociny stanowi dowód na to, że wspólna przestrzeń
do pracy nie jest już wyłącznie domeną
biurowców. Ludzie doceniają przede
wszystkim adres z genialną komunikacją
i szybkim dostępem do metra, który do tego
usytuowany jest w młodej i bardzo dynamicznie rozwijającej się dzielnicy, gdzie biurowa konkurencja praktycznie nie istnieje
– mówi Rączkowski.
Obser wując potr zeby najemców,
CitySpace koncentruje się na poszukiwaniu nowych lokalizacji w głównych polskich miastach, w centralnych
lub bardzo dobrze skomunikowanych
punktach. Ostatnio operator rozpoczął
działalność w pierwszym ukończonym
budynku biurowym kompleksu Moje
Miejsce na Dolnym Mokotowie w Warszawie, gdzie uruchomił 234 stanowiska
pracy. W najbliższym czasie CitySpace
zamierza otworzyć się także w Łodzi,
gdzie dostrzega olbrzymi potencjał,
a dotychczas nie posiada biura.
Autor:
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WARSZAWA STOLICĄ
MŁODYCH TALENTÓW
93% studentów i 89% cudzoziemców ocenia Warszawę jako dobre
miasto do rozwoju kariery, a 84% uznaje stolicę za satysfakcjonujące
miejsce do życia. Tak wynika z raportu Kapitał ludzki w Warszawie.
– Przyciąganie talentów i liderów oraz
udzielanie im wsparcia to jeden z celów
Strategii #Warszawa2030. Wiemy doskonale, że jednym z warunków dynamicznego rozwoju stolicy w przyszłości będzie,
nie tylko skuteczne wykorzystywanie zdolności i umiejętności mieszkańców, lecz
także zachęcanie do osiedlenia się utalentowanej młodzieży, przedsiębiorców,
naukowców, artystów. Dlatego zależy
nam na tym, by specjalistów o unikatowej
wiedzy i umiejętnościach było w naszym
mieście jak najwięcej – mówi prezydent
Warszawy, Rafał Trzaskowski.
Stolica przyciąga bardzo wysokim potencjałem rozwojowym i szerokimi możliwościami zatrudnienia, spełniając oczekiwania młodych talentów przybywających do niej z innych miast i krajów. Publikacja przygotowana na zlecenie m.st.
Warszawy zawiera informacje na temat
trendów w rozwoju talentów w stolicy,
przygotowania młodych pracowników
w zakresie m.in.: znajomości języków,
studiów czy zdobytego już doświadczenia zawodowego. W raporcie zostały
również omówione kierunki, z których
przybywają zdolni pracownicy, zarówno
ci młodzi, jak i ci z dużym doświadczeniem zawodowym.

STUDIA NA NAJWYŻSZYM
POZIOMIE
Warszawa jest jednym z największych
miast akademickich w Polsce. Rocznie
na 62 uczelniach kształci się blisko
220 tys. studentów. Przyciąga ich różnorodność dostępnych kierunków, szeroka oferta edukacyjno-kulturalna oraz
możliwość wzbogacenia doświadczenia
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optymistyczne, większość firm planuje
się rozwijać – siedem na dziesięć chce
zwiększać zatrudnienie, a tylko 3% je
redukować. Studenci nie muszą się martwić, czy po skończeniu studiów znajdą
– Studenci i cudzoziemcy przyjeżdżający zatrudnienie. Jednocześnie są świadomi,
do Warszawy mają ambitne plany zwią- że powodzenie na rynku pracy gwarantują
zane ze studiami i możliwościami, jakie daje staże i praktyki odbywane jeszcze w czasie
im to miasto. Głównym powodem podej- studiów, a ofert takich form pracy w Warmowania studiów w stolicy jest możliwość szawie nie brakuje. Korzystają na tym obie
rozwoju kariery, wskazana przez 63% bada- strony – studenci mogą się pochwalić
nych, a także szeroka oferta edukacyjna bogatym CV, a firmy zyskują świetnie
wskazana przez 54% studentów pochodzą- wykształconych pracowników.
cych spoza Warszawy. Oczekują studiów
na wysokim poziomie, wykwalifikowanej Co więcej, duża liczba młodych ludzi
kadry, jak i różnorodnych zajęć, aby zaspo- przyciąga inwestorów, którzy, korzystając
koić swoje zainteresowania. W znalezieniu z dobrodziejstw warszawskiego rynku
wymarzonego miejsca pracy może zna- pracy, tworzą nowe możliwości zatrudcząco pomóc odpowiedni kierunek studiów, nienia. Obecnie najbardziej cenieni są
a tych w ofercie warszawskich uczelni wyż- pracownicy o profilu ekonomiczno-bizszych zdecydowanie nie brakuje – zauważa nesowym. Mocną kartą przetargową
prezes zarządu Antal, Artur Skiba.
podczas rekrutacji jest także znajomość
języków obcych. Niewątpliwe przyczynia
Z raportu Antal wynika, że studenci w War- się do tego dynamicznie rozwijający się
szawie w przeważającej liczbie pozytywnie sektor SSC/BPO z zapotrzebowaniem
oceniają ofertę edukacyjną w kontekście na kompetencje językowe, a także marplanowanego rozwoju zawodowego. ginalizujący potrzebę znajomości języka
Trzech na czterech stwierdziło, że jest polskiego w związku z międzynarodowymi
z niej bardzo lub raczej zadowolonych, strukturami i angielskim jako językiem korco pozwala wnioskować, że uczelnie sku- poracyjnym – i tutaj swoich szans mogą
tecznie dopasowują się do zwiększają- upatrywać także studenci zza granicy.
cych się oczekiwań i ambicji absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych.
ZALETY WYGRYWAJĄ
Warszawa przyciąga młodych ludzi
PRACY DLA CHĘTNYCH NIE
z całej Polski szansą na lepszą przyZABRAKNIE
szłość. Studenci pochodzący spoza WarCo roku mury warszawskich uczelni szawy wskazują, jako silne strony miasta,
opuszcza ok. 50 tys. młodych ludzi. przede wszystkim komunikację miejską,
Dobre wieści dla nich płyną z badania, a następnie kolejno: obecność międzyktóre przeprowadzono wśród war- narodowego biznesu, ofertę zawodową
szawskich pracodawców. Wnioski są oraz edukacyjną.
dodatkowymi szkoleniami i stażami
w międzynarodowych firmach. To swoista kuźnia talentów, dzięki której wiele
zyskują pracodawcy.
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– Warszawa oceniana jest jako miasto
z bogatą ofertą kulturalną oraz gastronomiczną, ale przede wszystkim – miasto
wielu możliwości zawodowych. Docenia to
63% obcokrajowców, którzy wiążą swoją
przyszłość zawodową ze stolicą Polski. Pracodawcy w Warszawie oferują stosunkowo
wysokie wynagrodzenia, ale trzeba się również liczyć z wysokimi kosztami mieszkań
oraz usług – mówi Sebastian Sala, Business Unit Manager, Antal SSC/BPO, Banking & Insurance.
Właśnie wysokie koszty życia – obok
jakości środowiska naturalnego – są najczęściej wskazywaną słabszą stroną życia
w największym mieście w Polsce. Niestety,
po przeprowadzce do stolicy z mniejszego miasta, ceny potrafią zaskoczyć.
Jednak biorąc pod uwagę wyższe zarobki,
dysproporcja nie wydaje się aż tak duża.
Tym bardziej, jeśli porównamy koszty
życia ze stolicami w Europie Zachodniej,
w których jest znacząco drożej. Zalety
mieszkania w Warszawie doceniają również cudzoziemcy, których z każdym
rokiem przybywa zarówno na uczelniach
wyższych, jak i wśród pracowników stołecznych firm.

„WARSAW IS ALWAYS
A GOOD IDEA”
Studenci przybywają do Warszawy
przede wszystkim z całej Polski, ale nie
tylko. W Warszawie studiują młodzi ludzie
z Ukrainy, Włoch, Hiszpanii, Indii, Niemiec,

Białorusi, Rosji, Francji, Portugalii, Turcji,
Rumunii, Holandii, Wielkiej Brytanii czy
też tak odległych krajów jak Brazylia.
– Najczęściej studenci przyjeżdżają
poznać tę część Europy kierowani zwykłą
ciekawością, a zostają ze względu na możliwości zatrudnienia w dużej liczbie międzynarodowych firm oraz ze względu
na związki czy zakładane rodziny.
W Warszawie nie brakuje także obcokrajowców, którzy przybyli tu, by rozwijać
swoją karierę. 53% z nich planując wyjazd
do Polski nie rozważało innych miast niż
Warszawa – mówi Małgorzata Stanik,
liderka zespołu Antal SSC/BPO.
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Raport Kapitał ludzki w Warszawie 2019 na zlecenie
m.st. Warszawy przygotowała firma Antal. Publikacja
jest dostępna na stronie:
www.antal.pl/wiedza/raport/kapital-ludzki-w-warszawie.

Badania ilościowe zostały przeprowadzone wśród
pracujących cudzoziemców, studentów spoza Warszawy
i zza granicy oraz pracodawców. Badania jakościowe
przeprowadzono z polskimi studentami z miejscowości
różnych wielkości oraz ze studentami zza granicy.

powyżej 40 tys. cudzoziemców, ale
obserwując życie miasta można przypuszczać, że to nie jest pełna liczba.
Najwięcej osób jest pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego oraz wietnamskiego. Licznie reprezentowane
są Rosja i Indie, a także Kraje Europy
Zachodniej, w stolicy możemy spotkać
wielu Francuzów, Niemców czy Brytyjczyków. Jak widać, pracodawcy mają
w kim wybierać – w Warszawie studiują
i pracują cudzoziemcy zza wschodniej
i zachodniej granicy. Dostęp do talentów
z biegłą znajomością języków obcych
jest niewątpliwie silną stroną miasta
w oczach przedsiębiorców chcących
rozwijać w Warszawie biznes o globalnym zasięgu.

IDEALNE MIASTO DO ŻYCIA
Okazuje się, że dla cudzoziemców wybór
miejsca do pracy jest oczywisty. Ponad
połowa respondentów planując wyjazd
do Polski nie rozważała innych miast niż
Warszawa. 120 cudzoziemców pracujących w stolicy zapytano, co zaskoczyło
ich po przyjeździe. 98% z nich odpowiedziało, że byli zaskoczeni przede
wszystkim wysokim poziomem bezpieczeństwa, otwartością i przyjaznym
nastawieniem mieszkańców, dobrą organizacją transportu publicznego, dużą ilością zieleni miejskiej czy dobrym stosunkiem kosztów życia w stosunku do oferowanych wynagrodzeń. 86% badanych
zdecydowanie lub raczej zarekomendowałoby przeprowadzkę do Warszawy
komuś bliskiemu.
Na podstawie wyników badań można
wnioskować, że nadchodzące lata podniosą jakość biznesu w Warszawie dzięki
zapleczu dobrze wykształconych stuPOLSKA GOŚCINNOŚĆ TAKŻE
dentów oraz cudzoziemców, którzy zasiNA RYNKU PRACY
lają rynek pracy. Młode talenty, przygoPonad połowa cudzoziemców w War- towane do podjęcia życia zawodowego
szawie wiąże swoją przyszłość zawo- dzięki możliwościom, jakie daje im stolica,
dową ze stolicą Polski. Warto zwrócić z pewnością wprowadzą do miejscowych
uwagę, że obcokrajowcy przed rozpo- firm zupełnie nowe spojrzenie na biznes.
częciem pracy w Warszawie studiowali
na warszawskich uczelniach. Analizowani
w raporcie pracownicy ukończyli m.in. Więcej informacji:
Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną
Handlową, Politechnikę Warszawską,
Akademię Leona Koźmińskiego oraz AkaBiuro Rozwoju
demię Finansów i Biznesu Vistula.
Gospodarczego

Studenci cudzoziemcy stanowią na warszawskich uczelniach liczną grupę – to
prawie 24 tys. osób. Najwięcej, bo około
11 tys. tych miejsc, zajmują studenci
z Ukrainy. Głównym powodem podjęcia
studiów, wskazywanym przez obcokrajowców, jest szeroka oferta edukacyjna
wytypowana przez 43% cudzoziemców
oraz możliwość docelowego rozwoju
kariery, wskazana przez 38% badanych
pochodzących spoza kraju. Cudzoziemcy w Warszawie najczęściej pracują
w obszarze sprzedaży, marketingu oraz
finansów i obsługi klienta – tak wynika ze
statystyk LinkedIn. Duży udział osób jest Według danych statystycznych Urzę
również zatrudniony w branży IT.
d u Miasta, stolicę zamieszkuje nieco
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ul. Smolna 4,
00-375 Warszawa,
tel.: 22 443 07 56
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SEKTOR IT
W KIELCACH
Kielce proponują wiele możliwości dla rozwoju sektora IT/ICT/ITO.
W mieście znajdują się uczelnie wyższe oferujące wysokiej jakości
kształcenie w obszarze informatyki i programowania. Ponad 20 tys.
studentów i 9 tys. absolwentów rocznie gwarantuje kadry dla sektora,
a dobrze rozwinięte funkcje metropolitalne miasta i już obecne na rynku
firmy z branży BPO i ITO tworzą klimat sprzyjający lokowaniu
inwestycji w Kielcach.
FIRMY
Branża informatyczna w Kielcach to
przede wszystkim firmy z kapitałem polskim. Swe oddziały mają tu Transition
Technologies PSC (TT PSC) i Comarch
SA. Pierwsza z nich ulokowała się w Kielcach kilka lat temu, wybierając infrastrukturę Kieleckiego Parku Technologicznego.
TT PSC – obecne w Kielcach od 2014 r.,
zatrudnia ponad 100 specjalistów programujących rozwiązania IT dla przemysłu, a także projektujących rozwiązania
technologii Internetu Przedmiotów (IoT)
i Rozszerzonej Rzeczywistości (AR), dzięki
którym możliwe jest wdrażanie idei Przemysłu 4.0.
Krakowska spółka Comarch SA, dostawca
autorskiego oprogramowania Comarch
dla branż, m.in. telekomunikacyjnej, linii
lotniczych, systemów ERP/e-commerce,
instytucji finansowych itd., jest obecna
w Kielcach od kilku lat i, podobnie jak
TT PSC, jest bardzo ważnym pracodawcą.

dla biznesu zatrudnia ponad 100 pracowników. Firma Infover realizuje projekty
dla różnych branż o szerokim spektrum
biznesowym, szczególnie w zakresie
handlu detalicznego, dystrybucji, logistyki i planowania. Jest także laureatem
wielu prestiżowych nagród, w tym Diamentów Forbesa.
Ulokowana w tym samym biurowcu firma
Altar to również dostawca nowoczesnych
systemów informatycznych. Firma jest
obecna na polskim rynku IT od ponad
25 lat jako dostawca własnych rozwiązań
informatycznych i teleinformatycznych
dla biznesu. Klientami firmy są zarówno
duże, przedsiębiorstwa (Empik, Orange),
jak i mniejsze firmy z różnych branż.

Zarówno TT PSC, jak i Infover oraz Altar
są także przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi społecznie. Włączają się
w akcje organizowane lub współorganizowane tak przez Miasto Kielce, jak inne
Infover SA to kolejny przedstawiciel jednostki miejskie – szkoły, uczelnie, Kiesektora IT w Kielcach, a przy tym firma lecki Park Technologiczny. Firmy wsparły
rodzima i ważny pracodawca w sektorze realizację Kieleckich Dni Informatyki
IT. Dostawca rozwiązań informatycznych 2019, które odbyły się na początku roku,

58

współorganizując m.in. warsztaty dla młodzieży i studentów, współtworząc pytania
do testów dla młodzieży i studentów.
Oprócz dużych graczy o rozpoznawalnej marce, w Kielcach swoje siedziby mają mniejsze firmy z sektora IT
oraz innowacyjne startupy. W ramach
tej ostatniej grupy wyróżnić należy
AI Force 1 – twórcę My Social Seller – aplikacji, która używa Chatbotów w procesach biznesowych firm. Startup otrzymał
dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach projektu Platformy Startowe i dzięki wielotysięcznemu wsparciu, wdraża swoje
roz wiązania, zdoby wając kolejne
nagrody i wyróżnienia (TOP Startup
Polski Wschodniej 2018).
Firmy z sektora IT są w Kielcach zrzeszone
w klastrze FutureHub, który powstał
z inicjatywy Kieleckiego Parku Technologicznego w odpowiedzi na potrzeby
firm sektora informatycznego. Klaster
wspiera realizację wspólnych projektów
edukacyjnych, badawczo-rozwojowych
i inwestycyjnych.
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KADRY
Kierunki informatyczne są w Kielcach
oferowane zarówno przez uczelnie
publiczne – Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Politechnikę Świętokrzyską,
jak i przez prywatne szkoły wyższe,
np. Wyższą Szkołę Technik Kompute
rowych i Telekomunikacji. Globalna
Liczba studentów tego kierunku w Kielcach to około 1,5 tys.

programistycznego Hackathon, którego to szansa na sprawdzenie swojej wiedzy
poprzednia edycja okazała się wielkim i umiejętności informatycznych oraz
sukcesem.
stopnia przygotowania do podjęcia pracy
w sektorze IT. Dla przedsiębiorców dziaKolejną, wartą uwagi inicjatywą są wspo- łających w branży IT Kieleckie Dni Informniane wcześniej Kieleckie Dni Informa- matyki są szansą na wyłuskanie młodych
tyki i organizowany podczas wydarzenia talentów i okazją do networkingu bizneŚwiętokrzyski Test z Informatyki oraz sowego z firmami, które angażują się
Świętokrzyski Test z Informatyki dla w realizację przedsięwzięcia.
Juniorów.
W Kielcach wspieramy nie tylko studiuTegoroczna edycja Kieleckich Dni Inforjących w kierunku IT, lecz także pasjo- Kieleckie Dni Informatyki to dwudniowe matyki (3–4 kwietnia 2019 r.) to także
natów programowania i tych, którzy wydarzenie z branży informatycznej, Świętokrzyski Test z Informatyki dla
dopiero stawiają pierwsze kroki w tej bogate w warsztaty, dyskusje i działania Juniorów – dedykowany dla uczniów
dziedzinie. Jeszcze w tym roku plano- o charakterze edukacyjnym. Dla mło- VIII klas szkół podstawowych i III klas gimwana jest kolejna edycja maratonu dzieży z województwa świętokrzyskiego nazjów sprawdzian wiedzy z zakresu IT.

Biurowiec Infover/Kolporter w Kielcach.
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miękkich, niezbędnych na rynku pracy.
Start projektu – styczeń 2020.

PRZYSZŁOŚĆ – ROBOTYKA
I METROLOGIA
Politechnika Świętokrzyska stawia nie
tylko na programowanie i sektor IT.
Kielecka uczelnia techniczna kształci
mistrzów świata w sektorze robotyki
i kosmonautyki. Wrześniowe Europejskie Zawody Robotów Marsjańskich
w Kielcach po raz kolejny udowodniły,
że drużyny z Kielc to światowa czołówka, jeśli chodzi o projektowanie,
tworzenie i programowanie robotów
marsjańskich – „łazików”.

Kieleckie Dni Informatyki 2019.

Dzięki takim wydarzeniom, jak Kieleckie
Dni Informatyki i towarzyszące im testy
kompetencji, organizatorzy chcą zainteresować absolwentów szkół średnich tematyką związaną z branżą IT oraz zaprezentować możliwości kieleckich uczelni.
Na Politechnice Świętokrzyskiej z roku
na rok przybywa kandydatów do studiowania na kierunku informatyka, a firmy
z branży IT obecne w Kielcach coraz śmielej
angażują się w unowocześnianie procesu
dydaktycznego, oferują staże i praktyki.
Studenci mają szansę pracować m.in. ze
specjalistami z firmy Transition Technologies PSC, a dzięki współpracy z firmą CISCO
sukcesem zakończyło się uruchomienie
na kieleckiej uczelni technicznej nowej
specjalności – teleinformatyki.
W Kielcach od stycznia 2020 r. realizowany będzie projekt pt. Wysokiej jakości
kwalifikacje i staże zawodowe kluczem
do sukcesu w branży IT, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Uczestnicy projektu zostaną objęci programem staży zawodowych u lokalnych
przedsiębiorców, reprezentujących sektor
IT, a także specjalistycznych kursów programowania i kursów branżowego języka
angielskiego. Uczniowie będą mieć także
warsztaty z budowania kompetencji
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Zespół IMPULS Mars Rover z Politechniki
Świętokrzyskiej zwyciężył w międzynarodowych zawodach robotów marsjańskich European Rover Challenge drugi
rok z rzędu. Kilka tygodni wcześniej ekipa
z Kielc wygrała także prestiżowe zawody
na amerykańskiej pustyni Utah.
Poza rozpoznawalnością w dziedzinie
robotyki Kielce mogą wkrótce stać się
także stolicą polskiej metrologii. Mający
powstać do 2022 r. w Kielcach Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego
Urzędu Miar, to inwestycja na niespotykaną dotąd w naszym regionie skalę.
Perspektywę zatrudnienia w tak ekskluzywnej dziedzinie, jaką jest metrologia,
dostrzegają studenci z Kielc, a władze
uczelni dokładają starań, by przygotować się do oczekiwań przyszłych pracodawców, w tym firm, które wokół
inwestycji będą powstawać. To ogromna
szansa dla rozwoju przedsiębiorczości
w Kielcach, nie tylko w obszarze metrologii, ale także pozostałych dziedzinach,
powiązanych z tą trudną nauką, w tym
w informatyce.

Więcej informacji:

Centrum Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kielce
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
tel.: 41 36 76 571, 41 36 76 557
e-mail: coi@um.kielce.pl
www.invest.kielce.pl
www.mapa.invest.kielce.pl
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MYŚLISZ O PROWADZENIU
BIZNESU W EUROPIE
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ?
Nasi eksperci mogą pomóc w rozpoczęciu działalności
poprzez usługę QuickStart: wejście na rynek.
Dzięki QuickStart możesz:
utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub oddział w Polsce
i 9 krajach CEE
otworzyć konto w lokalnym banku
posiadać adres w stolicy wskazanych krajów
otrzymać usługi lokalnego sekretariatu korporacyjnego

Pozostań z nami w kontakcie:

tmf-group.com/enquiry
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NAM REKLAMA
NIEPOTRZEBNA
Taką odpowiedź słyszymy, kiedy zachęcamy pracodawców do
akcji, które czasami wykraczają nieco poza standardowe działania
marketingowe. Nic bardziej mylnego…
Sektor produkcyjny w Częstochowie
prężnie się rozwija. Stale zwiększa się
liczba przedsiębiorstw zatrudniających
powyżej dwustu pięćdziesięciu pracowników. Większość z nich dba o to, by
fluktuacja kadr była na jak najniższym
poziomie, ale ciężko jest wygrać z upływającym czasem. Starzejące się i odchodzące na emeryturę kadry fachowców
coraz trudniej zastąpić kimkolwiek.
Przy 3,3% bezrobocia w mieście próżno
szukać chętnych do pracy bez zastosowania jakiegoś systemowego rozwiązania, dlatego też wielu pracodawców
wraca do sprawdzonego już przez
dziesięciolecia modelu ścisłej współpracy ze szkołami branżowymi i technicznymi. Przedsiębiorcy z Subregionu
Północnego województwa śląskiego
są świadomi konieczności i znaczenia
inwestycji w rozwój zasobów ludzkich. Działania w zakresie kształcenia
kadr nie mogą już odbywać się tylko
wewnątrz firmy, przedsiębiorcy już
na poziomie szkół ponadpodstawowych
poszukują swoich przyszłych pracowników i starają się mieć wpływ na profilowanie ich kwalifikacji. Współpraca
przedsiębiorców ze szkołami, zarówno
na poziome ponadpodstawowym, jak
i wyższym, to jedyna szansa na wykształcenie wykwalifikowanych kadr. Zadaniem samorządu jest stworzenie płaszczyzny do porozumienia tych zależnych od siebie obszarów i takim działaniom sprzyja samorząd ze swoim
Centrum Obsługi Inwestora, które
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organizuje Targi ZAWODOWIEC i bierze
udział w innych projektach związanych
z właściwym profilowaniem szkolnictwa
na potrzeby biznesu i przemysłu. COI jest
tą komórką w Urzędzie Miasta, która jest
pośrednikiem w kontaktach dwóch różnych, a jednocześnie zależnych od siebie
światów – edukacji i gospodarki.

TERAZ LEPSZA PRACA
Jeszcze kilka lat wstecz to tworzenie
nowych miejsc pracy było priorytetem
dla nowych władz miasta. Zrobiono wiele
w tym kierunku, walcząc o specjalne strefy
ekonomiczne, przygotowując tereny
inwestycyjne, budując system ulg dla
przedsiębiorców, tworząc klimat dla rozwoju biznesu w naszym mieście. Wielu
doceniło to i zainwestowało właśnie tu,
w Częstochowie. Dziś chcemy dla Częstochowian czegoś więcej – nasze starania
dotyczą obecnie nie tylko liczby nowych
miejsc pracy, lecz przede wszystkim ich
jakości. Wyższe zarobki, lepsze zabezpieczenie socjalne, to jednak nie jedyny
cel samorządu. Program jest dwuwektorowy – oprócz polepszenia warunków
pracy stawia także na jej wysoką jakość.
Jakość pracy z kolei, w znacznym stopniu
zależy od kwalifikacji kadr. Samorząd już
w szkołach podstawowych prowadzi akcje
edukacyjne, polegające na uświadomieniu
młodym ludziom konieczności właściwego
wyboru dalszej ścieżki... kariery.

COI stara się także animować działania
firm w zakresie employer brandingu
i wielu pracodawców już rozumie
potrzebę takich działań. Firmy z doskonale zorganizowaną siecią dystrybucyjną
i szerokim gronem odbiorców produktu
muszą dziś jeszcze starać się o przychylność przyszłych pracowników, o pozyskanie fachowców. Firmy muszą zbudować swój wizerunek niejako od nowa
w taki sposób, by podczas przeglądania
ofert, osoba wykształcona w danym kierunku i przygotowana do pracy w danym
zawodzie pomyślała, że właśnie w tej
konkretnej firmie X ma zamiar podjąć
zatrudnienie. Z punktu widzenia firmy?
Wiadomo, tłumaczyć nie trzeba. A co
z tego ma samorząd?
W ramach programu TLP prowadzi się
szereg działań, zarówno dla przedsięOptymalną sytuacją – z punktu widzenia biorców, jak i pracowników:
samorządu – byłoby, gdyby takie oferty • Konkurs Pracodawca FAIR PLAY, który
rozważali także mieszkańcy innych miast,
promuje i wyróżnia pracodawców dbaościennych powiatów czy województw.
jących o swoich pracowników oraz proDla miasta każdy pracownik to potenwadzi działania z zakresu społecznej
cjalny mieszkaniec.
odpowiedzialności biznesu.
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Firmy muszą zbudować
swój wizerunek niejako
od nowa w taki sposób,
by podczas przeglądania
ofert, osoba wykształcona
w danym kierunku
i przygotowana do pracy
w danym zawodzie
pomyślała, że właśnie w tej
konkretnej firmie X ma
zamiar podjąć zatrudnienie.
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• Promotorem Częstochowskiej Gospodarki mogą stać się firmy lub instytucje,
które miały wpływ na promocję miasta
w kontekście inwestycyjnym.
• Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską i doktorską poruszającą tematykę miasta
Częstochowy przeznaczony dla studentów z całej Polski, którzy zechcieliby poświęcić swój dyplom tematyce częstochowskiej.
• System ulg w podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorców wprowadzanych
odrębnymi Uchwałami:
a. ulga ze względu na tworzenie nowych
miejsc pracy,
b. ulga dla deweloperów tworzących
nowoczesne powierzchnie biurowe
w standardzie B+ lub wyższym,
c. ulga ze względu na tworzenie nowych
miejsc pracy w Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej,
d. ulga ze względu na zastosowanie
innowacji.
• Dla zabezpieczenia praw pracowników
Prezydent Miasta powołał Rzecznika
Praw Pracownika, którym została Pełnomocniczka Prezydenta ds. Równych Szans.
• Powołano Centrum Lepszych Miejsc
Pracy przy Centrum Obsługi Inwestora,
w ramach którego, oprócz doradztwa,
działa także portal o nazwie Teraz Lepsza
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Praca, będący platformą umożliwiającą
szybki kontakt pomiędzy pracodawcą,
szkołą średnią i samorządem.
• W ramach Akademickiej Częstochowy
przyznawane są dotacje dla pub
licznych uczelni wyższych z terenu
Miasta Częstochowy.
• System stypendiów dla studentów VI roku kierunków lekarskich wiąże się
bezpośrednio z trzymodułowym programem Dostępny Lekarz, wprowadzonym pilotażowo przez częstochowski samorząd.
• Częstochowskie Targi Szkolne ZAWODOWIEC – promujące częstochowskie
szkoły techniczne i zawodowe w kontekście biznesowym, oraz IRON OXIDE
FESTIVAL – festiwal streetartu, współtworzony z uczniami częstochowskich
szkół średnich.

III JURAJSKI KONGRES
GOSPODARCZY
Ponieważ jeden z elementów programu
Teraz Lepsza Praca zajmuje się proble
matyką rynku pracy i porusza zagadnie
nia z zakresu employer brandingu, zaprosiliśmy w tym roku uczestników Kongresu do Częstochowy w dniu 23 października. W jednym z paneli Fundacja
Pro Progressio podjęła się wytłumaczenia pojęcia employer branding i koniecz
ności działania firm w tej materii.

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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Carnaval Sztukmistrzów.

A CO BYŚ
POWIEDZIAŁ
NA LUBLIN?
Jakość życia jest dzisiaj jednym z istotniejszych czynników
decydujących o wyborze danej lokalizacji dla rozwoju biznesu. Coraz
częściej otwieranie nowych oddziałów wiąże się z decyzją o zmianie
miejsca zamieszkania, którą podejmuje nie tylko kadra zarządzająca,
lecz także specjaliści. Jak zatem wygląda jakość życia w Lublinie?
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Ocena jakości życia była jednym z elementów niedawno opublikowanego
Raportu o polskich metropoliach: Lublin
przygotowanego przez ekspertów PwC,
jak również opracowania Potencjał inwestycyjny Lublina sporządzonego na podstawie badania Business Environment
Assessment Study, przeprowadzonego
przez Antal we współpracy z Cushman
& Wakefield i Vastint. Oba raporty
przedstawiają bardzo pozytywny obraz
Lublina, w którym jakość życia mieszkańców jest jednym z największych
jego atutów.
Dla lepszego zrozumienia aktualnej
sytuacji Lublina istotne jest pokazanie
zmian i transformacji, którą miasto przeszło w okresie ostatnich 10 lat. Ogromną
rolę w tej transformacji odegrały środki
unijne skutecznie zainwestowane w projekty kluczowe dla rozwoju metropolii.
Wg zestawienia opracowanego przez
Główny Urząd Statystyczny w lutym
2019 r., Lublin jest jednym z liderów
pod względem realizacji projektów
z wykorzystaniem funduszy unijnych.
Z kwotą ok. 4 mld zł zajął w zestawieniu
5 miejsce wśród wszystkich 2478 gmin
w Polsce. Jak zauważają eksperci z PwC
we wspomnianym raporcie, miasto
wyróżnia się wśród innych polskich
metropolii dużymi wydatkami na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.
Obwodnica miasta, Port Lotniczy Lublin,
rewitalizacja obszarów zielonych, rozwój
Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK Mielec czy projekty społeczne i kulturalne, to tylko
niektóre z działań ukierunkowanych
na poprawę jakości życia mieszkańców.

Rozwój infrastruktury, w tym także
obiektów sportowych, umożliwił skuteczną promocję miasta podczas
imprez sportowych transmitowanych
w kilkudziesięciu krajach świata, m.in.
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
Euro U21 w 2017 r. czy Mistrzostw Świata
do lat 20 FIFA U20 World Cup 2019, których Lublin był miastem-gospodarzem,
także ze względu na dostępność nowoczesnego stadionu piłkarskiego ARENA
Lublin. Ostatnie lata to także ponowny
rozkwit lubelskiego żużla i awansów drużyny Speed Car Motor Lublin do PGE Ekstraligi. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o niezwykłej atmosferze panującej
na meczach Koziołków, którą doceniają nie
tylko zawodnicy lubelskiego klubu, lecz
także żużlowcy innych drużyn spotykających się z bardzo ciepłym przyjęciem ze
strony lubelskich fanów czarnego sportu.
Co więcej, popularność tej dyscypliny
sportu skłoniła miasto do urzeczywistnienia planów budowy nowego stadionu
żużlowego, który realizowany będzie już
w najbliższych latach. Również fani lekkiej atletyki i pływania znajdą doskonale rozwiniętą infrastrukturę w postaci
nowo oddanego do użytku stadionu
lekkoatletycznego czy kompleksu Aqua
Lublin z najnowocześniejszym w kraju
basenem olimpijskim, a kibice mogą
regularnie przeżywać emocje na meczach
mistrzyń Polski piłkarek ręcznych SPR
Lublin, koszykarzy Startu czy piłkarzy
Motoru, lub sami korzystać z dostępności hal i boisk sportowych, orlików,
basenów czy choćby wziąć udział w cyklu
biegów Dycha do Maratonu, niezwykle
popularnym wśród amatorów biegania.

Wg zestawienia opracowanego
przez Główny Urząd
Statystyczny w lutym 2019 r.,
Lublin jest jednym z liderów
pod względem realizacji
projektów z wykorzystaniem
funduszy unijnych.
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Impulsem do jeszcze
silniejszego rozwoju
kulturalnego miasta
była aplikacja Lublina
do tytułu Europejskiej
Stolicy Kultury w 2016 r.

Lublin to także miasto kultury. Impulsem
do jeszcze silniejszego rozwoju kulturalnego miasta była aplikacja Lublina
do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury
w 2016 r., która nie tylko nadała rozmach
dotychczasowym wydarzeniom, lecz
także dała początek wielu imprezom, co
roku przyciągającym do miasta dziesiątki
tysięcy turystów. Do najważniejszych
z nich zaliczyć należy Carnaval Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński, Noc Kultury,
Festiwal Konfrontacje Teatralne, Wschód
Kultury – Inne Brzmienia Art‘n’Music
Festival czy Europejski Festiwal Smaków.
Zaplecze kulturalne miasta wzbogaciło
się w ostatnich latach także o jeden z najnowocześniejszych obiektów w Europie,
mianowicie Centrum Spotkania Kultur
będące gospodarzem i organizatorem
wielu wydarzeń muzycznych, teatralnych czy filmowych. Na ofertę kulturalną
miasta składa się także 9 kin, 6 teatrów
czy 11 muzeów na czele z perełkami,
takimi jak Muzeum Lubelskie z wyjątkową
na skalę europejską Kaplicą Świętej Trójcy
czy Muzeum Wsi Lubelskiej, a pamięć
historyczną pielęgnuje, będące pozycją
obowiązkową dla turystów zagranicznych, Państwowe Muzeum na Majdanku.
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Mówiąc o wysokiej jakości życia w Lu-
blinie, warto wspomnieć o kompaktowości miasta. Lublin, zajmujący
powierzchnię 147,5 km2, posiada zwartą
zabudowę i doskonale rozwiniętą sieć
arterii, umożliwiającą sprawne przemieszczanie się po mieście. Dzięki wspomnianej obwodnicy praktycznie z każdego miejsca w mieście można dotrzeć
na drugi jego koniec w ciągu 30 minut.
Ponad 100 aut osobowych i dostawczych
w carsharingu, skutery elektryczne czy
system roweru miejskiego, w skład którego wchodzi ponad 950 jednośladów
dostępnych na blisko 100 stacjach,
sprawiają, że komunikacja w Lublinie
jest nie tylko doskonale rozwinięta, ale
także przyjazna środowisku. Dowodem
na to jest również konsekwentnie realizowana wymiana taboru komunikacji
miejskiej na trolejbusy oraz zero- i niskoemisyjne autobusy, budowa parkingów
typu Park & Ride, a także rozwój systemu
inteligentnego zarządzania ruchem.

Lublin jest jednym
spośród niewielu
polskich miast, które
uzyskały certyfikat
Smart City wydany
przez Polski Komitet
Normalizacyjny.

Lublin posiada zwartą
zabudowę i doskonale
rozwiniętą sieć arterii,
umożliwiającą sprawne
przemieszczanie się
po mieście.

W najbliższych latach komunikacja
publiczna ulegnie dalszej poprawie
dzięki realizacji Dworca Metropolitalnego, który skupi transport kolejowy
i autobusowy obsługujący komunikację
miejską, pozamiejską oraz połączenia
dalekobieżne. Realizacja tej kluczowej
dla miasta inwestycji, której zakończenie
planowane jest do końca 2022 r., nie
tylko przyczyni się do rozwoju funkcjonalności komunikacji, ale także będzie
ważnym elementem zrównoważonej
rewitalizacji dotychczas zdegradowanych obszarów zlokalizowanych wokół
obecnego Dworca PKP i podkreśli metropolitalny charakter miasta usprawniając
komunikację z gminami ościennymi.
Powodem do dumy jest fakt, iż projekt
dworca, autorstwa pracowni Tremend,
został wyróżniony i znalazł się w finale
prestiżowego konkursu World Building
of the Year towarzyszącemu festiwalowi
World Architecture Festival.

miasta Zalew Zemborzycki sprawiają,
że mieszkańcy na co dzień czują bliskość
z naturą. Aby jeszcze skuteczniej poprawić
jakość środowiska naturalnego, miasto
konsekwentnie rewitalizuje miejskie parki
(Saski, Ludowy), oraz zakłada nowe, także
na terenach dotychczas zdegradowanych, czego przykładem jest Park Zawilcowa zlokalizowany na terenie po zrekultywowanym miejskim wysypisku śmieci.
Dodatkową możliwością spędzenia wolnego czasu na łonie natury jest bliskość
Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego,
na którym w sezonie odpoczywa mnóstwo Lublinian.
Wysoka jakość życia w Lublinie to także
zasługa partycypacyjnego modelu zarządzania miastem, wyrażającego się m.in.
w możliwościach realizacji inicjatyw
oddolnych zgłaszanych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego, Zielonego Budżetu dotyczącego
miejskiej zieleni i rewitalizacji przyrody,
a także powszechnych konsultacjach
społecznych działań planowanych przez
władze miasta. Dotychczasowe projekty
zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego to nie tylko działania stricte
inwestycyjne obejmujące remonty dróg,
rewitalizację obiektów sportowych,
czy rozwój infrastruktury technicznej
poszczególnych osiedli, ale także projekty społeczne i kulturalne.

Co godne podkreślenia, Lublin jest
jednym spośród niewielu polskich miast,
które uzyskały certyfikat Smart City
wydany przez Polski Komitet Normalizacyjny. Uzyskanie certyfikatu miasta
inteligentnego było możliwe dzięki
zgodności metod pomiaru z Polską
Normą PN-ISO 37120 dla aż 96 spośród
100 wskaźników podzielonych na 17 kategorii, m.in. gospodarka, edukacja, śro
dowisko, finanse, zdrowie, bezpieczeństwo, transport, rekreacja czy energetyka. Mówiąc o partycypacyjnym zarządzaniu
miastem należy podkreślić rolę panelu
Jako stolica jednego z najbardziej zie- obywatelskiego, który jest ciałem doradlonych i naturalnych regionów w Unii czym składającym się z losowo wyłaniaEuropejskiej, Lublin również cieszy się nych mieszkańców miasta. Jego zadaopinią miasta czystego i zielonego. niem jest wypracowywanie rekomenWg PwC ogólny stan środowiska natu- dacji dla władz Lublina w zakresie najralnego w Lublinie jest na wysokim ważniejszych aspektów funkcjonowania
poziomie – pod względem czystości i jakości miasta. Jak dostrzegli eksperci PwC, duża
powietrza miasto znajduje się w czołówce aktywność obywatelska przejawia się
wśród analizowanych metropolii. Brak także w wysokim odsetku głosów oddahistorycznych obciążeń przemysłem wanych na ruchy miejskie oraz w dziaciężkim, liczne tereny zielone, płynąca łalności organizacji pozarządowych, nie
przez miasto rzeka Bystrzyca oraz zloka- tylko na terenie samego miasta, ale także
lizowany w granicach administracyjnych w całym obszarze metropolitalnym.
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Most 700-lecia.

Co zgodnie podkreślają mieszkańcy,
turyści, jak i eksperci, Lublin to także
miasto otwarte i bezpieczne. Zgodnie
z raportem PwC, poczucie bezpieczeństwa wynika głównie z niskiego wskaźnika przestępstw, których jest 2-krotnie
mniej niż w niektórych innych, konkurencyjnych lokalizacjach analizowanych
przez PwC. Najwyższy poziom umiędzynarodowienia miejskich uczelni w Polsce
wynikający z obecności w Lublinie po-
nad 6300 studentów zagranicznych ze
106 państw, głównie z Ukrainy, sprawia,
że na lubelskich ulicach widać i słychać
ludzi z różnych krajów, kultur i mówiących
w wielu językach obcych.

poziom bezpieczeństwa oraz przyjazność ze strony instytucji publicznych.
Wg wspomnianego raportu ekspertów
firmy Antal, w kategorii Ocena lokalizacji jako miejsca do życia Lublin uzyskał
wysoką ocenę 7,8, na którą składają się
wskaźniki, takie jak bezpieczeństwo (8,5),
oferta edukacyjna (8,0), oferta kulturalna
(7,5), system opieki zdrowotnej (7,0) oraz
oferta handlowa (7,0).

Miasto wyróżnia się także stosunkowo
niskimi kosztami życia. Jak wskazuje
wspomniany raport autorstwa firmy
Antal, Lublin charakteryzuje się najniższym średnim kosztem zakupu nowego
mieszkania spośród 8 miast będących
Magnesem dla nich jest nie tylko dosko- przedmiotem badania. Również koszty
nała oferta dydaktyczna i prestiż uczelni, komunikacji miejskiej, hoteli czy takale też właśnie niezwykła otwartość sówek należą do najniższych wśród
miasta i jego mieszkańców, wysoki miast o porównywalnej wielkości. Także
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dostępność żłobków i przedszkoli oraz ich
koszty są atrakcyjne względem największych polskich metropolii. To wszystko,
w połączeniu z dynamiką wzrostu Lublina
sprawia, że przed miastem rysuje się perspektywa dalszego rozwoju społecznego,
kulturalnego i gospodarczego, którego
inwestorzy zagraniczni będą niezwykle
istotnym elementem.

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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Poznan Game Arena (PGA) oraz Game
Industry Conference (GIC) to dwa
poznańskie wydarzenia, które na stałe
wpisały się w kalendarz branży gamedev.
Międzynarodowe Targi Poznańskie
od kilkunastu lat goszczą tysiące twórców
oraz entuzjastów wirtualnej rozrywki. Jednak
PGA i GIC to nie wszystko, co Poznań ma
do zaoferowania – właśnie ruszył projekt
„ZaGRAjmy w Wielkopolsce”!
CZYM JEST BRANŻA GAMEDEV?
Game development (gamedev) to branża
zajmująca się tworzeniem i projektowaniem gier na różne platformy (konsole, przeglądarki WWW, urządzenia
mobilne, itp.). Game developerzy odpowiadają za każdy aspekt powstawania
gry – od wstępnego konceptu i ścieżek
gry, przez wykreowanie postaci i warstwę wizualną, aż po udźwiękowienie gry
(w tym odtworzenie realnych dźwięków
i stworzenie spójnej ścieżki dźwiękowej
z melodią przewodnią). Jednak jednym
z najważniejszych obszarów pracy
game developera jest przetłumaczenie
gotowych elementów składowych gry
na język kodów.

pod względem liczby odwiedzających,
gromadząc kilkadziesiąt tysięcy uczestników każdego roku.

POZNAŃSKI GAMEDEV
W Wielkopolsce działa ponad 30 studiów
gamedev, które tworzą aktywną społeczność. Ogromną rolę integrującą środowisko odgrywają Poznań Game Arena
oraz Game Industry Conference, jednak
w Poznaniu na co dzień dzieje się w tej
branży o wiele więcej!

Pyramida Hub to kolektyw, łączący cztery
poznańskie studia – Robot Gentleman,
Black Moon Design, Monster Couch i SOS,
których celem jest wymiana doświadczeń
i rozwiązań projektowych. Studia nie
Wartość branży gamedev na całym tworzą wspólnych projektów, ale uczestświecie jest szacowana na 135 miliardów niczą w wymianie pomysłów i wiedzy
dolarów, natomiast w Polsce na ponad w przestrzeni co-workingowej. W Pyra545 milionów dolarów. Polska branża midzie odbywają się meetupy i sporośnie w imponującym tempie i naj- tkania dla twórców, premiery nowych
prężniej rozwija się w dużych miastach. gier, a także wystawy lokalnych artystów.
Rodzimi twórcy są odpowiedzialni za sukcesy takich gier, jak seria Wiedźmin czy Potencjał poznańskiej branży gamedev
Frostpunk. Na tegorocznych targach pozwala także rozwijać prywatna uczelnia
Gamescom (największym wydarzeniu Collegium da Vinci. W ofercie CDV na kiebranżowym w Europie) obecnych było kil- runku informatyka działają dwie specjalkunastu polskich producentów: CD PRO- ności: projektowanie gier oraz aplikacje
JEKT, 11 bit studios, CI Games, Artifex internetowe i mobilne. Zainteresowania
Mundi, Boom Bit, ale także Forever Enter- studentów pozwala także rozwijać koło
tainment, Varsav Game Studios, 7Levels, naukowe Game Wizards, gdzie mogą
czy Techland. CD Project promował wspólnie projektować, programować
swoją najnowszą produkcję – grę retro- i modelować własne gry. Uczelnia w najfuturystyczną Cyberpunk 2077, natomiast bliższym czasie planuje także utworzenie
Techland szykuje się do premiery drugiej całego kierunku studiów związanego
części Dying Light.
z tworzeniem gier. Oprócz Collegium
da Vinci również Politechnika PoznańPopularność branży gamedev potwier- ska kształci studentów pod kątem pracy
dzają także statystyki Międzynarodowych w branży gamedev na specjalności
Targów Poznańskich – Poznań Game gry i technologie systemowe (na kieArena i Pyrkon są w pierwszej trójce runku informatyka).
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Nowa inwestycja
w mieście

Nazwa inwestora: Flexdev
Kraj pochodzenia: Wielka Brytania
Siedziba w mieście: Malta House
Liczba zatrudnionych: 40
Branża: ITO/BPO Outsourcing / SSC Services
Zajęta powierzchnia w m2: ok. 500

FlexDev to globalna firma programistyczna
będąca liderem w branży NGDC + [Next
Generation Delivery Center] i wielokrotnie
nagradzana za swoje osiągnięcia. Zajmujemy
się budową i zarządzaniem centrami dostaw
w sektorach ITO i BPO. FlexDev współpracuje
z dużymi organizacjami i jest zaufanym
doradcą największych i najbardziej cenionych
na świecie marek z klasyfikacji Bloomberga
Tier 1. Obsługujemy lokalne centra, zapewniając
pełne zarządzanie, administrację, wsparcie
prawne, marketing i finanse, podczas gdy
klienci mają pełną własność swoich aktywów
i kontrolę nad nimi. Główna siedziba operacyjna
FlexDev znajduje się w Poznaniu, ale działa
również w Wielkiej Brytanii i USA. Wybraliśmy
Poznań ze względu na komunikacyjną bliskość
Wielkiej Brytanii i Berlina, doskonałe zasoby,
najlepsze ośrodki akademickie, przyjazne dla
środowiska podejście władz miasta oraz wysoką
jakość życia. FlexDev ma na celu przyciągnięcie
i wsparcie dużych amerykańskich firm z listy
Fortune 500 oraz pomoc w dostosowaniu
ich oferty do wymagań rynku w przyszłości
poprzez budowę centrów dostaw nowej
generacji w Polsce.

Graham Fell,
Executive Vice President U.S. and Europe,
FlexDev
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i sprzętowymi w świecie gier, natomiast
twórcy – przedstawić owoce swojej pracy
szerszej publiczności. W tym roku odbyło
się także rozdanie nagród promujących
gry z całego regionu Europy Wschodniej – CEEGA Central & Eastern European
Games Awards. Natomiast GIC to wydarzenie B2B dla twórców i ekspertów,
które jest okazją do networkingu i spotkań biznesowych dla twórców indie.

Wartość branży
gamedev na
całym świecie
jest szacowana
na 135 mld
dolarów,
natomiast
w Polsce na
ponad 545 mln
dolarów.

Przestrzenią do wymiany doświadczeń i tworzenia wspólnych inicjatyw
są także liczne konferencje i meetupy,
a wśród nich przede wszystkim Poznań
Game Arena (PGA) i odbywająca się
w jej ramach Games Industry Conference
(GIC), ale także PGG Jam – All Play!
PGA to największe targi gier komputerowych i rozrywki multimedialnej w tej
części Europy – ostatnie edycje gromadziły każdorazowo około 80 tys. gości.
W trakcie PGA uczestnicy mogą zapoznać się z nowinkami technicznymi
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Z kolei PGG Jam – All Play! jest wydarzeniem, podczas którego powstają gry
z myślą o osobach niepełnosprawnych.
Rozwiązania wdrażane podczas PGG
Jam są niezbędne, żeby tworzyć gry
bardziej dostępne i przyjazne dla graczy
z niepełnosprawnościami. Wydarzenie
po raz pierwszy miało miejsce w 2016
roku i było pierwszym tego typu, podczas którego powstało 10 gier. PGG Jam
to jednak nie tylko spotkanie, podczas
którego programiści tworzą gry. Jest
także okazją do zapoznania się z najnowszymi technologiami, takimi jak np.
eye tracker, który umożliwia sterowanie
za pomocą ruchów gałek ocznych. PGG
Jam pobudza kreatywność game developerów i daje im możliwość przetestowania niestandardowych rozwiązań.

ZaGRAjmy W WIELKOPOLSCE
Środowisko poznańskich twórców
gier ma ogromny potencjał do rozwoju. W związku z tym, przy wsparciu
środków unijnych, rozpoczyna się projekt ZaGRAjmy w Wielkopolsce – unikatowa inicjatywa, której celem jest promocja wielkopolskich studiów gamedev
na arenie międzynarodowej.
Projekt zakłada udział 10 studiów indie
games, działających na terenie województwa wielkopolskiego w 3 wydarzeniach targowych (w Europie oraz Stanach Zjednoczonych). Całkowita wartość projektu koordynowanego przez
Biuro Obsługi Inwestorów to prawie
2 miliony złotych. Dzięki „ZaGRAjmy
w Wielkopolsce” Miasto Poznań chce
wesprzeć branżę gamedev, dając szansę
twórcom do nawiązania kontaktów
biznesowych i networkingu. Projekt
ZaGRAjmy w Wielkopolsce będzie realizowany w latach 2020–2021 i jest naturalnym przedłużeniem wcześniejszych
inicjatyw Biura Obsługi Inwestorów.

– Od ponad dwóch lat wspieramy
poznańskie studia game development
w ramach wydarzeń branżowych. Już
dwukrotnie polskie stoisko podczas konferencji Quo Vadis w Berlinie było organizowane z udziałem Miasta Poznania,
a z pomocy Biura Obsługi Inwestorów
skorzystało 7 poznańskich studiów game
development. Staramy się także współpracować z organizatorami Game Industry
Conference i poznać potrzebny tej branży.
Stąd idea projektu ZaGRAjmy w Wielkopolsce, dzięki któremu będziemy mogli
aktywnie promować potencjał poznańskich twórców w Europie i Stanach Zjednoczonych – podkreśla Katja Lożina,
Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów
Urzędu Miasta Poznania.
ZaGRAjmy w Wielkopolsce to także inne
działania promocyjne – współpraca
z mediami, szkolenia dla uczestników,
ale także katalog, zawierający pełną listę
studiów z Wielkopolski oraz charakterystykę środowiska gamedev w Poznaniu.
Premiera wydawnictwa jest przewidziana na początek roku 2020.
Branża gamedev jest bardzo innowacyjna i wpływa na rozwój nowoczesnej gospodarki. Tworzenie gier
stwarza zapotrzebowanie na specjalistów z wielu różnych dziedzin – przede
wszystkim programistów i grafików,
ale także game designerów, level
designerów, dźwiękowców i twór
c ów muzyki, czy wreszcie testerów.
Miasto Poznań jako inicjator projektu
ZaGRAjmy w Wielkopolsce chce promować i wspierać branżę gamedev, aby
w przyszłości móc świętować sukcesy
na miarę kultowej serii Wiedźmin.

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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KIERUNEK:
BYDGOSZCZ
SPECJALNOŚĆ: IT
Bydgoszcz konsekwentnie i skutecznie buduje swój wizerunek
„miasta otwartego na outsourcing” oraz znaczącego ośrodka IT. Jest
jedną z głównych lokalizacji na polskiej mapie sektora nowoczesnych
usług dla biznesu i przoduje, jeśli chodzi o specjalizację, w branży IT.
Dynamicznie rozwijający się sektor
nowoczesnych usług biznesowych
w Bydgoszczy, który zatrudnia już ok.
11 tys. osób, wciąż zmienia lokalną
gospodarkę i umacnia pozycję miasta
na krajowym rynku BPO/SSC. Bydgoszcz
doskonale wykorzystuje możliwości
związane z rozwojem sektora, a usługi IT
stanowią najważniejszą kategorię usług
świadczonych w bydgoskich centrach.
Spośród największych ośrodków usług
biznesowych w Polsce to właśnie Bydgoszcz zajmuje pierwsze miejsce, biorąc
pod uwagę udział branży IT w strukturze zatrudnienia centrów BPO, SSC,
IT i R&D. Najnowsza edycja dorocznego
raportu Związku Liderów Sektora Usług
Biznesowych (ABSL), analizującego stan
sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w ostatnim roku, wskazuje na bardzo wysoki, bo aż 86-procentowy, udział zatrudnienia w centrach IT
w Bydgoszczy.

BYDGOSKIE USŁUGI IT
NA ŚWIATOWYM POZIOMIE
Specjalizacja Bydgoszczy w świadczeniu usług teleinformatycznych i programistycznych widoczna jest przede
wszystkim poprzez profil inwestorów,
wśród których już od lat znajdują się
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globalnie rozpoznawalne marki, jak:
Atos, Nokia, Asseco, Mobica, Cybercom
czy Teldat. W ślad za nimi idą kolejni,
jak: Sii, Meelogic, Cognifide czy deepsense.ai, którzy doceniają lokalne środowisko IT, wykwalifikowanych specjalistów, możliwości biurowe oferowane
w mieście i doświadczenie regionu we
wspieraniu działalności w tej dziedzinie.
Główni przedstawiciele branży realizują
w Bydgoszczy projekty dla największych,
światowych firm IT, telekomunikacyjnych,
ubezpieczeniowych czy automotive,
potwierdzając najwyższy poziom świadczonych usług i kompetencji bydgoskich
oddziałów. Sukcesywnie rozszerzają oni
także zakres swojej działalności o specjalistyczne procesy biznesowe, a wiele
z nich rozwija w mieście własne działy
R&D. Z najnowszych rozwiązań dostarczanych przez obecne w mieście firmy IT
chętnie korzysta także rozwinięty sektor
produkcji, który ma tu bogatą tradycję.
W Bydgoszczy doskonale widać współdziałanie pomiędzy przemysłem a firmami technologicznymi. Taki zrównoważony rozwój, oparty na synergii kompetencji, jest często powodem decyzji
międzynarodowych podmiotów o rozwijaniu właśnie w Bydgoszczy kluczowych
operacji biznesowych.

Tak obrany kierunek specjalizacji znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko
w kolejnych inwestycjach i zwiększaniu
zatrudnienia w branży IT, lecz także
w globalnych sukcesach działających tu
firm. Jednym z przykładów jest bydgoski
oddział firmy Nokia – Centrum Technologiczne, gdzie stworzono system ostrzegania BMC (Broadcast Message Center),
wykorzystany przez amerykańskie
władze do wysłania pierwszego „SMS-
-owego” listu gończego. Z kolei działający w Bydgoszczy oddział Atos świadczy
usługi informatyczne w tak prestiżowych
projektach, jak obsługa IT Igrzysk Olimpijskich. Specjalistyczne militarne rozwiązania IT, opracowane w bydgoskiej firmie
Teldat, znajdują zastosowanie w obsłudze
systemu obrony powietrznej nowej generacji rakiet Patriot. Z kolei pasjonaci
z bydgoskiego studia gier mobilnych
Vivid Games stworzyli produkt, który
szybko trafił na szczyty rankingów gier
i który dziś dostarcza rozrywki na najwyższym poziomie milionom użytkowników na całym świecie. To zaledwie kilka
z wielu przykładów sukcesów, a zarazem
dowodów na to, że bydgoszczanie to profesjonaliści z pasją, realizujący się w różnorodnych projektach obsługiwanych
z Bydgoszczy na globalną skalę.
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IT PO BYDGOSKU…

W bydgoskim biurze Atos GDC
Polska pracuje obecnie ponad 3500 pracowników, w tym niemal 400 obcokrajowców z całego
świata. To największa z sześciu naszych lokalizacji w kraju,
a od 2019 r. także główna siedziba firmy w Polsce. Atos GDC Polska
rozwija działalność badawczo-rozwojową poprzez partnerstwo Atos +
Google, projekty IOT i szeroki zakres inicjatyw automatyzacji. GDC jest centrum dla głównego zespołu rozwijającego flagowe rozwiązanie chmury prywatnej Atos – Digital Private Cloud. OpenStack i ServiceNow to kolejny obszar
technologiczny, w którym jesteśmy światowym liderem i wyznacznikiem trendów.
Wszystkie te obszary wzbogacają portfolio cyfrowe Atos rozwijane w Bydgoszczy. Dynamiczny rozwój firmy Atos opiera się zarazem na coraz bardziej
pożądanych kwalifikacjach mieszkańców całego regionu. Przyczyniają się
do tego również działania samorządu, lokalna specjalizacja IT, dostępność powierzchni biurowej, a także wsparcie procesów inwestycyjnych ze strony miasta.

Biuro Sii w Bydgoszczy to już dwunasta lokalizacja w kraju, w której zdecydowaliśmy się rozwijać
naszą działalność. Dlaczego wybraliśmy to miasto? Przede
wszystkim ze względu na dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, będących absolwentami bydgoskich uczelni technicznych. Duże
znaczenie miał także fakt, że IT jest największym i najszybciej rosnącym sektorem na tutejszym rynku pracy. Dodatkowym atutem jest centralne położenie
Bydgoszczy na mapie Polski, a także rozbudowana siatka połączeń drogowych
i lotniczych. Bliskość Gdańska, Poznania czy Łodzi, w których mamy już oddziały,
pozwala nam na wspólne budowanie zespołów projektowych. Obecnie Sii Bydgoszcz to głównie deweloperzy Java, .NET i C/C++, a także eksperci w obszarze
testowania, narzędzi BI, ServiceNow czy rozwiązań chmurowych. Liczymy,
że doświadczenie ekspertów, z którymi tworzymy oddział Sii w Bydgoszczy,
oraz otrzymany po raz piąty tytuł Great Place to Work dla najlepszych
pracodawców pozwoli nam dalej prężnie się rozwijać.
Gregoire Nitot – Prezes Sii Polska

Robert Wichłacz – Członek Zarządu,
Atos GDC Polska

Wybraliśmy Bydgoszcz na lokalizację
jednego z naszych oddziałów, bo miasto to
zapewnia dostęp zarówno do absolwentów uczelni
wyższych, jak i wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
To ważne z naszej perspektywy, ponieważ ciągle się rozwijamy, realizujemy innowacyjne projekty w obszarach automotive, telecom R&D, digitalization oraz IOT i potrzebujemy
kompetencji, które te osoby posiadają. Jestem przekonany,
że Cybercom jest jednocześnie świetnym miejscem do dalszego rozwoju dla tych specjalistów.
Tomasz Woropaj – Business Unit Leader,
Cybercom Poland Sp. z o. o.
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SIŁA KAPITAŁU LUDZKIEGO
To właśnie kapitał ludzki jest mocnym
atutem Bydgoszczy, który dostrzegają
inwestujące tu firmy z branży IT. Obecność ponad milionowej 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 w mieście kształci
się ponad połowa ogólnej liczby studentów w województwie kujawsko-pomorskim, a jako największy ośrodek akademicki w regionie, Bydgoszcz aktywnie
wspiera także współpracę pomiędzy
nauką a biznesem.
Ważny jest też profil kształcenia, który
dostosowany został w dużej mierze
do potrzeb lokalnej gospodarki. Miasto
nieustannie rozwija swój potencjał w tworzeniu kadr informatycznych. Obecnie
ok. 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, szczególnie w branży IT. 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. Miasto posiada zatem rozwiniętą bazę technologiczną i naukową, stanowiącą ważny argument dla kolejnych
firm rozważających ulokowanie swoich
oddziałów w mieście nad Brdą.

BYDGOSKA SPOŁECZNOŚĆ IT
ROŚNIE W SIŁĘ
Przyjazne środowisko i obiecujące perspektywy zawodowe przyczyniają się
dodatkowo do rozwoju bydgoskiej społeczności IT.
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Rozwój Nokii na bydgoskim rynku jest możliwy
w dużej mierze dzięki kadrze, którą zapewniają nam
uczelnie regionu. Najnowocześniejsze technologie i produkty tworzone od podstaw oraz międzynarodowe projekty
dla klientów z całego świata sprawiają, że jesteśmy atrakcyjnym
miejscem pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów i studentów, przyciągając ich do Bydgoszczy. Zapewniamy atrakcyjne
warunki pracy, możliwości rozwoju oraz liczne benefity, które podnoszą poprzeczkę dla innych firm regionu oraz są dodatkowym
motorem wzrostu branży IT.
Henryk Hruszka – Dyrektor Centrum
Technologicznego Nokii w Bydgoszczy

– Bydgoszcz w ostatnim czasie może się
pochwalić wieloma ciekawymi inicjatywami organizowanymi przez lokalne społeczności skupiające specjalistów z branży
IT. Grupy takie jak BydgoszczJUG, Cloud &
Datacenter UG, GDG Bydgoszcz, .NET UG
Bydgoszcz, ŁuczniczQA czy Data Community od kilku lat organizują swoje cykliczne
spotkania pasjonatów chcących rozwijać
się w zakresie nowych technologii, takich
jak programowanie w języku Java czy .NET,
wykorzystania technologii „chmurowych”,
testowania oprogramowania czy szeroko rozumianego Data Science – mówi
Wojciech Oczkowski, współzałożyciel
BydgoszczJUG, właściciel IT Kontekst,
a zarazem organizator pierwszej w Bydgoszczy typowo technicznej konferencji
IT „bITconf”, której druga edycja odbyła
się we wrześniu, skupiając grono ponad
500 uczestników.

których tak potrzebuje branża nowych technologii – dodaje Oczkowski.
Innym godnym uwagi przejawem aktywności przedstawicieli lokalnej branży IT jest
konferencja „Kobiety IT” – doroczna inicjatywa organizowana przez bydgoski oddział
Nokii, we współpracy z Bydgoską Agencją
Rozwoju Regionalnego, propagująca nauki
ścisłe i informatyczne wśród kobiet oraz
ukazująca im możliwości rozwoju zawodowego w branży nowoczesnych technologii.

Branża IT w Bydgoszczy to obecnie wiele
ciekawych, rozwijających i międzynarodowych projektów, a ostatnie lata to czas
intensywnego wzrostu i budowania silnej
lokalnej specjalizacji, popartej sukcesami
na międzynarodową skalę. To niewątpliwie
unikatowy element oferty inwestycyjnej
Bydgoszczy, a także magnes na wykwalifikowanych specjalistów z różnych obszarów
– „bITconf” to wspólne przedsięwzięcie IT, którzy mogą tu z powodzeniem rozwijać
większości działających w Bydgoszczy swoją karierę, a jednocześnie – w duchu
grup. Konferencja stała się już swoistym idei work-life balance – realizować swoje
świętem bydgoskiego IT. Poza oczywistym życiowe pasje i dążenia.
aspektem rozwoju kompetencji lokalnych
specjalistów, działalność tych społecz- Więcej informacji:
ności wspiera promocję Bydgoszczy jako
silnego ośrodka IT, nie pozostając niezauważona przez firmy z tej branży, które coraz
częściej wybierają nasze miasto na swoją
siedzibę. Możliwość rozwoju bez koniecz- ul. Uni Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
ności wyjeżdżania do większych miast
tel.: 52 585 88 23
pozwala nie tylko kształcić, ale i zatrzymać e-mail: barr@barr.pl
na miejscu studentów i specjalistów, www.barr.pl
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Antal to więcej
niż rekrutacja
N A R ZĘDZIA , D O R A DZ T WO, BA DA NIA RY NKU PR AC Y

Antal to więcej niż rekrutacja. Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług HR: wyspecjalizowane dywizje
rekrutacyjne, RPO, Market Research, HR Consulting oraz Employer Branding.
Nie ma dwóch takich samych projektów, dlatego do każdego z Klientów podchodzimy indywidualnie.
Przy wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia, przygotowujemy zestaw dedykowanych rozwiązań,
uwzględniających specyfikę branży, wyzwania oraz potrzeby organizacji.
Skontaktuj się z nami i poznaj pełen zakres naszych usług.

AKTUALNOŚCI HR

1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU CZTERY EKSPERTKI Z ZESPOŁU
ADAPTIVE GROUP ZOSTAŁY OFICJALNIE AWANSOWANE
Aleksandra Pudlarz, wcześniej na stanowisku Project Leader, obecnie awansowana na pozycję Project Managera. Aleksandra posiada ponad 8-letnie doświadczenie w branży finansowej. Dołączyła
do zespołu Adaptive Group pod koniec
2017 roku. Aleksandra jest doświadczonym liderem posiadającym doskonałe
umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Jest osobą silnie zorientowaną
na cel. Jej naturalne zdolności organizacyjne sprawiają, że doskonale odnajduje
się w pracy pod presją czasu w wymagającym środowisku.
Wioleta Urbańska do tej pory zajmowała stanowisko Consultant, a obecnie
otrzymała awans na Project Leadera.
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Od połowy 2017 roku doradza klientom
Adaptive Group w projektowaniu procesów HR, mapowaniu i dokumentacji
oraz wspiera tranzycje procesów HR
do środowiska CUW. Wioleta to zorganizowana profesjonalistka o doskonałych umiejętnościach interpersonalnych. Łatwo dostosowuje się do różnych środowisk i buduje dobre relacje
z klientem.

Katarzyna to ambitna oraz świetnie zorganizowana specjalistka, która z łatwością
nawiązuje relacje z klientami w zróżnicowanym środowisku.

Galyna Biletska, która do tej pory zajmowała stanowisko Junior Consultant,
obecnie otrzymała awans na pozycję Consultant. W Adaptive Group zajmuje się
procesami związanymi z logistyką, finansami oraz księgowością w szczególności
Katarzyna Przymińska, wcześniej Junior dla centrów usług wspólnych. Posiada
Consultant, od pierwszego października ponad 5-letnie doświadczenie zawoConsultant. Posiada ponad trzyletnie dowe. Galyna to osoba otwarta na nowe
doświadczenie zawodowe w Adaptive wyzwania, czego dowodem może być jej
Group – głównie finanse & rachunkowość, gotowość do wymagających podróży bizlogistyka oraz obsługa klienta, w szcze- nesowych już od pierwszego dnia pracy
gólności dla centrów usług wspólnych. w Adaptive.
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ZESPÓŁ ADAPTIVE GROUP POWIĘKSZA SIĘ
Do zespołu Adaptive Group dołączyły kolejne osoby, które jeszcze bardziej wzmocnią skład obecnego grona
ekspertów:
Izabela Henke na stanowisko Menadżera
Projektów / Konsultanta Procesów (ponad
15-letnie doświadczenie zawodowe
obejmujące 14 lat pracy w obszarze
finansowo-księgowym),
Robert Płuciennik na stanowisko Lidera
Projektów / Konsultanta Procesów (ponad

10-letnie doświadczenie zawodowe
w obszarach obsługi klienta, finansów
i zarządzania),
Monika Cierniak na stanowisko Konsultanta (ponad 3-letnie doświadczenie
w obszarze HR, w tym 2 lata jako rekruter
w agencji rekrutacyjnej),
Mariia Sakalova na stanowisko Młodszego Konsultanta (ponad 2-letnie
doświadczenie, obecnie studentka biotechnologii na Politechnice Łódzkiej).

NAGRODY ZA WYJĄTKOWE OSIĄGNIĘCIA
W ADAPTIVE GROUP ROZDANE!
Co roku, Krystian Bestry (CEO Adaptive
Group) oraz Michał Bielawski (CFO Adaptive Group) przyznają nagrody pracownikom firmy za wyjątkowe osiągnięcia
i zaangażowanie widoczne przez ostatnie
kilka miesięcy.
W tym roku, zostały przyznane aż cztery
nagrody dla ekspertów Adaptive:
Amal Naimi otrzymała Client Relationship Award 2019 za utrzymywanie fantastycznych relacji z klientami i dbałość
o ciągły dialog.
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Agata Opłatowska otrzymała Mobility
Award 2019 za bycie wyjątkowo elastyczną w zakresie podróży służbowych
wymagających dłuższego czasu.
Dominika Jóźwiak-Bąk otrzymała Excellence Award 2019 za wyjątkowe zaangażowanie w powierzone jej projekty oraz
dbałość o najmniejsze szczegóły.
Irmina Liczbik otrzymała Excellence
Award 2019 za działania marketingowe,
w tym EB, zauważalne i pozytywnie
odbierane zarówno przez pracowników,
jak i klientów.
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GDY SENIOR
MANAGER
SZUKA PRACY
Top managerowie zazwyczaj nie szukają
aktywnie pracy. Wynika to z faktu,
że zazwyczaj to praca znajdowała
ich lub ostatni raz robili to bardzo
dawno temu. Jest więc naturalnym,
że często nie wiedzą, od czego
rozpocząć poszukiwania nowego
miejsca zatrudnienia. Pomocą w tym
zakresie służą firmy specjalizujące się
w rekrutacjach najwyższego szczebla.
W jaki sposób wspierają managerów?

W relacji agencja-kandydat najważniejsze
są partnerskie relacje. Rekruterzy są dla
kandydatów nie tylko konsultantami,
lecz także partnerami. Szukanie pracy to
pełnoetatowe zajęcie, trzeba to zaakceptować. Wspólnie z kandydatem tworzą
więc strategię, jak szukać pracy i jak się
do tego przygotować.

kulturowe do organizacji, a w szczególności – do organizacji dokładnie w tym
momencie rozwoju. To, co zdecyduje
o sukcesie rekrutacji, co jest prawdziwym
wyzwaniem, to empatyczne podejście
w procesie rekrutacji, wejście „w buty”
klienta i kandydata oraz dopasowanie
obu stron.

Plan musi być głęboko przemyślany, ale
klarowny, prosty i przyjęty przez obie
strony. Fundamentami strategii są: szczerość, systematyczność i konsekwencja.
Firmy, takie jak Wyser, pomagają w jej
stworzeniu, pokazują elementy i etapy
nowoczesnego procesu rekrutacyjnego,
podpowiadają, jak szukać pracy, wspólnie
przygotowują CV, list motywacyjny,
zakładają lub poprawiają profil na LinkedIn. Wzmacniają kandydata, dając mu
nowoczesne i adekwatne narzędzia, ale
uczciwie i szczerze podkreślają, że to
kandydat szuka pracy. Samodzielnie
i aktywnie. To kandydat ma mieć swój
własny plan. Wyser jest jednym z elementów tego planu.

Dobry doradca zawodowy umie korzystać z doświadczenia, łączyć historie, rozpoznawać podobieństwa, wyłapywać
niuanse i różnice. Rozpisanie kariery
dyrektora w punktach skończyłoby się
wielostronicową epopeją. Warto szukać
tego, co wyróżnia kandydata, co jest inne,
co było nietypowe w karierze, unikatowe,
a z drugiej strony – zbieżne z potrzebami klienta.

Dodatkowym wyz waniem jest to,
że stanowisk wysokiego szczebla jest
niewiele. W każdej organizacji jest jeden
CEO, jeden dyrektor zarządzający czy
dyrektor sprzedaży. Często stanowiska
te obsadzane są na lata. Dodatkowo,
zwykle prowadzi się na nie rekrutacje
wewnętrzne, awansując managerów
średniego szczebla do stanowisk dyrektorskich. Oni najlepiej znają organizację,
jej kulturę i to jest oczywiste dla pracodawcy. Firmy rzadko ogłaszają, że poszukują np. dyrektora czy członka zarządu,
bo zazwyczaj rynek odbiera takie informacje, jako sygnał, że w firmie są zmiany,
które są różnie odbierane przez obecnych
czy potencjalnych pracowników.
Gdzie jest więc przestrzeń dla kandydatów – dla top managerów z zewnątrz?
W dynamice zmian. Gdy zarząd czy kierownictwo chce otworzyć firmę na inne
rynki i nowe możliwości oraz gdy wprowadza zmiany w kulturze organizacyjnej. Wtedy potrzebuje nowych kompetencji, których często w firmie o stabilnej i wieloletniej strukturze nie ma. Tu
wkracza rekruter. Zrozumienie potrzeb
klienta, diagnoza sytuacji jest kluczem
do jego działań. Kompetencje merytoryczne kandydata są bardzo ważne,
ale kluczowe jest jego dopasowanie
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Pracując z klientami i kandydatami rekruterzy są zobowiązani do dyskrecji. Nasze
działania są często poufne. Nie dzielimy
się wiedzą o zmianach strukturalnych
w organizacji, czy o CEO w procesie rekrutacji, i tu szczególnie ważne jest zaufanie,
które wynika z jakości usługi. Kandydat
często się dowiaduje, kto jest ostatecznym pracodawcą, gdy klient zaprasza
go na spotkanie. To duże wyzwanie dla
każdej ze stron.

REKRUTACJA KROK PO KROKU
Zaczynamy od spotkania, na którym
staramy się poznać i zrozumieć kandydata jako osobę oraz poszczególne
etapy jego kariery zawodowej. Zadajemy wiele pytań, wspólnie budując
siatkę kompetencji, kluczowych osiągnięć, ale przede wszystkim słuchamy.
To bardzo ważna i nie zawsze oczywista
umiejętność. Dbamy o to, żeby mieć
wystarczająco dużo czasu na spotkanie,
bo naprawdę interesuje nas to, co nasz
potencjalny partner biznesowy ma nam
do powiedzenia, a potem przechodzimy
do wytyczenia konkretnego kierunku
działania. Kandydat musi wiedzieć, jakie
branże, technologie czy firmy go interesują i jaką rolę chce pełnić w organizacji. Tworzymy listę organizacji, w których kandydat mógłby pracować. Pierwszym krokiem będzie zaktywizowanie
się na rynku pracy. To może znaczyć
założenie profilu na LinkedIn, jak i zaktualizowanie CV, wzięcie udziału w dyskusjach branżowych w sieci, dzielenie się
wiedzą, nawiązywanie kontaktów, szczególnie z osobami decyzyjnymi w firmach

Warto szukać tego, co wyróżnia
kandydata, co jest inne, co było
nietypowe w karierze, unikatowe,
a z drugiej strony – zbieżne
z potrzebami klienta.

z listy i budowanie sieci kontaktów, jak
i wysyłanie swojej oferty czy konkretnej
prezentacji do pożądanego pracodawcy.
Rekruter także będzie polecał kandydata
swoim klientom i szukał dojścia do firm
z listy przez sieć swoich kontaktów.
Co więcej, rekruter może zadzwonić
do firmy z listy z informacją, że zna np.
niezwykle kompetentnego dyrektora
produkcji, który chce u nich pracować
i rekomenduje spotkanie. Szukając pracy,
trzeba pamiętać, że LinkedIn to nie Facebook, nie jesteśmy tam, by dawać lajki
i serduszka. Media społecznościowe to
prosty, szybki i efektywny sposób na szerokie rozpowszechnienie o sobie pożądanej informacji, zaprezentowania się
jako ekspert. LinkedIn ma nam pomóc,
po pierwsze – w przejściu do innej organizacji, a po drugie – w byciu na bieżąco.
Wiemy, co się w tych firmach dzieje, czym
się chwalą, jakie projekty prowadzą,
jakich mają partnerów, konkurencję
itp. Jednym słowem, profil na LinkedIn
pozwala na realizację jednego z ważniejszych biznesowych celów, a mianowicie – stałe poszerzanie wiedzy.
Dobry top manager nie jest zamknięty
w swoim światku, ale zna rynek, konkurencję, wie, co się w branży dzieje, jakie
są trendy, wyzwania, a wszystko po to, by
z wyprzedzeniem reagować na potrzeby
swojej organizacji, jak i przedstawić
się jako wysokiej klasy ekspert podczas rekrutacji.

TRENDY W ZATRUDNIANIU
MANAGERÓW
Obserwując zmiany na rynku pracy
można zaryzykować tezę, że liczy się
rozwój, poszerzanie kompetencji i zwiększanie zakresu odpowiedzialności.
Ważna jest również gotowość przyjęcia
tych nowych obowiązków czy wyzwań.
Dobry lider to nie jest ktoś zamknięty
na swoje tu i teraz, ale patrzący szeroko
na rynek, na konkurencję, partnerów,
na własną organizację.
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cytatem przywoływanym w trudnych
czy kluczowych momentach, to wielka
wartość. Przekłada się na zbudowanie
wewnętrznej dobrej i silnej motywacji,
która jest spójna z możliwościami i uwarunkowaniami na rynku. Jeśli motywacja,
znajomość siebie są spójne z firmą, jej
misją, miejscem na rynku, to znak, że jest
się na swoim miejscu.

Więcej informacji o ścieżce
zawodowej osób zajmujących
najwyższe stanowiska, zapisy rozmów
z siedmioma managerami, w których
dzielą się swoimi doświadczeniami
oraz stawki wynagrodzeń na blisko
100 stanowiskach zarządczych,
w podziale na specjalizacje oraz
lokalizacje, znaleźć można w raporcie
Dyrektor na rynku pracy wydanym
przez Wyser Polska.
Zapraszamy do lektury:
https://pl.wyser-search.com/raportwyser-dyrektor-na-rynku-pracy/

OD MŁODEGO WILKA DO SENIOR
MANAGERA
Zdrowa motywacja oraz znajomość
siebie, swoich słabych i mocnych stron
to kluczowe składowe w rozwoju managera i jego kariery. Młodsi, często bardzo
dobrze wykształceni, nawet z doświadczeniem, zatrudnieni na wysokich stanowiskach, uważają, że mogą wszystko,
że podejmą każde wyzwanie. Wielkie ego
czasem niszczy ich potencjał, i – jak to się
mówi – na koniec dnia z reguły zostają
ze złą decyzją biznesową, kosztowną
pomyłką, błędnym wyborem opartym
tylko na prestiżu stanowiska, a nie na realnych wartościach merytorycznych.
Tu dochodzimy do pojęcia przywódz
t w a , b yc i a l i d e re m i m e n t o re m .
Zgodnie z powiedzeniem: „Gdy uczeń
jest gotowy, zjawia się mistrz”. To duże
szczęście – biznesowe i prywatne – gdy
na swojej drodze zawodowej spotka się
mistrza, który we właściwym momencie
da informację zwrotną, udzieli wskazówek jak prowadzić projekt czy własny
rozwój i ścieżkę kariery. Gdy dodatkowo potrafi ubrać to w odpowiednie
słowa tak, żeby stały się drogowskazem,
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Świadomość własnej osoby, wartości,
swoich mocnych stron, wiedza, co nas
w biznesie motywuje i napędza, często
przychodzi z wiekiem. Zdarza się,
że osoby z długim doświadczeniem chcą
się dzielić wiedzą, podejmować projekty,
które realizują wyższe cele, związane
z misją społeczną. Mają więcej czasu,
bo np. dzieci już studiują. Chcą czerpać
z tego, co już wypracowali, odcinać
kupony, albo się dzielić doświadczeniem
i rozwijać następne pokolenia, i jeśli nie
mają takich możliwości w swojej firmie, to
poczucie misji zaprowadzi ich do rekrutera. Gdy przestają mieć wpływ na rozwój
organizacji, ludzi i zespołów, bo zmienia
się polityka firmy, a im to nie odpowiada
lub struktura jest zamrożona albo redukowana, a potrzebują większej przestrzeni do działania, to chcą coś zmienić
w swoim życiu zawodowym. Świadomość wymiany doświadczeń, dzielenia
się wiedzą jest ważnym czynnikiem budującym satysfakcję managerów. Ważne jest,
by zatrudniać ludzi, którzy mogą nas
czegoś jeszcze nauczyć. To jest wartość
lidera, że potrafi otaczać się ludźmi lepszymi od siebie, którzy pozwolą również
jemu się rozwinąć.
Autor:

Paweł Prociak,
Dyrektor,
Wyser Polska
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TWÓJ

PARTNER
Mellon Poland oferuje specjalistyczne
rozwiązania technologiczne i usługi outsourcingowe, których odbiorcami są firmy
i instytucje obsługujące klientów indywidualnych na masową skalę, takich jak
banki detaliczne, firmy ubezpieczeniowe,
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej,
operatorzy telekomunikacyjni i duże firmy
zajmujące się handlem detalicznym.

SERWER

DOSTĘPNOŚĆ
24/H

OBSŁUGA
KLIENTA

KOMUNIKACJA

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA, WDRAŻANIA, WSPARCIA
TECHNICZNEGO ORAZ OUTSOURCINGU, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZĄ:
Dostawa, wdrażanie i utrzymanie Systemy kolejkowe
Serwery wysokiej dostępności NEC
Publikowanie treści na ekranach informacyjnych
Aplikacje mobilne
Bezpieczeństwo bankowości cyfrowej
Outsourcing
Pracowniczy
Call Center
Obsługa procesów biznesowych
Back Office
Usługi IT

www.mellon.com.pl
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RYNEK PRACOWNIKA
CZY RYNEK
PRACODAWCY?
W ciągu kilku minionych lat zdążyliśmy przyzwyczaić się do cyklicznych
doniesień Głównego Urzędu Statystycznego o spadającej stopie
bezrobocia rejestrowanego, notującej obecnie najniższe wartości od 1990 r.  
Media, zarówno te tradycyjne, jak i społecznościowe, donoszą o rosnących trudnościach przedsiębiorców z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników. Jesteśmy bombardowani
ogłoszeniami rekrutacyjnymi nie tylko
na dedykowanych portalach, lecz także
w wielu przestrzeniach życia codziennego: w sklepach, środkach komunikacji
publicznej, na bilboardach, w telewizji.
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Pracodawcy prześcigają się w oferowaniu coraz to nowych benefitów. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce
rośnie w sposób stabilny. Na pierwszy
rzut oka mogłoby to sugerować prawdziwość tezy o istnieniu tzw. „rynku
pracownika”. Dokładniejsze przyjrzenie
się sytuacji pokazuje jednak, że teza
ta nie odzwierciedla pełnego obrazu
rynku zatrudnienia.

GDZIE WYSTĘPUJE
DEFICYT ZATRUDNIENIA?
Tradycyjnie największe braki pracowników występują w branży IT. Szacuje
się, że w Polsce brakuje blisko 50 tys.
programistów, w całej Europie liczba
ta niedługo przekroczy milion. Deficyty w zatrudnieniu dotykają jednak
wielu innych sektorów, takich jak branża
budowlana, usługi, logistyka i przemysł.
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Niedobór pracowników odczuwalny jest
na wszystkich poziomach zatrudnienia,
jednak najdotkliwiej wśród pracowników
podstawowych i specjalistów średniego
szczebla. Firmy chcące zwiększyć produkcję mają duże trudności w pozyskaniu doświadczonych operatorów
maszyn oraz elektryków i mechaników
odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu.

zagraniczne, niedostosowanie edukacji
do potrzeb rynkowych czy pojawienie
się pracowników z generacji Y. Warto
jednak zastanowić się nad efektem,
którym jest przede wszystkim mentalna zmiana podejścia do właściwie
wszystkich procesów HR w przedsiębiorstwach. Rekrutacja z wyścigu head
hunterów zmienia się w działalność
zbliżoną do sprzedaży: zadaniem rekruRozwój sektora usług wspólnych (SSC/ tera nie jest jedynie weryfikacja kompeBPO) oferuje zatrudnienie dla dużego tencji i poziomu motywacji kandydata,
grona młodych ludzi, głównie absol- lecz również zbudowanie relacji opartej
wentów szkół wyższych. Duża podaż na zaufaniu. Artificial inteligence oraz
ofert pracy w wielu regionach kraju machine learnig opuściły łamy powieści
wpływa na decyzje o zmianie praco- since-fiction i na dobre zagościły w HR.
dawcy i generuje wyższe wskaźniki Specjaliści od employer brandingu plarotacji wśród personelu. Próby łatania nują komunikację dedykowaną do konluki zatrudnieniowej przez imigrantów kretnych grup odbiorców z wykorzystanie przynoszą rozwiązania problemu, niem najpopularniejszych mediów.
głównie z uwagi na utrudnienia proceduralne oraz często jedynie tymczasowy Zaawansowane działania onboardinpobyt obcokrajowców w Polsce.
gowe pozwalają nie tylko na szybkie
wdrożenie do nowych zadań, lecz
EFEKTY ZMIAN NA RYNKU PRACY także zwiększają poziom retencji kadr,
Możemy wymieniać wiele przyczyn zwłaszcza przy dużych wolumenach
takiego stanu rzeczy: demografia, sta- rekrutacyjnych. Zmienia się również
rzejące się społeczeństwo, rosnąca model wykonywania pracy na barw szybkim tempie gospodarka, rządowe dziej elastyczny, dopuszczający różne
programy socjalne, nowe inwestycje formy współpracy i – coraz bardziej
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popularną – pracę zdalną. Deklaratywne wartości firm przestają być jedynie
hasłami na plakatach, zostają faktycznie
wcielone w życie. Czy jednak wszędzie
sytuacja wygląda tak kolorowo?

BEZROBOCIE NADAL STANOWI
PROBLEM
Dynamiczne zmiany na rynku pracy najłatwiej zaobserwować w dużych aglomeracjach, gdzie podaż pracy jest największa. Podobnie sytuacja wygląda
w dużych ośrodkach przemysłowych,
gdzie rosnąca produkcja powoduje
naturalny wzrost zatrudnienia. Automatyzacja procesów często jest bardzo
kosztowna, więc małe i średnie przedsiębiorstwa zmuszone są rywalizować
o pracowników. Wystarczy jednak krótkie
spojrzenie na dane GUS, by przekonać
się, że niski poziom bezrobocia w silnie
zurbanizowanych i uprzemysłowionych
obszarach nie odzwierciedla stanu
rzeczy w innych regionach. Stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju wyniosła
w lipcu 2019 roku 5,4%, w niektórych
powiatach jest jednak aż trzy-czterokrotnie wyższa (szydłowiecki 22,4%,
przysuski 17,7%, łobeski 18,6%, bartoszycki 16,4%).
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Duża geograficzna dysproporcja
poziomu bezrobocia jest ogromnym
wyzwaniem dla publicznych służb
zatrudnienia, ale też sporą szansą dla
potencjalnych inwestorów, dla których
dostępność pracowników jest niepodważalną korzyścią. Ciągle niewielka
wewnątrzkrajowa mobilność zawodowa Polaków może paradoksalnie stać
się atutem obszarów dotąd pomijanych
przy tworzeniu dużych inwestycji.
Rozproszenie geograficzne nie jest
jedyną cechą charakteryzującą bezrobocie w Polsce. Inną kluczową zmienną
jest demografia. Poziom bezrobocia
wśród najmłodszych pracowników
(do 24 roku życia) jest dwukrotnie
wyższy (10,4%) niż w przypadku wartości uśrednionej. Wskaźnik ten, mimo
tendencji spadkowej, pokazuje wyraźnie
wciąż utrzymujące się trudności z pozyskaniem pierwszej pracy. Liczne programy stażowe dedykowane dla absolwentów znacząco ułatwiają rozpoczęcie
kariery zawodowej, nie likwidują jednak
całkowicie rozdźwięku pomiędzy kompetencjami oferowanymi przez system
edukacji a oczekiwaniami pracodawców.
W trudnej sytuacji mogą znajdować się
również osoby zbliżające się do wieku
emerytalnego. Wśród pracodawców
nadal zdarzają się stereotypy dotyczące
mniejszej wydajności pracowników
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50+, uniemożliwiające im pełne wykorzystanie posiadanego doświadczenia.
Przepisy uniemożliwiające zwolnienie
pracownika na kilka lat przed emeryturą
skutkują również trudnościami w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia.

PRACOWNICY I PRACODAWCY
NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU
ZATRUDNIENIA
Polski rynek pracy, na skutek zmieniającej się gospodarki, stał się niezwykle
zróżnicowany. W związku z tym jednoznaczne określenie, iż mamy do czynienia z tzw. rynkiem pracownika, będzie
nieuzasadnione. Nie można jednak
ukryć faktu znaczącej poprawy sytuacji osób poszukujących pracy, zwłasz
cza w perspektywie kilku minionych lat.
Dotyczy to przede wszystkim osób posiadających unikalne kwalifikacje, np. znające biegle kilka języków obcych lub
posiadających specjalizacje w niszowych
dziedzinach. Zmieniająca się gospodarka
potrzebuje zupełnie innego zestawu
kompetencji niż w przeszłości. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
w oparciu o analizę danych, kompleksowość i kreatywność w rozwiązywaniu
problemów, inteligencja emocjonalna
i biegłość cyfrowa, zastępują wiedzę podręcznikową i znajomość procedur. Roz
wój właśnie takich kompetencji będzie
gwarantował zatrudnienie w przyszłości.

Sytuacja na rynku pracy stanowi spore
wyzwanie dla pracodawców. Wiele
wskazuje jednak, że firmy są doskonale przygotowane do zmian. Uelastycznienie zatrudnienia i praktyki
work-life balance są odpowiedzią
na oczekiwania najmłodszego pokolenia pracowników. Strategie sukcesji
dają szansę na pełne wykorzystanie
umiejętności i wiedzy doświadczonych
pracowników. Włączenie wszystkich
pracowników (nie tylko HR) w procesy
employer brandingowe zwiększają ich
wiarygodność i budują zaangażowanie
całych zespołów. Rozwój outsourcingu
procesów rekrutacyjnych (RPO), realizowanych przez wyspecjalizowane podmioty, może stanowić znaczącą pomoc
w realizacji planów zatrudnienia. Rynek
pracy nadal będzie przechodził dynamiczne przemiany, jednakże, zarówno
pracodawcy, jak i pracownicy potrafią
zaadaptować się do nich.

Autor:

Damian Kurkowiak,
Recruitment
Manager RPO,
Kelly Services
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biura serwisowane
biura wirtualne
sale konferencyjne
pełne wyposażenie
nowoczesny design
elastyczna umowa

Jesteśmy w całej Polsce!
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DLACZEGO PRACOWNICY
ODCHODZĄ PRZED
UKOŃCZENIEM PIERWSZEGO
ROKU PRACY
Branża SSC/BPO jest jedną z najbardziej zagrożonych odpływem
pracowników – wynika z II edycji raportu „Rotacja dobrowolna
pracowników w Polsce”, opracowanego przez Antal, Asseco Business
Solutions i Grupę Nowy Styl. Jednocześnie z najnowszego raportu
ABSL wynika, że 85% firm z tej branży planuje zwiększać zatrudnienie
w ciągu najbliższego roku1.
1

https://absl.pl/pl/sektor-uslug-biznesowych-w-polsce-rosnie-ilosciowo-i-jakosciowo
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Wśród obszarów z dużym ryzykiem rotacji
w zespołach są jeszcze m.in. firmy consultingowe i kancelarie prawne oraz
produkcja przemysłowa i logistyka. Eksperci Antal wskazują, że o ile w kancelariach prawnych częsta wymiana pracowników jest naturalnym zjawiskiem,
to w branży SSC/BPO utrzymanie kadr
i zwiększanie zatrudnienia stanowią priorytet biznesowy.
– Szacujemy, że koszt odejścia szeregowego pracownika po 3 miesiącach może
wynieść nawet 100 tys. zł. To nie tylko cena
rekrutacji i wdrażania nowej osoby, ale
często wstrzymania lub wydłużenia projektów na czas znalezienia zastępstwa.
Okazuje się, że dobrowolna rotacja staje
się jednym z kluczowych biznesowych
wskaźników wpływających na zdrową
ekonomię firmy. Dlatego kontrola takich
rotacji – zarządzanie attrition2 to już nie
tylko wyzwanie stojące przed działami HR,
lecz także i każdym menedżerem – mówi
Artur Skiba, prezes Antal.

to zmiany demograficzne, które obniżą
dostępność pracowników na rynku. Tylko
te organizacje, które podejmą działania
mające na celu zwiększenie swojej wartości
jako pracodawców, będą mogły utrzymać
się na rynku i dostarczać produkty najwyższej jakości – mówi Renata Łukasik,
Dyrektor Produkcji ERP w Asseco Business Solutions.

metod przeciwdziałania temu zjawisku
warto przyjrzeć się stosowanemu modelowi zarządzania. W tradycyjnym, hierarchicznym modelu pracownicy, siłą
rzeczy, najbardziej skupiają się na swojej
relacji z bezpośrednimi przełożonymi.
Ludzie przychodzą do firmy, ale odchodzą
od szefa. Dobry menedżer zna swój

Raport Rotacja dobrowolna
pracowników w Polsce powstał
we współpracy Antal, Asseco Business
Solutions i Grupy Nowy Styl, na bazie
badania Antal Market Research wśród
387 firm zatrudniających łącznie
niemal 200 000 pracowników. Badanie
zostało zrealizowane metodą CAWI
w II kwartale 2019 roku.
Raport jest dostępny pod adresem:
https://antal.pl/wiedza/raport/rotacjadobrowolna-pracownikow-w-polsce

CZĘŚCIEJ I SZYBCIEJ ZMIENIAMY
PRACĘ
Wskaźnik dobrowolnej rotacji pracowników (attrition), średni dla całego rynku,
wzrósł od 2016 r. z 11% do 16%. Zmianę
widać w każdym z badanych sektorów, ale
największą można zaobserwować w SSC/
BPO – wzrost o 10 p.p. do 20% oraz consultingu i kancelariach prawnych – wzrost
o 9 p.p. do 21%. Jak wynika z analiz
Antal, w SSC/BPO pracownicy otrzymują
nawet do dziesięciu ofert pracy rocznie.
To jeden z najbardziej dynamicznych
obszarów biznesu w Polsce, zapotrzebowanie na ręce do pracy jest tu duże, a tym
samym rośnie konkurencyjność. W consultingu i kancelariach prawnych rotacja
pracowników dotyczy głównie młodych
osób, dopiero rozpoczynających pracę,
które dokładnie badają rynek. Często pracują po kilka miesięcy w 2–3 firmach, aby
mieć dobre porównanie przed finalnym
wyborem miejsca, w którym zdecydują
się na dalszy rozwój kariery. Wśród branż,
którym szczególnie doskwierają odchodzący pracownicy, znajdują się także
produkcja przemysłowa i logistyka oraz
IT i telekomunikacja.
– W przypadku IT rywalizacja o pracowników nie ogranicza się do bezpośredniej
konkurencji w jednym obszarze rynku,
ale dotyczy wielu branż, które podbierają
sobie najlepszych specjalistów. Nasilą
Wskaźnik atrrition – liczba pracowników,
którzy odeszli z organizacji w ciągu roku /
pełna liczba pracowników w ciągu roku *100.
2
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Jak wskazują eksperci Antal, częste
zmiany miejsca zatrudnienia przez pracujących w produkcji przemysłowej i logistyce dotyczą głównie osób z niższych
szczebli, które łatwo skusić ofertą nawet
niewielkiego wzrostu wynagrodzenia czy
nieco lepszych warunków pracy.

NIEKTÓRZY PRACODAWCY MAJĄ
ŁATWIEJ
Branże, w których zaobserwowano
niższą niż średnia rotację pracowników,
to budowlanka, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, farmacja i sprzęt
medyczny oraz FMCG i handel detaliczny – tu wskaźnik attrition wyniósł
mniej niż 16%. Jednak i pracodawcy
prowadzący takie biznesy muszą mieć się
na baczności – w każdym z nich widać
wzrost rotacji pracowników w porównaniu do ubiegłego roku.

zespół, wie jak z nim pracować, motywować i integrować swoich pracowników.
Zadaniem kadry zarządzającej w organizacji, ale przede wszystkim konkretnego
szefa odpowiadającego za swój zespół,
jest zarządzanie czynnikami, które wskazują osoby decydujące się na zmianę
pracy. Zadanie to jest niezwykle trudne,
ponieważ każdy członek zespołu może
przykładać wagę do innego czynnika
definiującego zadowolenie z pracy. Dla
jednych będzie to wynagrodzenie, dla
innych work-life balance. Menedżer
to osoba, której zadaniem jest dobre
poznanie zespołu oraz ambicji, jakimi
kierują się pracownicy. Dobry lider musi
łączyć cele osobiste ludzi ze swoich
zespołów z celami firmy.
Autor:

DOBRY SZEF JAKO PANACEUM
NA ODPŁYW PRACOWNIKÓW
Poszukując głównych przyczyn wzrostu
attrition wewnątrz organizacji oraz
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STRATEGIE SZACHOWYCH MISTRZÓW W BIZNESIE
Prowadzisz swój biznes i zastanawiasz się, jaką przyjąć strategię, aby
go jeszcze bardziej rozwinąć? A może
dopiero planujesz jego otwarcie
i chcesz się jak najlepiej przygotować
do swojego debiutu na biznesowej
szachownicy?
Zarówno w pierwszym, jak i w drugim
przypadku zajrzyj do najnowszej książki
Michała Kanarkiewicza – Strategie szachowych mistrzów w biznesie! Głównym
celem tej książki jest zapoznanie Cię
ze strategiami, które sprawdzają się
w szachach i które mogą być przeniesione do biznesu – bo okazuje się,
że reguły rządzące światem szachów
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i biznesu są do siebie mocno zbliżone.
Uczestnicy szkoleń autora twierdzą,
że budowanie indy widualnej strategii, która jest spójna z celami, wizją,
misją i strategią organizacji, to klucz
do sukcesu. Dlatego w Strategiach szachowych mistrzów znajdziesz odpowiedzi
na pytania: Dlaczego warto budować
strategię? oraz Kiedy i jak ją budować?.
Ponadto autor przygotował dla czytelników także ćwiczenia i miejsce na ich
przemyślenia, ponieważ nie samo przeczytanie książki, a praktyka związana
z jej treścią, przybliży Cię do Twojego
strategicznego sukcesu w biznesie.
Do współtworzenia Strategii szachowych mistrzów Michał Kanarkiewicz

zaprosił także sześciu gości, którzy – tak
samo jak on – łączą w swoim życiu pasję
do szachów z efektywnością biznesową.
Dzięki wywiadom z nimi poznasz temat
z naprawdę szerokiej perspektywy.

Autor: Michał Kanarkiewicz
Rok: 2019
ISBN: 978-83-949-9984-1
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