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Szanowni Czytelnicy i Czytelniczki Outsourcing&More,
Oddajemy w Wasze ręce jubileuszowe, 50. wydanie naszego dwumiesięcznika, który obecnie jest jedynym w Europie regularnie (od 2011 r.)
wydawanym czasopismem sektora outsourcingu i nowoczesnych usług
dla biznesu. To dzięki Wam udało nam się osiągnąć pozycję lidera
i cieszy nas, że regularnie możemy dostarczać Wam wartościowe treści
z Polski, Europy i ze świata.
Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat Outsourcing&More przechodził
szereg zmian w celu dostosowania prezentowanej treści, a także jej
formy i kształtu do Waszych oczekiwań i sugestii. Magazyn, który trzymacie w rękach, stanowi pakiet wiedzy z zakresu świata nowoczesnych
usług biznesowych oraz bezpośredniego otoczenia niezwykłej branży,
jaką jest sektor BSS (Business Support Services).
Serdeczne podziękowania kieruję na ręce naszych subskrybentów
biznesowych, którzy regularnie, co dwa miesiące, otrzymują Outsour
cing&More na swoje biurka. Pragnę zauważyć, że liczba ich już przekroczyła 1000.
W wydaniu, które dziś przekazujemy w Wasze ręce, skupiliśmy się – jak
zwykle – na tematach, którymi żył ostatnio rynek usług dla biznesu,
a które uznaliśmy za najważniejsze. Jesteśmy przekonani, że przedstawione treści dostarczą Wam interesujących i wartościowych informacji.
Szczególnie polecamy wywiady z ciekawymi ludźmi, w tym z Prezydentem Poznania – Jackiem Jaśkowiakiem.
Zapraszam do lektury,
Dymitr Doktór
Redaktor Naczelny

Autorzy:
Magdalena Chochowska • Klaudia Majkutewicz
• Radek Mierzejewski • Mateusz Chudzik • Anna Godlewska
• Dariusz Olejnik • Aleksandra Dobrzyniecka
• Adam Stelmach • Jacek Jaśkowiak • Piotr Gula • Aneta Płusa
• Michał Skierski • Michał Kiersnowski • Błażej Kucharski
• Marcin Włodarczyk • Jędrzej Kruszyński • Mateusz Bazydło
• Monika Smulewicz • Konrad Krusiewicz
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AKTUALNOŚCI BIZNESOWE
III Polsko-Ukraińskie Forum Outsourcingu w Rzeszowie
19 listopada 2019 roku Rzeszów był w centrum uwagi polskiej i ukraińskiej branży
nowoczesnych usług dla biznesu.

15-lecie Savills w Polsce
W ramach świętowania jubileuszu firma stworzyła całoroczną kampanię True
people of real estate, której zwieńczeniem był niezwykły event dla klientów.

Finał I edycji HPlay Volleyball
Za nami pierwsza edycja wydarzenia siatkarskiego HPlay Volleyball.

(Coraz łatwiejsze) zasady zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce nadal wymaga spełnienia określonych
obowiązków formalnych, przewidzianych w różnych przepisach.

GBS-owe serce DFDS bije w Poznaniu
Rozmowa z Radkiem Mierzejewskim, dyrektorem zarządzajacym GBS DFSD w Poznaniu.

Nowe obowiązki przedsiębiorców: Centralny Rejestr Beneficjentów
Rzeczywistych
W dniu 13 października 2019 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Elektryki – nie ekologia, a ekonomia powinna skłonić Cię
do ich zakupu!
Okazuje się, że elektryki idą w parze z ekonomią i są tańsze w użytkowaniu
od zwyczajnych samochodów!

Poznajcie LAGOM
Czyli jak przestrzeń i codzienne rytuały mogą pracować dla Ciebie.

Uchem akustyka: standardy w biurze open space
Kluczowe jest, aby w przestrzeni open space panował komfort akustyczny, który
przełoży się na codzienny komfort pracy.

WYWIAD NUMERU
Poznań – miasto ludzi otwartych
Wywiad z Prezydentem Poznania – Jackiem Jaśkowiakiem.

Outsourcing w branży compliance
Branża ta staje się szybko rosnącą częścią światowego systemu prawnego
i finansowego, co stwarza nowe możliwości dla całego rynku.

Jak pozyskać i zatrzymać pracownika? Jest na to prosty sposób
Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że w ciągu 30 lat na polskim rynku może
brakować ponad 10 mln pracowników.

Doświadczenia klientów mają wyraźny wpływ na lojalność
Czyli jak zbudować właściwą strategię omnichannel.

W Reesco robimy... biura!
Rozmowa z Michałem Kiersnowskim, Head of Office Development w REESCO.
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AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE
Trójmiasto i Łódź. Nowa ziemia obiecana dla inwestorów
Wywiad z ekspertami Colliers International – Błażejem Kucharskim oraz
Marcinem Włodarczykiem.

Emocjonalne aranżacje przestrzeni biurowej
Okazuje się, że wygląd i organizacja biura to przede wszystkim kwestia naszego
zdrowia i, co dla niektórych może być zaskoczeniem, również emocji.

Brama Miasta – inwestycja, jakiej w Łodzi jeszcze nie było
Kompleks składający się z dwóch 13-piętrowych budynków, które będą tworzyły
symboliczną bramę.

Kompetencje łódzkich kadr
Po czym poznać miasto, które jest dobrym miejscem dla inwestycji biznesowych?

Przyszłość w IT. W Kielcach budujemy potencjał dla rozwoju kadr
Kielce sięgają po dofinansowanie unijne na realizację zadań umożliwiających
młodym ludziom rozwój kompetencji w obszarze IT.

Częstochowa – przyszłość jest tu
Mieszkańcy, dzięki swej aktywności i narzędziom, np. w postaci budżetu
obywatelskiego, realnie wpływają na rozwój miasta.

W harmonii z biegiem rzeki
Bydgoszcz to miasto, którego magia płynie z wody.

Salesforce – nowa siła Lublina?
Wraz z początkiem października ubiegłego roku grono lubelskich firm
informatycznych poszerzyło się o kolejnego inwestora.

AKTUALNOŚCI HR

Co poza płacą oferuje branża SSC i BPO osobom młodym?
Ponad 70% osób zatrudnionych w sektorze SSC/BPO to osoby poniżej 34 roku życia.

Przyszłość rynku pracy
Alan Kay, amerykański informatyk i laureat nagrody Turinga, powiedział: najlepszym
sposobem przewidzenia przyszłości jest jej wykreowanie.

Liczą się doświadczenie i intuicja
O celach stawianych przed project managerem w branży architektonicznej i jego roli
w procesie realizacji projektu architektonicznego mówi Konrad Krusiewicz, architekt
i założyciel The Design Group.

Ogłoszenie rekrutacyjne

Biblioteka Managera
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BIZNES

AKTUALNOŚCI
BIZNESOWE
GEKKO advisoryNOW (GAN) WSPIERA FUNDACJĘ KOSMOS DLA
DZIEWCZYNEK SWOJĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM W BIZNESIE
Każdego dnia, codziennie, od rana do
późnych godzin wieczornych, prywatnie
i w biznesie budowane są przyszłe pokolenia. Wielkim wyzwaniem jest wprowadzenie ich w dorosły świat tak, aby
w pełni świadome swych silnych i słabszych stron z sukcesem wykorzystywały
swój pełen potencjał.

w rozwoju umiejętności z różnorodnych
obszarów życia oraz kształtować wokół
nich środowisko wolne od ograniczających stereotypów. Cele te, fundacja realizuje poprzez działalność wydawniczą
i edukacyjną.

Zespół Gekko advisoryNOW jest częścią
tej wielkiej misji! Służy doświadczeniem
Takiego wyzwania, ważnego dla młodych i wiedzą w prowadzeniu przedsiębiorpokoleń, podjęła się Fundacja KOSMOS stwa, budowaniu strategii, opracowaniu
dla dziewczynek, która chce wzmac- modelu operacyjnego, kontroli finansów
niać w młodych kobietach zaufanie i zasobów fundacji, jak również w pełdo własnych kompetencji, pomagać im nieniu roli ambasadora w świecie biznesu!

JAKICH BENEFITÓW PRAGNĘLIŚMY W PRACY W 2019?
Na przestrzeni tego roku, średnio 46%
Polaków było zadowolonych z wysokości swojego wynagrodzenia – pokazują wyniki badania „Confidence Index”
podsumowujące cztery kwartały 2019 r.
W ostatnich miesiącach niesatysfakcjonujące zarobki były czynnikiem motywującym do zmiany pracy podobny odsetek
ankietowanych (43%). Coraz więcej pracodawców jest świadomych konieczności
dostosowania polityki kadrowej do oczekiwań pracowników, aby podnieść konkurencyjność swojej organizacji na rynku
pracy. W związku z tym, firmy proponują
szereg pozapłacowych dodatków, które
mają zwrócić uwagę kandydatów i przyciągnąć ich do firmy, ale także zatrzymać
obecne talenty. Co było dla polskich
pracowników najważniejsze w miejscu
zatrudnienia i które benefity były najbardziej pożądane w minionym roku?
Koszt nieudanej rekrutacji może wynieść
kilkadziesiąt tysięcy złotych, dlatego
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pracodawcom coraz bardziej zależy
na utrzymaniu talentów w firmie. Okazuje
się, że zachęcenie pracownika do zostania
w organizacji jest bardziej korzystne
finansowo niż przeprowadzenie procesu
rekrutacyjnego od początku i wdrożenie nowej osoby. Niesatysfakcjonu
jące zarobki to jedna z głównych przyczyn rezygnacji z pracy, na którą wskazało niemal 42% ankietowanych w 2019 r.
Kolejnymi powodami podjęcia takiej
decyzji były brak możliwości rozszerzania
umiejętności (58,9%) i ograniczone
perspektywy rozwoju zawodowego
w obecnym miejscu zatrudnienia (35,6%).
Co za to skutecznie przyciągało kandydatów do firmy?
– Z podsumowania naszych kwartal
nych badań „Confidence Index” wynika,
że w miejscu pracy największą uwagę
zwracamy na panujące w firmie relacje
z przełożonymi i współpracownika
mi (98%). Istotna jest dla nas również

m o ż l i w o ś ć z a c h o wa n i a w o r k - l i f e
balance (93,2%) w miejscu zatrudnienia
oraz dostęp do szkoleń (92,2%). Dla niemal
80% respondentów ważne są struktury
etyczne firmy oraz jej zaangażowanie
w działalność z zakresu CSR (79,4%). 61,5%
ankietowanych potwierdziło również,
że chciałoby od czasu do czasu pracować
zdalnie, a 71% badanych doceniłoby ela
styczny czas w jakim może wykonywać
obowiązki – mówi Piotr Dziedzic, senior
dyrektor w Michael Page.
Do najbardziej pożądanych przez Polaków pozapłacowych dodatków należą
prywatna opieka zdrowotna (91,2%) oraz
ubezpieczenie na życie (78,1%). Spośród szerokiego wachlarzu benefitów,
co drugi z nas (54%) ceni także dofinansowanie karnetów na siłownię. 39%
respondentów zależy także na otrzymaniu zniżek pracowniczych, a co trzeci
(29,2%) chciałby mieć w biurze dostęp
do darmowych przekąsek.
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TRANSCOM PRZETESTOWAŁ CZATBOTY REKRUTACYJNE

Transcom we współpracy z Emplocity
opracował i przetestował nowe rozwiązanie wspomagające poszukiwania utalentowanych pracowników. Zaletami
inteligentnego chatbota, działającego
w ramach popularnego komunikatora
Messenger, są zautomatyzowanie procesu
rekrutacji, dostępność narzędzia 24/7
oraz szybka i łatwa, obustronna komunikacja. Kandydaci klikają w link zawarty
w ogłoszeniu rekrutacyjnym i zaczynają
rozmawiać z chatbotem, który zadaje im
kilka pytań. Na podstawie udzielonych
odpowiedzi chatbot tworzy wirtualne CV
kandydata, a następnie automatycznie
dopasowuje jego umiejętności do procesów rekrutacyjnych prowadzonych
przez firmę. Jeśli kandydat wyrazi zgodę
na kontakt rekrutera w sprawie pracy, to
wtedy zostaną mu przedstawione dalsze
etapy rekrutacji.

z misją naszej firmy, która zakłada ciągły
rozwój w oparciu o technologie, zawsze
staramy się dostarczać pracownikom oraz
kandydatom do pracy nowoczesne roz
wiązania, tak aby pozytywnie wpływać
na ich doświadczenia już na etapie rekru
tacji – komentuje Grzegorz Baran, Client
Service Manager i Członek Zarządu,
Transcom.

– Sama rozmowa z kandydatem i dopaso
wanie jego umiejętności do procesu rekru
tacji to nie jedyne elementy procesu, które
można zautomatyzować. Nowe funkcjo
nalności wprowadzone przez naszą spółkę
to także “Autoaktywacja”, dzięki której pro
cesy rekrutacyjne rozpoczęte przez firmę są
automatycznie uruchamiane w platformie
oraz “Autozapraszanie”, dzięki któremu
zaproszenie do wyselekcjonowanego przez
algorytmy kandydata również zostanie
wysłane automatycznie – dodaje Krzysztof
– W procesie rekrutacji chcemy korzystać Sobczak, Prezes Zarządu, Emplocity.
z dobrodziejstw sztucznej inteligencji.
Chatbot pozwoli nam dotrzeć do większej Globalna marka wprowadziła już chatliczby poszukiwanych przez nas kandy bota rekrutacyjnego w swoich oddziadatów. Dzięki automatycznemu dopaso łach na Filipinach. Polska będzie pierwwaniu ich umiejętności do naszych ocze szym europejskim krajem (z szesnastu,
kiwań na dane stanowiska, zdecydowanie w których Transcom ma swoje oddziały),
usprawnimy proces rekrutacji. Zgodnie korzystającym z tego innowacyjnego
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rozwiązania. Na Filipinach chatbot zdecydowanie spełnia swoje zadanie, gdyż kandydaci, którzy poszukują pracy w Transcom często mieli problemy z określeniem przy jakim projekcie sprawdziliby
się najlepiej. Nowe narzędzie rekrutacyjne
potrafi trafnie dopasować ich umiejętności do ofert firmy i tym samym pomaga
w podjęciu decyzji zarówno rekruterom,
jak i samym kandydatom.
– Na przykładzie filipińskich oddziałów,
zauważyliśmy duży potencjał chatbota
również na polskim rynku. Wiemy, że dziś
nie wystarczy samo umieszczenie ogło
szenia na job boardzie. Aby pozyskiwać
talenty, należy prowadzić aktywną rekru
tację i usprawniać jej proces stosując naj
nowsze rozwiązania. Dzięki wprowadzeniu
chatbota uzyskujemy także inne przydatne
narzędzia, jak np. dostęp do nowocze
snego panelu, który umożliwia rekruterom
sprawne analizowanie danych na temat
prowadzonych rekrutacji – dodaje Izabela Gajewska, Transcom Recruitment
Manager Europe.
Chatbot obecnie jest testowany w polskich oddziałach Transcom.
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BIZNES

III POLSKO-UKRAIŃSKIE
FORUM OUTSOURCINGU
W RZESZOWIE
19 listopada 2019 roku Rzeszów był w centrum uwagi polskiej
i ukraińskiej branży nowoczesnych usług dla biznesu. Wszystko
za sprawą trzeciej edycji Polsko-Ukraińskiego Forum Outsourcingu
w Rzeszowie, które odbyło się w Hotelu Hilton Garden Inn.
Konferencja została poprzedzona spotkaniem networkingowym, które miało
na celu zbudowanie relacji biznesowych
w mocno międzynarodowym środowisku.
Gośćmi Forum roku 2019 byli przedstawiciele wielu firm, organizacji pozarządowych, ale także przedstawiciele samorządów lokalnych. Wśród zagranicznych
gości można było spotkać delegatów
z Ukrainy, Kazachstanu, Węgier, Danii oraz
Wielkiej Brytanii.
Wydarzenie w dniu Forum było podzielone na dwie części. Już z samego rana
delegaci mogli wziąć udział w roboczej
wizycie w budynku biurowym SkyRes
i tym samym zapoznać się z ofertą nieru- wyzwania oraz trendy w sektorze outso- • Ukraina poczyniła znaczące postępy
chomości biurowych, która jest dostępna urcingu i nowoczesnych usług dla biznesu
w ulepszaniu ram polityki inwestyw Rzeszowie.
w Polsce i na Ukrainie.
cyjnej, co w połączeniu z konkurencyjnymi kosztami pracy i dużą pulą
Drugą część stanowiła właściwa Konfe- W pierwszym wystąpieniu, przedstawitalentów, stworzyło atrakcyjne warunki
rencja. Została ona otwarta przez Henryka ciele KPMG Polska (Paweł Rychlik) oraz
dla usług biznesowych.
Wolickiego – Pełnomocnika Prezydenta KPMG Ukraina (Maksym Voytsekhovsky
Rzeszowa, który w imieniu Prezydenta i Roman Koutsak) na podstawie własnych Omawianie pozycji Polski i Ukrainy na gloTadeusza Ferenca i pozostałych władz danych przedstawili wizerunek Polski balnej mapie usług było kontynuowane
miasta Rzeszowa, przywitał gości i przed- i Ukrainy na globalnej mapie usług dla w późniejszych wystąpieniach Adama
stawił główne obszary atrakcyjności inwe- biznesu. Wnioski, jakie płynęły z przed- Pustelnika z Savills oraz Karela Franchois
stycyjnej stolicy Podkarpacia. Uczestnicy stawionych prezentacji można ująć z HFS Research. Obaj Panowie uzupełnili
wydarzenia mogli zapoznać się z filmem w trzech punktach:
wypowiedzi swoich przedmówców i dodali
prezentującym obszar wsparcia biznesu, • Polska i Ukraina to atrakcyjne miejsca informacje związane z analizą trendów
otoczenia edukacyjnego oraz szereg
na globalnej mapie lokalizacji outsour- outsourcingowych w regionie Europy Cencingowych, charakteryzujące się zróżni- tralnej i Wschodniej. Franchois podkreślił,
innych informacji istotnych z punktu
cowanym etapem rozwoju rynku.
że skupianie się na redukcji kosztów nie
widzenia uruchamiania i prowadzenia
działalności gospodarczej w Rzeszowie.
• Polsk a jest dojr załym r ynk iem jest i nie powinno być strategią w rozwoju
o uznanej globalnej pozycji, zapew- biznesu. Dodał także, że nieuniknione jest
Agenda Forum zawierała szereg wystąniającym wysoko wykwalifikowanych pójście w kierunku automatyzacji propień, prezentacji oraz paneli dyskusyjspecjalistów i wielokulturową obsługę cesów oraz coraz powszechniejsze wdranych, które w spójny sposób przedklienta, w którym jakość usług prze- żanie sztucznej inteligencji w procesy tzw.
stawiły obecny stan rozwoju, a także
wyższa czynniki kosztowe.
front desku i back-office. Adam Pustelnik
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wskazał istotną historyczną zależność rozwoju polskiej gospodarki od gospodarki
niemieckiej i przełożył te relacje na zależność rozwoju gospodarki ukraińskiej
od gospodarki polskiej. Według danych
zaprezentowanych przez Savills, Polska
stanowi drugi po Federacji Rosyjskiej kraj,
do którego obecnie eksportuje Ukraina.
Wystąpienie Pustelnika, stanowiło dobre
otwarcie do panelu dyskusyjnego,
w którym udział wzięli także Jerzy Bieniek (Dyrektor Biura Obsługi Inwestora
w Rzeszowie), Artem Chaus (Kierownik ds.
rekrutacji cudzoziemców, Grupa Progres)
oraz Radosław Walas (Członek Zarządu,
Developres). Panel, w którym omawiano
szanse i wyzwania międzynarodowych
korporacji tworzących centra BSS w miastach regionalnych, poprowadził Prezes
Fundacji Pro Progressio – Wiktor Doktór.
Rozmówcy zgodnie doszli do wniosku,
że miasta regionalne stanowią bardzo
dobrą alternatywę dla dużych aglomeracji, w przypadku uruchamiania od kilkudziesięciu do kilkuset etatowych centrów operacyjnych typu BSS. W trakcie
panelu wielokrotnie pojawiała się informacja o większej lojalności pracowników
względem swoich pracodawców oraz
mniejszym nasyceniu rynku organizacjami konkurencyjnymi.
Dyskusja panelowa została podsumowana dwoma studiami przypadku ukraińskich firm, które z sukcesem rozwijają się
w Polsce, w tym w miastach regionalnych.
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Dobrym przykładem jest tu SoftServe,
spółka IT, która w Polsce już posiada pięć
swoich lokalizacji, i po wizycie w Rzeszowie, nie wykluczyła dalszej swojej
ekspansji na terenie stolicy Podkarpacia.
Drugą połowę dnia wypełniły prezentacje, a także dyskusje na temat różnic
w polskich i ukraińskich organizacjach
informatycznych. Polską stronę reprezentował Wojciech Materna, Prezes Klastra IT z Rzeszowa, a ukraińską Konstantin
Vasyuk, Dyrektor Zarządzający IT Ukraine
Association. Wnioski, jakie płyną po prezentacjach obu stron pokazały, że istotną
rolę w rozwoju sektora IT stanowi edukacja i to nie tylko na poziomie uniwersyteckim, ale także w szkołach średnich, a nawet podstawowych. Zarówno
w Polsce, jak i na Ukrainie działania takie
mają miejsce.
Kropkę nad „i” w Forum stanowiły dwa
mocne akcenty. Pierwszym była analiza rynku pracy – polskiego i ukraińskiego – zaprezentowana przez ekspertów
z Grupy Progres – Cezarego Maciołka,
Wiceprezesa oraz Artema Chausa, zajmującego się rekrutacją cudzoziemców.
Obaj Panowie podkreślili wyzwania panujące na rynku pracy, jakimi są rosnące
koszty pracy oraz stabilność biznesowa.
Zdefiniowane zostały także umiejętności
miękkie, kluczowe w odniesieniu do kandydatów zasilających szeregi branży outsourcingu. W grupie tych umiejętności
znalazły się – proaktywność, punktualność, kreatywność, otwartość na zmiany,
podejmowanie decyzji, komunikacja interpersonalna, motywacja oraz umiejętność
pracy zespołowej.

Miasto Rzeszów było strategicznym partnerem III Polsko-Ukraińskiego Forum
Outsourcingu w Rzeszowie. Wydarzenie
zyskało także wsparcie wielu ważnych
instytucji; zostało objęte Honorowym
Patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa
Podkarpackiego, Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie, Honorowego
Konsula Ukrainy w Rzeszowie, Tadeusza
Ferenca – Prezydenta Miasta Rzeszowa,
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
oraz Związku Miast Polskich. W gronie
Partnerów wspierających tegoroczną
edycję Forum znaleźli się Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, KPMG, Savills,
IAOP, Deutscher Outsourcing Verband,
Emerging Europe Alliance for Business
Services, Innovation and Technology, IT
Ukraine Association, PMI Poland Podkarpacie, Klaster IT, Giga TV oraz Riposta.

Drugim akcentem, a zarazem zamknięciem oficjalnej części III Polsko-Ukraińskiego Forum Outsourcingu był wywiad
Wiktora Doktór z Andrzejem Czarneckim – Dyrektorem ds. Komunikacji
w Pratt & Whitney Poland. Wywiad miał
na celu pokazanie ekosystemu budowanego pod potrzeby branży, a udzielone odpowiedzi pokazały, jak Rzeszów
zbudował otoczenie dla sektora lotniczego. Analizując rozwój sektora IT oraz
szerzej pojętego rynku nowoczesnych
usług wspólnych można stwierdzić,
że podobnie, jak to miało miejsce z branżą
lotniczą, to sektor BSS jest w tej chwili
pod opieką miasta Rzeszowa.
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15-LECIE SAVILLS
W POLSCE
Polski oddział firmy doradczej Savills został założony dokładnie
15 lat temu, w 2004 roku. W ramach świętowania jubileuszu firma
stworzyła całoroczną kampanię True people of real estate, której
zwieńczeniem był niezwykły event dla klientów.
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Główną ideą kryjącą się za kampanią
True people of real estate była chęć podkreślenia kreatywności, zaangażowania
i wytrwałości pracowników Savills. Cechy
te przekładają się na umiejętność budowania trwałych relacji z klientami. Pomysł
na hasło opierał się na dwóch synonimach
słowa „prawda” („true” i „real”). W ramach
kampanii stworzono m.in. krótkie filmy
poświęcone pracownikom, które skupiały
się na ich autentyczności objawiającej się
zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wszystkie sześć odcinków serii
można obejrzeć na oficjalnym kanale
Savills Poland na YouTube .
7 listopada 2019 r. Savills Polska zorganizował event dla ok. 250 gości. Klienci
i pracownicy firmy zaproszeni zostali
do niezwykłego studia fotograficznego w Warszawie, w którym bawili się
do późnych godzin nocnych. Zgodnie
z motywem przewodnim imprezy, jakim
była prawda, na początku każdemu zaserwowano welcome drink w postaci „serum
prawdy”. Następnie odbyła się projekcja
filmów o pracownikach z cyklu True
people of real estate, po której głos w pełnych energii przemówieniach zabrali
Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce oraz
Craig Watson, CFO na region Europy i Bliskiego Wschodu w Savills. Zanim wszyscy
udali się na parkiet, jedna z najdłużej
pracujących osób w polskim oddziale
Savills została poproszona o symboliczne
ukrojenie pierwszego kawałka urodzi
nowego tortu.
Wydarzenie na scenie poprowadził Mar
cin Prokop, gwiazda znana z telewizji.
Na zgromadzonych czekała jeszcze jedna
niespodzianka – występ światowej sławy
fotografa Jacka Poremby. Artysta, który
wykonywał portrety takich osób, jak Dalai
Lama, John Malkovich czy Robert Lewandowski, sfotografował również 10 pracowników Savills. Uroczyste zaprezentowanie zdjęć odbyło się w trakcie eventu.
Zorganizowane przez Savills wydarzenie było formą podziękowania pracownikom, przyjaciołom firmy oraz
partnerom biznesowym, którzy wspierali dynamiczny rozwój firmy w Polsce
na przestrzeni ostatnich 15 lat. My, jako
redakcja, również nie mamy wątpliwości,
że wszyscy goście eventu byli prawdziwymi #TruePeopleOfRealEstate!
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FINAŁ I EDYCJI
HPLAY VOLLEYBALL
Za nami pierwsza edycja wydarzenia siatkarskiego HPlay Volleyball.
W dniu 16 listopada 2019 roku w nowoczesnym obiekcie sportowym
Solne Miasto w Wieliczce do rywalizacji sportowej przystąpiło
17 drużyn reprezentujących środowisko biznesowe z województwa
małopolskiego, śląskiego oraz mazowieckiego. To dzięki nim, trzy
organizacje otrzymały łączne wsparcie w kwocie 10 000 złotych.
W tym emocjonującym wydarzeniu
udział wzięło łącznie ponad tysiąc osób.
Na uczestników w strefie Expo czekało
15 stref przygotowanych przez Partnerów. Mogliśmy w nich znaleźć liczne
atrakcje przygotowane dla najmłodszych
gości, w tym specjalną strefę słodyczy
WAWEL Truck oraz strefy dedykowane
dorosłym, w których czekały: masaże,
porady medyczne oraz doradztwo w zakresie możliwości otrzymania dotacji
i szkoleń.
Powyższe atrakcje spełniły swoje założenia, dzięki czemu aż połowa uczestników przyszła na wydarzenie ze swoimi
rodzinami. To sprawiło, że atmosfera
wydarzenia przerodziła się w piknik dla
rodzin, podczas którego każdy mógł
skorzystać z przygotowanych dla niego
atrakcji – tak sportowych, jak i rozrywkowych czy edukacyjnych.
HPlay Volleyball to wydarzenie sportowo-charytatywne, które daje okazję
do realizacji celów biznesowych firmy,
zarówno w obszarze CSR, Employer Brandingu, jak również budowaniu wizerunku
marki – podkreślają uczestnicy i Partnerzy wydarzenia.
Firmy biorące udział w turnieju angażowały swoich pracowników już na etapie
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przygotowań. Wspólne treningi czy też
opracowanie projektu koszulek drużynowych pozwoliły na zaangażowanie
pracowników i budowę relacji pomiędzy
działami. Zaowocowało to zainteresowaniem pozostałych pracowników, którzy
mobilizując siły w zespole sami zgłaszali
chęć uczestnictwa w projekcie. Efektem
tego zaangażowania była sportowa rywalizacja na boisku przy dopingu rodziny
i współpracowników.
Organizator zadbał również o miłe wspomnienia z wydarzenia, udostępniając
uczestnikom wydzieloną strefę, w której
dedykowany drużynom fotograf wykonywał zdjęcia: drużynowe, indywidualne,
rodzinne. Obszerna fotorelacja pojawiła
się na Fanpage HPlay, a każda zgłoszona
drużyna otrzymała dodatkowo wyselekcjonowane fotografie.
Firmy zgłaszające zespół otrzymały
dodatkowo możliwość rezerwacji dwóch
miejsc dla swoich pracowników w cyklu
HPlay 4Experts. Wzięły w nim udział
osoby na co dzień działające w tematyce
HR, Employer Brandingu i wizerunku
pracodawcy. Podczas cyklu zrealizowane zostały branżowe warsztaty pt. „Jak
budować efektywne zespoły”, szkolenie
motywacyjne „Pokonać samego siebie”,
szkolenie „Podyskutujemy o eventach firmowych” oraz panel dyskusyjny „Trendy
i wyzwania employer brandingowe
na 2020 rok”. Każdy uczestnik otrzymał
certyfikat ukończenia cyklu.
Te wszystkie elementy nie byłyby możliwe do realizacji, gdyby nie zaangażowanie uczestników i firm, których już
teraz zachęcamy do śledzenia naszego
kalendarium i planu na 2020 rok. Podziękowania należą się wszystkim drużynom,
które zagrały w szczytnym celu.
Pierwsze miejsce w HPlay Volleyball zajęła
drużyna z firmy Capgemini Polska. Profesjonalizm i dobra strategia na boisku spowodowały, że po tytuł zwycięzcy drużyna
Capgemini Polska – jako jedyna w turnieju – sięgnęła po puchar bez straty seta.
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Tym zwycięstwem drużyna potwierdziła,
że jest liderem nie tylko w biznesie, ale
również w sportowej rywalizacji. Zespół
otrzymał przywilej przekazania największego wsparcia jednej z trzech organizacji
pozarządowych – beneficjentom turnieju. Drużyna wskazała Fundację Anny
Dymnej „Mimo wszystko”, która otrzymała
wsparcie w kwocie 5000 złotych.
Drugie miejsce zdobyła drużyna z firmy
Columbus Energy. Doskonałe przygotowanie zawodników i aktywność na pełnej
baterii widać było nie tylko podczas
meczu finałowego ale również w trakcie
rozgrywek grupowych. Szczególny
podziw i aplauz zgromadzonej publiczności dało się zauważyć podczas wykonywania imponujących zagrywek. Zapewne
nie jeden profesjonalista mógłby pozazdrościć takich umiejętności. Zwycięstwo
drużyny przerodziło się w wybór Fundacji
Ewy Błaszczyk „AKOGO?”, do której trafiło
3000 złotych.
Trzecie miejsce zajęła drużyna z firmy
Lionbridge. Wysoki poziom rozgrywek
i walka o każdy punkt to elementy cechujące drużynę już od pierwszego gwizdka.
Zdobycie trzeciego miejsca przez tę drużynę daje się porównać z mottem firmy,
odwołującym się do łamania wszelkich
istniejących barier. Sylwetka drużyny
ukształtowana podczas HPlay Volleyball zdecydowanie potwierdza, że Lionbridge tworzą doskonali siatkarze. Ich
wsparcie i przekazanie czeku na kwotę
2000 zł powędrowało do Fundacji „Wawel
z rodziną”.
Już teraz słyszymy, że zespoły rozpoczynają serię zimowych treningów, aby
wypaść jak najlepiej podczas kolejnej
edycji. Niebawem będzie do tego okazja,
ponieważ w 2020 roku Organizator planuje dwie edycje HPlay Volleyball (wiosna
i jesień) oraz nowość HPlay Dodgeball
– pierwszy w Polsce firmowy turniej
w dwa ognie. Zapisy już wystartowały!
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Odpowiedzialni
na drodze
Od 10 lat zmieniamy kulturę jazdy służbowym
samochodem*. Zawsze pod kontrolą, zawsze
odpowiedzialnie.
*) Niemal połowa kierowców
monitorowanych w programie oceny
stylu jazdy Cartrack zdobyło ponad 93%
maksymalnej liczby punktów.

Cartrack Polska

cartrack.pl/odpowiedzialni
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(CORAZ ŁATWIEJSZE)

ZASADY
ZATRUDNIENIA
CUDZOZIEMCÓW
W POLSCE
Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce nadal wymaga spełnienia
określonych obowiązków formalnych, przewidzianych w różnych
przepisach. Choć obowiązki ciążące na pracodawcy i obywatelach
państw trzecich, na pierwszy rzut oka, mogą sprawiać wrażenie trudnych
do pokonania barier, to lista warunków do spełnienia jest stale skracana,
a procedury związane z legalizacją zatrudnienia są upraszczane.
Dzięki wprowadzonym ułatwieniom
dla obywateli niektórych państw spoza
Unii Europejskiej, procedura uzys
kania pozwolenia na pobyt i pracę
jest znacznie mniej skomplikowana.
Warunki, które obywatel państwa trzeciego zobowiązany jest spełnić ubiegając się o wydanie zezwolenia na pracę,
określa Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach. Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy
i pracę w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki, powinien w szczególWYMAGANIA OGÓLNE
Co do zasady, uprawnionymi do wyko- ności posiadać wymagane kwalifikacje
nywania pracy na terenie Polski są zawodowe, ważne ubezpieczenie zdrocudzoz iemcy przebywający legalnie wotne, źródło stabilnego i regularnego
dochodu wystarczającego na pokrycie
oraz posiadający:
kosztów utrzymania siebie i członków
• zezwolenie na pracę, lub
• zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, rodziny pozostających na jego utrzymaniu, a także mieć zapewnione miejsce
lub
• zezwolenie na pobyt czasowy w celu zamieszkania na terytorium Polski.
wykonywania pracy w zawodzie wyma- Zasadniczo, zezwolenie uzależnione jest
od decyzji wojewody, który jako organ
gającym wysokich kwalifikacji.
Zgodnie z prognozą Business Centre Club,
największej w kraju organizacji indywidualnych pracodawców, do 2025 r. w Polsce
będzie brakować 2,5 mln pracowników.
Wprowadzenie prostszych zasad dotyczących osiedlenia się i uzyskania zezwolenia na pracę przez obcokrajowców ma
na celu zachęcenie polskich przedsiębiorców do zatrudnienia cudzoziemców,
rozwój polskiej gospodarki i wypełnienie
pogłębiających się luk kadrowych.
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uprawniony do rozpatrzenia wniosku,
określa szczegóły wykonywania pracy
i czas trwania zezwolenia.

CZY MOŻNA ŁATWIEJ?
Mimo sztywno określonych zasad, ustawodawca przewidział szereg wyjątków
w określonych sytuacjach, w których
zezwolenie na pracę nie jest wymagane.
Należy wymienić tutaj w szczególności
osoby posiadające ważną Kartę Polaka,
status studenta czy przebywające na terytorium Rzeczypospolitej czasowo w celu
połączenia się z rodziną.
Do ważnej grupy wyłączeń należą również obywatele sześciu państw, którzy
korzystają z ułatwionego dostępu
do rynku pracy, czyli obywatele Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi, Gruzji,
a także Mołdowy i Armenii, którzy nie
będą wykonywać prac sezonowych. Ustawodawca zezwala, żeby przez 6 miesięcy
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Rozważając zatrudnienie
cudzoziemca, niemal
automatycznie nasuwa
się pytanie – czy istnieje
możliwość nawiązania stosunku
pracy z zatrudnionymi
pracownikami będącymi
obywatelami państw trzecich
ponad ustawowy limit – pół
roku w ciągu kolejnych
12 miesięcy?
w ciągu kolejnych 12 miesięcy mogli oni
wykonywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Jedynym
warunkiem, który należy spełnić jest
posiadanie pisemnej umowy o pracę lub
umowy zlecenia i oświadczenia od pracodawcy powierzającego pracę. Dokumenty
te należy zarejestrować we właściwym
powiatowym urzędzie pracy. Procedura
jest bardzo prosta, a jeśli oświadczenie
nie zawiera braków formalnych, rejestracja odbywa się w ciągu 7 dni.

TEST RYNKU PRACY
Zdarzają się sytuacje, w których zanim
pracodawca zdecyduje się zatrudnić
na danym stanowisku obywatela państwa trzeciego, jest on zobowiązany
do wykonania tzw. testu rynku pracy.
Jest to procedura uzyskania informacji
na temat sytuacji na lokalnym runku
pracy, potwierdzającej brak możliwości
zatrudnienia w to miejsce obywatela
Polski lub Unii Europejskiej. W celu uzyskania takiej informacji, pracodawca
powinien złożyć w powiatowym urzędzie
pracy zgłoszenie wolnego miejsca pracy
i poczekać na decyzję odpowiedniego
starosty. Jednakże, obowiązek przeprowadzania testu rynku pracy dotyczy tylko
określonych grup zawodowych. W Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie
określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe
warunki wydawania zezwoleń na prace
cudzoziemców, został ujęty wykaz prawie
300 zawodów, które nie wymagają przedstawienia informacji starosty. Pracą nieobjętą obowiązkowym testem są m.in.
popularne na polskim rynku prace pielęgnacyjno-opiekuńcze, administratorów
systemów komputerowych, monterów
izolacji, kierowców autobusów, spawaczy,
robotników budowy dróg, elektryków
budowlanych, programistów aplikacji
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skutecznie zniechęcać do nielegalnego
zatrudnienia cudzoziemców. Jednak
szara strefa nadal obejmuje znaczną część
rynku. Przedsiębiorcy podnoszą, że procedury legalizacyjne, choć upraszczane,
wciąż trwają zbyt długo. Wynika to m.in.
z braków kadrowych w urzędach – i tutaj
koło się zamyka. Rozwiązania dla tej sytuacji zostały przyjęte w „Polityce migraRozważając zatrudnienie cudzoziemca, cyjnej Polski" – dokumencie przygotoniemal automatycznie nasuwa się wanym przez MSWiA i popieranym przez
pytanie – czy istnieje możliwość nawią- resort pracy. Pozostaje z nadzieją patrzeć
zania stosunku pracy z zatrudnionymi na jego wdrożenie.
pracownikami będącymi obywateAutorzy:
lami państw trzecich ponad ustawowy
limit – pół roku w ciągu kolejnych 12
miesięcy? Naturalnie, jest taka możliwość. Aby z niej skorzystać należy jednak
ubiegać się o wydanie odpowiedniego
zezwolenia u wojewody. Jednakże,
Magdalena
Chochowska,
jeżeli praca miałaby być wykonywana
Senior associate,
u danego pracodawcy w związku z zareBaker McKenzie
jestrowanym już wcześniej oświadczeniem, to taki pracodawca może wystąpić
o wydanie zezwolenia na pracę na tym
samym stanowisku w trybie uproszczonym. Oznacza to, że nie ma konieczności przeprowadzania tz w. testu
Klaudia
rynku pracy.
Majkutewicz,

lub w charakterze pomocy domowej
na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym, wykonywane przez
obywateli innych państw. Ponadto,
wojewoda może określić własne wyjątki
od konieczności przeprowadzenia
tzw. testu rynku pracy dla wybranych
zawodów w danym województwie.

NIELEGALNIE – NIEOPŁACALNIE

Lawyer,
Baker McKenzie

Wykonywanie pracy zgodnie z prawem
jest ważne, zarówno z punktu widzenia
cudzoziemca, jak i jego pracodawcy. Niedochowanie ustawowych obowiązków
może skutkować nałożeniem kary
grzywny na obywatela państwa trzeciego
(nie niższej niż 1000 złotych i nie wyższej
niż 5000 złotych) i wydaniem decyzji
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu
do kraju ojczystego, jak i narażeniem się
podmiotu powierzającego nielegalne
wykonywanie pracy na odpowiedzialność wykroczeniową lub karną. Kary dla
pracodawców nielegalnie zatrudniających cudzoziemców mogą sięgnąć nawet
30 000 złotych. Coraz prostsze i szybsze
procedury legalizacyjne, w połączeniu
z dość dotkliwym systemem kar, powinny
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SSC

GBS-OWE SERCE
DFDS BIJE
W POZNANIU

Słowo wstępu:
SSC Lions to projekt Pro Progressio,
w którym, w g łównej mierze, Fundacja wspiera komun ikacyjnie oraz rozwojowo sektor CUW (Centrum Usług
Wspólnych). Na stronach m
 agazynu
Outsourcing&More b ędziemy prez en-
tować studia przy
padków oraz wywiady z liderami Centrów Usług
Wspólnych, wybitnymi osobowościami oraz ekspertami instytucji otoczenia SSC (ang. S hared Service Centre).

Wybrani rozmówcy udzielą nam odpo
wiedzi na pytania dotyczące najlepszych
praktyk biznesowych, doświad
czenia
operacyjnego czy employer brandingu.
W tej odsłonie SSC Lions zapraszamy
do zapoznania się z rozmową z Radkiem
Mierzejewskim, dyrektorem zarządzajacym GBS DFSD w Poznaniu.

SSC LIONS

Wiktor Doktór, Pro Progressio: DFDS
jest międzynarodową organizacją logistyczną. Kiedy Twoja firma podjęła
decyzję o utworzeniu GBS w Poznaniu i dlaczego Poznań został wybrany
jako lokalizacja?
Radek Mierzejewski, GBS DFSD
w Poznaniu: Wizja naszego grupowego
centrum usług finansowych została podjęta w ramach szerszej strategii „Project
One Finance”, która miała na celu standaryzację procesów finansowych. Samo
centrum w Poznaniu zostało otwarte
w 2013 r. Poznań został wybrany ze
względu na wysoką jakość systemu edukacji (w tym nauki języków obcych),
dostępności talentów w konkurencyjnych cenach rynkowych oraz dostępności odpowiedniej powierzchni biurowej.
Bezpośrednie loty między Poznaniem
a Kopenhagą, jak i również członkostwo Polski w UE, również przyczyniły
się do podjęcia tej decyzji.

mającego na celu wdrożenie nowego A jakie są plany na następny rok lub
systemu ERP, z Poznaniem pełniącym dwa?
rolę ‘hubu’.
Z pewnością mamy bardzo ambitne
plany! Już teraz koncentrujemy się
A jaka była Twoja wcześniejsza histo- na nowym systemie ERP, który, jak się
ria? Czy DFDS jest pierwszym cen- spodziewam, przyspieszy automatyzatrum GBS, którym zarządzasz, czy cję oraz uwolni czas, który spożytkumiałeś już wcześniej doświadczenie jemy na działania scalające nas jeszcze
w strukturach BPO/SSC?
bardziej z Grupą i Partnerami BizneMoje pierwsze doświadczenie sowymi. Obecnie formułujemy naszą
w strukturach SSC miało miejsce strategię powdrożeniową, o nazwie
w 2006 r., kiedy dołączyłem do austra- „WIN23”, która wskaże, w jaki sposób
lijskiej grupy firm, która miała scen- będziemy mogli wykorzystać narzętralizowane funkcje księgowe. Byłem dzia technologiczne, najlepsze praktyki,
wtedy częścią tej „wspólnej” funkcji, RPA oraz inne innowacyjne rozwiązania
pracując nad projektami obejmującymi na w pełni wdrożonym i zintegrowanym
całą grupę oraz pełniąc funkcję dyrek- środowisku ERP. Strategia „WIN23”
tora finansowego dwóch spółek grupy tworzy wizję tego, czym możemy być,
notowanych na giełdzie. Ogólnie rzecz a następnie jasno określi, co jest jeszcze
biorąc, wchodząc w ten sektor wykorzy- potrzebne, aby się tam dostać.
stałem moje wcześniejsze doświadczenia
audytorskie i role finansowe. W 2010 r. Czy Poznań jest jedyną lokalizacją
spakowałem walizki i przyjechałem GBS dla DFDS, czy są też inne?

JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH ZAGROŻEŃ, ALE I SZANS JEST TO, IŻ ARBITRAŻ
PRACOWNICZY, KTÓRY BYŁ JEDNYM Z TRADYCYJNYCH CZYNNIKÓW NAPĘDZAJĄCYCH
SSC/BPO, NIE JEST JUŻ PRZEKONUJĄCYM ARGUMENTEM BIZNESOWYM, PONIEWAŻ
POLSKA I CAŁY REGION CEE ZBLIŻAJĄ SIĘ DO ZACHODNICH PARYTETÓW.

Jak duże jest Wasze centrum w Poznaniu i jak zmieniło się w czasie, gdy
nim zarządzasz?
Nasze poznańskie biuro zatrudnia
obecnie ponad 220 pracowników i ewoluowało znacznie poza założenia przyjęte w 2013 roku. Posiadamy szereg specjalistycznych usług, takich jak Controlling Finansowy, Business Intelligence,
czy też Continuous Improvement. Funkcje te ewoluowały w ciągu kilku ostatnich lat z zespołów operacyjnych, kiedy
ujednoliciliśmy i zharmonizowaliśmy
procesy księgowe Grupy. Jesteśmy szczególnie dumni z faktu, że wykorzystaliśmy wewnętrzne talenty, zapewniając
jednocześnie ciekawe możliwości dalszego rozwoju w Poznaniu. Myślę jednak, że największą transformacją jest
to, że nie jesteśmy już tylko „centrum
kosztów”, a staliśmy się „centrum wartości dodanej” i integralnym członkiem
DFDS Group Finance. Dobrym przykładem tej przemiany jest fakt prowadzenia kluczowego, grupowego projektu
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do Polski, która wówczas eksplodowała
możliwościami w obszarze BPO/SSC.
Od tego czasu miałem możliwość oraz
przywilej kierowania kilkoma międzynarodowymi centrami usług wspólnych
zlokalizowanymi w Gdyni, Poznaniu
i Bielsku-Białej. Brałem też udział w ocenach opłacalności BPO/SSC, migracji
i projektach doradczych.
Wróćmy do DFDS w Poznaniu. Jakiego
rodzaju procesami obecnie zarządzasz?
Oprócz tradycyjnych funkcji RtR,
PtP, OtC i Master Data, posiadamy
również kilka specjalistycznych obszarów, takich jak: controling finansowy,
zespół specjalistów w zakresie podatku
VAT, Cash Management, Self-Billing,
kontrola kredytowa i zarządzanie ryzykiem, cła oraz analizy biznesowe. Mamy
również zespół Continuous Improvement złożony z programistów oraz analityków, którzy egzekwują strategię RPA
i automatyzacji.

Mamy również centrum rozwoju IT
w niedawno przejętym UN Ro-Ro, który
był największym tureckim operatorem
promów towarowych łączących Europę
i Turcję. Centrum zatrudnia obecnie
ponad 30 osób pracujących nad rozwiązaniami IT dla aplikacji mobilnych,
cross-dockingu i magazynowania dla
niektórych większych klientów w łańcuchu dostaw.
Pozwól, że zakończę nasz wywiad
pytaniem o Twoją własną opinię dotyczącą rozwoju branży GBS w Polsce
w nadchodzącym roku. Czy są jakieś
szanse, a może zagrożenia, które staną
przed branżą GBS/SSC w nadchodzącym roku?
Jednym z największych zagrożeń,
ale i szans jest to, iż arbitraż pracowniczy, który był jednym z tradycyjnych
czynników napędzających SSC/BPO,
nie jest już przekonującym argumentem biznesowym, ponieważ Polska i cały
region CEE zbliżają się do zachodnich
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parytetów. Oczekuję pewnej racjonalizacji w tym sektorze, co oznacza, że aby
zachować istotność, operacje SSC/BPO
muszą koncentrować się na doskonałości operacyjnej, centrach wiedzy i innowacjach. To także doskonała okazja dla
Polski, aby być liderem w gospodarce
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opartej na wiedzy. GBS mogą znacznie przyczynić się do tej przyszłości, ale
muszą mieć jasne, strategiczne plany
działania, które określają kluczowe
obszary kompetencji i sposoby ich
wykorzystania w celu zwiększenia wartości, i przyczynienia się do osiągnięcia

szerszych celów organizacyjnych. GBS
muszą znajdować się na czele gospodarki opartej na wiedzy, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że przestaną
być konkurencyjne.
Dziękuję za rozmowę.
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NOWE OBOWIĄZKI
PRZEDSIĘBIORCÓW:

CENTRALNY REJESTR
BENEFICJENTÓW
RZECZYWISTYCH

W dniu 13 października 2019 r. weszły w życie istotne zmiany
w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu. Wprowadzone zmiany wynikają
z obowiązku implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania
wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu. Ich celem ma być zapobieganie
niewłaściwemu wykorzystywaniu podmiotów prawnych w obrocie
oraz zapewnienie większej przejrzystości rynku.
Jedną z nowych instytucji wprowadzo- • osoba fizyczna sprawująca konnych na mocy wskazanej ustawy jest
trolę nad osobą prawną lub osoCentralny Rejestr Beneficjentów Rzeczybami prawnymi, którym łącznie przywistych, z utworzeniem którego łączy się
sługuje prawo własności więcej niż
szereg nowych obowiązków dla przedsię25% ogólnej liczby udziałów lub
biorców. Wprowadzona regulacja wywoakcji spółki, lub łącznie dysponująca
łała szereg wątpliwości i pytań dotycząwięcej niż 25% ogólnej liczby głosów
cych zgłaszania wymaganych ustawą
w organie spółki, także jako zastawnik
danych do nowoutworzonego rejestru.
albo użytkownik, lub na podstawie
Poniżej, postaramy się odpowiedzieć
porozumień z innymi uprawnionymi
na najważniejsze z nich.
do głosu,
• osoba fizyczna sprawująca kontrolę
KIM JEST BENEFICJENT
poprzez posiadanie w stosunku do tej
RZECZYWISTY?
osoby prawnej uprawnień jednostki
Wspominana wyżej ustawa wprowadza
dominującej w rozumieniu ustawy
bardzo szeroką definicję beneficjenta rzeo rachunkowości.
czywistego. Zgodnie z nią za beneficjenta
rzeczywistego uznawana jest osoba W przypadku, gdy nie można ustalić tożfizyczna lub osoby fizyczne sprawujące samości osób fizycznych określonych
bezpośrednio lub pośrednio kontrolę powyżej lub w razie wystąpienia w tym
nad spółką. Uprawnienia kontrolne mogą zakresie wątpliwości, beneficjentem rzewynikać z okoliczności prawnych lub fak- czywistym będzie osoba fizyczna zajtycznych i polegają na możliwości wywie- mująca wyższe stanowisko kierowni
rania decydującego wpływu na czynności cze w spółce.
lub działania podejmowane przez klienta,
lub osobę fizyczną, lub osoby fizyczne, Zawiła definicja beneficjenta rzeczywiw imieniu których są nawiązywane sto- stego może w praktyce dostarczać trudsunki gospodarcze lub przeprowadzana ności w ustaleniu kręgu beneficjentów
jest transakcja okazjonalna.
rzeczywistych podmiotu obowiązanego
do dokonania zgłoszenia. Szczególnie
Ustawa precyzuje wskazaną powyżej defi- problematyczne może być to w odnienicję w odniesieniu do podmiotów będą- sieniu do spółek z udziałem kapitału
cych osobami prawnymi – za beneficjenta zagranicznego, posiadających wieloszczerzeczywistego w przypadku spółek prawa blową strukturę udziałowców. W takim
handlowego uznawana jest:
wypadku konieczne będzie dotarcie
• osoba fizyczna będąca udziałowcem do osoby bądź osób fizycznych będąlub akcjonariuszem, której przysłu- cych na samym szczycie struktury korpoguje prawo własności więcej niż 25% racyjnej, posiadających kluczowy wpływ
ogólnej liczby udziałów lub akcji tej na działania podmiotu.
osoby prawnej,
• osoba fizyczna dysponująca więcej niż W uproszczeniu przyjąć jednak można,
25% ogólnej liczby głosów w organie że beneficjentem rzeczywistym będzie
stanowiąc ym spółki, także jako najczęściej osoba fizyczna (wspólnik)
zastawnik albo użytkownik, lub na pod- posiadająca pakiet większościowy udzia
stawie porozumień z innymi uprawnio- łów w spółce i mająca decydujący wpływ
nymi do głosu,
na działania podejmowane przez spółkę.
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KTO PODLEGA OBOWIĄZKOWI
ZGŁOSZENIA DANYCH
DO CENTRALNEGO REJESTRU
BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH?
Ustawa zawiera zamknięty katalog podmiotów obowiązanych do zgłoszenia
i aktualizacji danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Ustawodawca zalicza do nich:
• spółki jawne;
• spółki komandytowe;
• spółki komandytowo-akcyjne;
• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
• spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek
publicznych.
Z kręgu przedsiębiorców zobowiązanych
do zgłoszenia danych wyłączono zatem
przedsiębiorców indywidualnych, spółki
cywilne oraz spółki partnerskie.
Zgłoszenie w imieniu wskazanych powyżej
podmiotów składa osoba uprawniona
do reprezentacji spółki tj. w przypadku
spółek kapitałowych – członkowie zarządu,
a w przypadku spółek osobowych – wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki.
Osoba reprezentująca podmiot powinna
zostać ujawniona w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Zgłoszenie do Centralnego
Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
musi zostać opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem
potwierdzonym przez profil zaufany
ePUAP. Co istotne, w przypadku reprezentacji łącznej zgłoszenie musi zostać
podpisane przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Nie ma przy tym znaczenia w jakiej kolejności ani w jakiej konfiguracji podpisy
zostaną złożone.
Dane beneficjenta rzeczywistego należy
zgłosić poprzez wypełnienie specjalnego
formularza udostępnionego przez Ministra
Finansów w systemie teleinformatycznym.
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Zawiła definicja beneficjenta
rzeczywistego może
w praktyce dostarczać
trudności w ustaleniu kręgu
beneficjentów rzeczywistych
podmiotu obowiązanego
do dokonania zgłoszenia.
Szczególnie problematyczne
może być to w odniesieniu
do spółek z udziałem kapitału
zagranicznego, posiadających
wieloszczeblową strukturę
udziałowców.

JAKIE INFORMACJE
I W JAKIM TERMINIE PODLEGAJĄ
ZGŁOSZENIU?
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą,
do Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych należy zgłosić nie tyko
dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego, ale także członka organu lub
wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek zobowiązanych do dokonania zgłoszenia. Wśród danych, koniecznych do zgłoszenia do Centralnego Rejestru wymieniono:
• imię i nazwisko,
• obywatelstwo,
• państwo zamieszkania,
• numer PESEL albo datę urodze
nia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
• informację o wielkości i charakterze
udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.
Po wskazaniu wszystkich wymaganych
danych beneficjenta rzeczywistego oraz
osób uprawnionych do reprezentowania
spółki, osoba składająca zgłoszenie obowiązana jest ponadto podpisać klauzulę,
która zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia. Przetwarzanie informacji
o beneficjentach rzeczywistych zgromadzonych w Rejestrze będzie odbywało
się bez wiedzy osób, których informacje
te dotyczą. Rejestr jest jawny i dostępny
publicznie, a dokonanie zgłoszenia nie
wiąże się z żadnymi kosztami po stronie
zgłaszającego.

Rzeczywistych, uzależnione są od daty
zarejestrowania podmiotu zobowiązanego do dokonania zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku
spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS przed wejściem w życie
nowych przepisów, tj. przed dniem
13 października 2019 r., termin na zgłoszenie wymaganych danych wynosi
6 miesięcy, a zatem upływa w dniu
13 kwietnia 2020 r. W przypadku nowych
podmiotów zarejestrowanych po 13 października 2019 r., termin na dokonanie
zgłoszenia danych beneficjentów rzeczywistych jest dużo krótszy – wynosi
bowiem jedynie 7 dni, licząc od dnia wpisania spółki do rejestru KRS. Siedmiodniowy termin na dokonanie zgłoszenia
przewidziany został również dla aktualizacji danych podlegających ujawnieniu
w Centralnym Rejestrze Beneficjentów
Rzeczywistych. Termin ten liczy się
od dnia dokonania zmiany, co ma szczególne znaczenie w przypadku czynności
o charakterze dyspozytywnym, takich jak
zmiana zarządu, zbycie udziałów w spółce
kapitałowej czy też przeniesienie praw
i obowiązków w spółce osobowej. Podkreślić należy, iż do biegu wskazanych
powyżej terminów nie wliczają się soboty
oraz dni ustawowo wolne od pracy. Co
więcej, w przypadku awarii systemu
teleinformatycznego, okres jej trwania
nie wlicza się do biegu terminu na zgłoszenie danych beneficjenta rzeczywistego. Informacja o zakłóceniach w funkcjonowaniu systemu oraz ich naprawieniu
udostępniana będzie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Podsumowując powyższe, wskazać
należy, iż z uwagi na zawiłą i niejasną
definicję beneficjenta rzeczywistego
i stosunkowo krótki termin na jego wskazanie do rejestru w przypadku nowych
podmiotów wprowadzanych do obrotu,
zgłoszenie wymaganych przez ustawodawcę danych do Centralnego Rejestru
Beneficjentów Rzeczywistych może
w praktyce rodzić szereg trudności. Krąg
beneficjentów rzeczywistych, jak i ich
dane identyfikacyjne zgłaszane do rejestru, powinny być ustalane przez podmiot
zobowiązany w sposób niezwykle wnikliwy i dokładny, mając na uwadze bardzo
wysokie zagrożenie karą finansową
za błędy popełnione w tym zakresie.
Autorzy:

Mateusz Chudzik,
Radca Prawny, Partner,
Kancelaria Prawna
„Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni” sp.p.,
www.chudzik.pl

Anna Godlewska,
Aplikant radcowski,
Kancelaria Prawna
„Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni” sp.p.,
www.chudzik.pl

JAKIE KARY MOGĄ ZOSTAĆ
NAŁOŻONE W PRZYPADKU BRAKU
ZGŁOSZENIA DO CENTRALNEGO
REJESTRU BENEFICJENTÓW
RZECZYWISTYCH?

Ustawodawca, wprowadzając nowe
regulacje w zakresie zgłaszania danych
beneficjentów rzeczywistych, przewidział dotkliwe sankcje w przypadku
uchybienia obowiązkowi prawidłowego
zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Za niezłożenie
zgłoszenia we wskazanych w ustawie terminach na podmioty, które obowiązku
tego nie wykonały, może zostać nałożona
Terminy na dokonanie zgłoszenia kara sięgająca wysokości nawet jednego
w Centralnym Rejestrze Beneficjentów miliona złotych.
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GLOBAL BUSINESS
COMPLEXITY INDEX 2019
Pokonywanie wyzwań związanych z
prowadzeniem działalności za granicą.
Nasz raport skupia się na zasadach, regulacjach i karach,
księgowości i podatkach, zatrudnianiu, zwalnianiu i
płaceniu pracownikom.

Skontaktuj się z nami

tmf-group.com/enquiry

BIZNES

ELEKTRYKI
– NIE EKOLOGIA, A EKONOMIA
POWINNA SKŁONIĆ CIĘ
DO ICH ZAKUPU!

Jeszcze kilka lat temu liczba punktów doładowań samochodów
elektrycznych w Polsce wynosiła dosłownie kilka sztuk w największych
miastach. Wtedy jeszcze jeżdżenie elektrykami się nie opłacało. Jak to
wygląda obecnie? Okazuje się, że elektryki idą w parze z ekonomią i są
tańsze w użytkowaniu od zwyczajnych samochodów!
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Naładowanie baterii do pełna
w domu, w droższej taryfie G11
wynosi około 50 złotych, natomiast
naładowanie samochodu za pomocą
Superchargera kosztuje około
80–90 złotych. To wciąż mniej niż
w przypadku jazdy na benzynie.

elektrycznymi (marki Tesla) podaje
serwis Elektrowóz. Naładowanie baterii
do pełna w domu, w taryfie G12 może
kosztować około 28–34 złote, w zależności od modelu. Przy spokojnej jeździe
pokonanie 100-kilometrowej trasy będzie
nas więc kosztować około 6–7 złotych.
Nieco droższa będzie eksploatacja w przyELEKTRYKI – PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI? padku Tesla Model 3 Performance, nieco
TAK – NAJBLIŻSZEJ!
tańsza w przypadku modelu Tesla Model
Giganci motoryzacji, tacy jak Volkswagen, 3 Mid Range.
Audi, Mercedes czy BMW, zapowiadają
wdrożenie produkcji aut elektrycznych O dziwo, równie zachęcająco wyglądają
na skalę masową. Wiele państw dekla- koszty ładowania samochodu w taryfie
ruje się co do tego, że w przeciągu naj- G11, a także koszty ładowania na Superbliższych kilkunastu lat zrezygnuje cał- chargerach Tesli. Naładowanie baterii
kowicie z produkcji aut z silnikami spali- do pełna w domu, w droższej taryfie G11
nowymi i będzie produkowało wyłącznie wynosi około 50 złotych, natomiast nałasamochody elektryczne. Polska także ma dowanie samochodu za pomocą Superogromne plany względem aut elektrycz- chargera kosztuje około 80–90 złotych. To
nych. Mimo że daleko nam do takich wciąż mniej niż w przypadku jazdy na benpaństw, jak Niemcy, Wielka Brytania czy zynie. Warto zaznaczyć, że użytkownicy
Szwecja (każde z nich posiada prawie Superchargerów płacą tylko za tę energię,
3 tys. szybkich stacji ładowania samo- która została dostarczona do baterii.
chodów elektrycznych), w naszym kraju
także przybywa (i to w zawrotnym tempie) ELEKTRYKI TO AUTA TAŃSZE
stacji ładowania samochodów elektrycz- W TANKOWANIU, ALE CZY
nych. Ile kosztuje jeżdżenie elektrykami? POLSKA INFRASTRUKTURA
Czy to ekonomiczne? Okazuje się, że tak! ENERGETYCZNA JEST

oferuje możliwość podłączenia do stacji
ładowania bezpłatnie, wystarczy poprosić
o to personel. Inne, jak np. sieć sklepów
Lidl, oferuje bezpłatne ładowanie w godzinach pracy sklepu. Z kolei GreenWay,
która obecnie stanowi jedną z większych
sieci szybkiego ładowania elektryków
w Polsce (ponad 100 punktów DC i prawie
50 punktów AC, a w najbliższych planach
jest powiększenie ilości stacji do 160 DC
i 70 AC), pobierają opłaty w wysokości
około 2 zł za 1 kWh prądu. Wiele zależy
od rodzaju wybranego pakietu – pakiet
podstawowy (ładowanie zwykłą ładowarką) jest bezpłatny, natomiast ładowanie ładowarką DC kosztuje 2,19 złotych
za 1 kWh. Po upływie 45 minut od ładowania stacja dolicza 40 groszy za każdą
dodatkową minutę.
Jeśli chodzi o ładowanie aut elektrycznych, nie można zapominać oczywiście
o domowych stacjach ładowania – te są
o wiele tańsze w eksploatacji. Jazda autem
na prąd, po zainstalowaniu własnej stacji
ładowania w garażu, może być bardzo
opłacalna i kosztować mniej niż eksploatacja skutera lub nawet korzystanie
z komunikacji miejskiej.

NA NIE PRZYGOTOWANA?
ELEKTRYKI – WYSOKI KOSZT
NABYCIA, ALE ZA TO TAŃSZA
EKSPLOATACJA

Wydawać by się mogło, że podróż elektrykiem jest silnie uzależniona od trasy i znajdujących się na niej ładowarek, jednak
Mówi się, że elektryki, ze względu na dro- punktów ładowania w Polsce jest coraz
gie części zamienne i wysoki koszt naby więcej, dzięki czemu korzystanie z samocia, są autami dedykowanymi firmom oraz chodów elektrycznych nie jest uciążliwe.
osobom zamożnym. Pomimo dofinanso- Ministerstwo Energii podaje, że w Polsce
wania i ulg zawartych w ustawie o elek- jest już prawie 500 punktów ładowania
tromobilności, przeciętnego Kowalskiego o dużej mocy oraz 2 razy tyle punktów
raczej nie stać na zakup takiego auta. ładowania normalnej mocy. Wystarczy
Prawda jednak wygląda tak, że auta te spojrzeć na aktualną mapę rozwoju ładosą o wiele tańsze w eksploatacji. Ponie- warek samochodów elektrycznych, by się
siony więc wydatek przy zakupie jest co do tego upewnić: www.plugshare.com.
jednorazowym obciążeniem dla portfela
i w gruncie rzeczy bardziej stanowi inwe- W samych tylko Katowicach znajdziemy
kilkadziesiąt publicznych punktów ładostycję niż wydatek.
wania, w tym kilkanaście korzystająIle kosztuje jeżdżenie elektrykiem? Według cych z technologii High Power Charging.
portalu Na Prąd koszt przejechania 100 km W Krakowie takich punktów – stacji ładow mieście samochodem elektrycznym wania jest ponad 60, a na terenie Warwynosi około 10 złotych (zakładając, szawy – 125. Dzięki mapie możemy bez
że auto to zużywa 25 kWh prądu). Warto problemu sprawdzić rodzaj gniazdek,
przy tym pamiętać, że zużycie energii które obsługuje stacja, a także poznać
elektrycznej jest większe przy ekstremal- dokładną lokalizację stacji ładowa
nych warunkach pogodowych, zarówno nia elektryków.
w trakcie mrozu, jak i w czasie upału
(z uwagi na konieczność ochłodzenia STACJE DOMOWE
CZY PUBLICZNE? Z KTÓRYCH
baterii lub ogrzewania samochodu).

OPŁACASIĘ KORZYSTAĆ?
Nieco dokładniejsze dane odnośnie do kosztów jazdy samochodami
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Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego? Wiele stacji benzynowych

Elektrowóz donosi, że przy kosztach
57 groszy za 1 kWh naładowanie do pełna
w domu samochodu typu Nissan Leaf nie
wyniesie więcej niż 25 złotych. W przeliczeniu na 100 kilometrów koszt ten
wyniesie 9,4 złote, czyli tyle, ile byśmy
zapłacili za około 2 litry benzyny. Wydatki
związane z ładowaniem samochodu
w domu można oczywiście obniżyć,
wystarczy ładować auto wtedy, kiedy obowiązuje tańsza taryfa, np. nocą.
W przypadku operatora PGE koszt ładowania auta elektrycznego może wynieść
około 940 złotych rocznie (taryfa dzienna)
lub jedynie 630 złotych rocznie (taryfa
nocna). Kwoty te, przeliczone przez
serwis Moto, nie obejmują opłat dodatkowych. Jak widać, ładowanie elektryków
w domu, nie dość, że jest bezproblemowe,
to jeszcze bardzo tanie.
Autor:

Dariusz Olejnik,
Wiceprezes Zarządu
Kingsman Finance
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POZNAJCIE

LAGOM

,
CZYLI JAK PRZESTRZEŃ
I CODZIENNE RYTUAŁY MOGĄ
PRACOWAĆ DLA CIEBIE

Duńczycy mają Hygge, a Szwedzi Lagom. Czym jest lagom i jak
możemy je odnaleźć lub wprowadzić w miejscu pracy? Czy poza
spokojną Skandynawią, pozostała część Europy jest w stanie
skorzystać ze stylu życia naszych północnych sąsiadów?
20 lat temu świat nie pomyślałby, że szef
będzie chciał przyciągnąć do siebie pracowników, oferując im wspaniale urządzone miejsce pracy. Dobrze zorganizowane biuro w rankingu wytycznych
wpływa na to, czy pracownik przyjmie
ofertę pracy, plasując się prawie na równi
z benefitami, jakie otrzyma. Jeszcze
10 lat temu, nikt nie pomyślałby, że styl
aranżacji biur będzie dążył do stworze
nia domowego, naturalnego klimatu.
Z filmów o przyszłości byliśmy przyzwyczajeni do zupełnie innego wizerunku:
dużo szkła, połysku, elegancji, światła
w różnych kolorach, a dziś... W pracy
spędzamy większość naszego czasu podczas tygodnia. Nic dziwnego, że pracodawcy coraz bardziej dbają o wizerunek
swojego biura i atmosferę, w której
mają przebywać ich pracownicy. Trend
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udomowionego biura, z elementami
„świata zewnętrznego” trwa i przechodzi
kolejne ewolucje.
Dziś szukamy spokoju, życia, które nieważne, czy w pracy czy poza nią, potrafi balansować pomiędzy obowiązkami a wypoczynkiem. Filozofia Lagom
to szwedzki styl życia, sposób na pogodzenie obowiązków z przyjemnością.
Szwed, niezależnie gdzie się znajduje
i jak dużo zadań ma w pracy na głowie
w ciągu dnia, zawsze znajdzie czas
na fikę, krótko mówiąc – przerwę
kawową. To obce słowo ma magiczne
znaczenie. To nie tylko chwila na szybkie
zaparzenie kawy i powrót do biurka, to
rytuał. To moment, kiedy możemy wstać
od miejsca pracy, zmienić naszą pozycję,
przespacerować się w stronę kuchni,

spotkać innych pracowników i chwilę
porozmawiać. Fika w Szwecji jest zazwyczaj celebrowana rano i po godzinie
15:00, przed wyjściem z pracy, ale nie tuż
przed nim. Nie jest to przerwa na lunch,
to zupełnie co innego. Trwa zazwyczaj 15 minut i jest wliczona w czas
pracy pracownika.

„NIE ZA DUŻO, NIE ZA MAŁO,
W SAM RAZ"
Lagom to stan równowagi i zdrowy
rozsądek nie tylko w domu, ale także
w pracy. Lagom wspaniale wpasowuje
się w obecne trendy kształtowania
nowoczesnych przestrzeni biurowych.
Nie kojarzą się już one tylko ze sprytnymi rozwiązaniami lub kosmicznymi
systemami, ale z miejscem, które potrafi
współpracować z jego użytkownikami.
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Dobrze zorganizowane biuro
w rankingu wytycznych
wpływa na to, czy pracownik
przyjmie ofertę pracy,
plasując się prawie na równi
z benefitami, jakie otrzyma.
JAKIE SKŁADNIKI MAJĄ WPŁYW
NA BIURO W STYLU LAGOM?
Zdrowe odżywianie się i troska o ergonomię, czyli dbanie o nas samych.
Rozwiązania, które cicho podpowiadają nam, jak możemy spędzać czas
w pracy. Czy kontenerek musi być tylko
miejscem gromadzenia... no właśnie, co
przechowujesz w podręcznej komódce
na kółkach pod biurkiem? Jak dawno ją
otwierałeś? A może już dawno tego nie
robiłeś, bo zgubiłeś kluczyk? Kontenerek
to nie tylko miejsce przechowywania,
to także miejsce, na którym możemy
przyjąć przypadkowego gościa na nieformalne spotkanie.

lub też odejść na chwilę od swojego
zespołu i nie przeszkadzać im swoimi
długimi rozmowami telefonicznymi, gdy
oni chcą pracować w skupieniu.

Dbanie o środowisko i zrównoważony
rozwój. To temat, który plasuje się ostat
nio na łamach wielu dyskusji i konferencji
biznesowych, bo kto, jak nie my, zadba
o naszą planetę i jej przyszłość? Segregacja to nie wszystko, obecnie nie tylko
zielone biura mówią o zrównoważonym
rozwoju. Zgodnie ze swoją przyjętą polityką, wiele produktów IKEA powstaje
w duchu zrównoważonego rozwoju.
Jak dużo w ciągu dnia rozmawiasz przez Fronty szafek z butelek plastikowych
telefon? Czy rozmowy telefoniczne zaj- w pracowniczej kantynie? Na dodatek
mują Ci minimum 1/3 dnia? Wykorzystaj w eleganckim wydaniu, proszę bardzo!
ten czas „2 w 1”, gdy wykonujesz rozmowy Sposób na segregację? To też mamy!
telefoniczne, odejdź od biurka. Rozpro- Także w przestrzeniach wspólnych,
stujesz wtedy kręgosłup, możesz zmienić warto szukać rozwiązań, które pochodzą
pozycję i usiąść w wygodnych fotelach z odzysku. Ekologia i dizajn w jednym.
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KONTAKT Z LUDŹMI, Z KTÓRYMI
PRACUJESZ I Z... NATURĄ
Wspomniana nieco wyżej fika jest
powodem do spotkań z innymi współpracownikami. Podczas 8-godzinnego dnia
pracy powinniśmy szukać jeszcze więcej
sytuacji, w których poznajemy innych
użytkowników tej samej przestrzeni. Nie
tylko poprawi to nam samopoczucie, ale
dzięki temu rozbudujemy swoją sieć kontaktów. Rozwiązania, które pomagają nam
w osiąganiu tych celów, możemy odnaleźć
w przestrzeniach wspólnych: korytarzach,
na stołówce, w kuchni, itp. W każdym większym biurze znajdziemy strefę z miękkimi
kanapami, która zachęca nie tylko do czekania, lecz także wypoczynku. W takiej
strefie bardzo łatwo zmieścić mały regał

36

z miejscem na książki, gdzie pracownicy
mogą wymieniać się nimi pomiędzy
sobą. Duży wspólny stół w jadalni? To też
powód do spotykania nowych osób, który
zachęca do nawiązywania kontaktów.

i chętniej pojawiają się w przestrzeniach
do pracy, są miłymi elementami nadającymi nastrój pomieszczeniu. W niektórych
biurach pracownicy sami zgłaszają chęć
podlewania roślin, i w ten sposób nawiązują kolejne kontakty.

W czasach, gdy praca zabiera nam większość dnia, miło poczuć nieco natury. Zielone ściany lub po prostu zwykłe małe
roślinki w okolicach miejsca pracy lub
„naturalny” pokój relaksu w duchu miejskiej dżungli, wpływają na klimat biura.

Z naturą po drodze: oświetlenie i kolor.
Pisząc o naturze, koniecznie musimy
wspomnieć o kolorach i dodatkowym
oświetleniu. Kolor wnętrza nie tylko
wprowadzają ściany bądź dekoracyjne
naklejki popularne w ostatnim czasie.
Natura to kolejny czynnik, z którym Kolor to także tekstylia, które, dodatkowo
powinniśmy współpracować, kształtując wzbogacone fakturą, są miłe w dotyku
naszą przestrzeń biurową. Naturalne i w trudnych chwilach w pracy pozwalają
światło i rośliny, które coraz częściej się do siebie przytulić. :)
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Naturalne światło
i rośliny, które
coraz częściej
i chętniej pojawiają
się w przestrzeniach
do pracy, są miłymi
elementami nadającymi
nastrój pomieszczeniu.

Obecnie coraz więcej firm szuka bardziej intymnych lokalizacji na swoje
biuro. Z dostępem do światła dziennego,
z możliwością wyjścia na balkon czy
do ogrodu. Niektórzy nawet zakładają
firmowy warzywniak, gdzie pracownicy
uprawiają własne warzywa i owoce. Duże
biurowce, gdzie praca na dużej przestrzeni otwartej to codzienność, powinny
zainwestować w oświetlenie, które nie
tylko będzie odpowiednie do pracy, ale
umili ten czas pracownikowi. Połączenie
lamp z roślinnością wprowadza niesamowity klimat mini dżungli, kształtują
się cienie i strefy wypełnione mocniej
i słabiej światłem.
Każdy z nas wykonuje inną pracę i po-
trzebuje do tego innych warunków,
jednak każdy z nas jest człowiekiem
i ma podobne potrzeby: wysłuchania,
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wyrozumiałości, spotkania, rozmowy.
Odnajdujemy je nie tylko w domu, ale
także w pracy, w której spędzamy większość swojego dnia. Zadbajmy o nasze
miejsce pracy. Zapewnijmy sobie przestrzeń, która „cicho” pomaga w codziennych obowiązkach, wtedy na pewno
nasza wydajność w pracy wzrośnie
i poz woli nam zatrz ymać energię
na popołudniowe zajęcia po pracy.

Autor:

Aleksandra
Dobrzyniecka,
Projektant wnętrz
w Centrum
IKEA dla Firm
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UCHEM AKUSTYKA:
STANDARDY
W BIURZE OPEN SPACE
Biuro typu open space pobudza kreatywność, sprzyja komunikacji
i pracy zespołowej. By jednak móc w nim efektywnie pracować,
nie wystarczy wysokiej klasy sprzęt, wygodne krzesło czy dobra
kawa. Open space to istne pole walki z niepożądanymi źródłami
hałasu. Nieustannie toczą się na nim rozmowy, szumi sprzęt, działa
wentylacja. Dlatego tak kluczowe jest, aby w tego typu przestrzeni
panował komfort akustyczny, który przełoży się na codzienny komfort
pracy. Jak jednak nietrudno się domyślić, nie jest to takie łatwe.
NOWE NORMY, NOWE OBOWIĄZKI dużą chłonnością dźwięku. Tak jest. Zbyt pogłosu, tym lepiej, ponieważ jeszcze
Od stycznia 2018 roku obowiązuje
w Polsce norma PN-B-02151-4, regulująca warunki pogłosowe w biurach typu
open space. Czas pogłosu jest jednym
z kilku parametrów akustyki wnętrz,
który oczywiście ma ogromny wpływ
na komfort akustyczny, ale sam w sobie
nie stanowi rozwiązania problemu złej
akustyki przestrzeni. Mało tego, istnieje
nawet zagrożenie, że spełniając wymagania tej normy, pogorszymy sytuację
zamiast ją polepszyć.

duża liczba elementów dźwiękochłonnych w pomieszczeniu może być tak
samo niekorzystna, jak i ich niedobór.

CZYM GROZI ZA KRÓTKI, A CZYM
ZBYT DŁUGI CZAS POGŁOSU?
Dłuższy czas pogłosu będzie odpowiedzialny za wyższe poziomy hałasu
w danym pomieszczeniu. Im krótszy czas

bardziej ograniczamy składową hałasu,
jaką jest hałas pogłosowy. Nie zapominajmy jednak, że hałas nie jest naszym
jedynym wrogiem. Zbyt krótki czas
pogłosu, w połączeniu z niskim poziomem
tła akustycznego, stworzy przestrzeń
o nienaturalnym dla nas brzmieniu,
w której będziemy mieć wrażenie „bycia
na podsłuchu”.

JAK TO MOŻLIWE?
Dla biur typu open space wymaga się,
aby całkowita chłonność akustyczna
(w uproszczeniu suma chłonności
wszystkich materiałów w pomieszczeniu, podłogi, sufitu, ścian, mebli,
itd.) była większa bądź równa wartości 1,1/S, gdzie S to powierzchnia
rzutu pomieszczenia. Nie jest w tym
momencie istotne to, o jakim rzędzie
wielkości mówimy, a raczej to, że nie
zostały przewidziane odpowiednie
widełki, które chroniłyby przed zbyt
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NA STRAŻY PORZĄDKU: ISO
Oprócz regulacji PN-B-02151-4 istnieje
także norma ISO 3382:3, w której zebrane
zostały wytyczne przeprowadzania
pomiarów oraz parametry do opisu
komfortu akustycznego, a z której ja,
jako akustyk w Nowym Stylu, korzystam
w codziennej pracy. Poza wcześniej
wymienionymi parametrami pojawia się
w niej również parametr STI (eng. Speech
Transmission Index), silnie skorelowany ze
zrozumiałością mowy. W biurach otwartych w ramach jednego zespołu (na krótkich odległościach) chcielibyśmy, aby
nasza mowa była dobrze zrozumiała,
a wraz z odległością, żeby ta zrozumiałość szybko spadała. Odpowiedni czas
pogłosu oraz poziom tła akustycznego
również mają tu znaczenie. Ten drugi czasami bywa celowo sztucznie zawyżany
poprzez systemy maskowania dźwięku,
czyli system głośników równomiernie rozłożonych pod sufitem biura, który emituje szerokopasmowy szum (często przypominający odgłos ulewnego deszczu
czy też szum morskich fal). Zabieg ten
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stosuje się w celu ograniczenia „zasięgu”
naszych rozmów.
Uzyskanie odpowiednich parametrów
i spełnienie norm nie jest łatwe, ale możliwe. Stosowanie się do nich nie sprawi,
że niepożądane dźwięki zupełnie znikną
z otoczenia, ale pozwoli ograniczyć czynniki rozpraszające do akceptowalnego
poziomu. A to podniesie efektywność
pracowników i zmniejszy liczbę popełnianych w pracy błędów. Ponieważ proces
projektowania akustyki jest złożony i czasochłonny, warto pomyśleć o nim już we
wczesnym etapie projektowania biura.

Istnieje wiele mitów, które ze względu
na brak pogłębionej wiedzy na temat
akustyki przestrzeni stały się
powszechne, choć są nieprawdziwe.
Nowy Styl rozprawia się z nimi
w broszurze 8 mitów o akustyce.
Broszura dostępna pod adresem:
www.nowystyl.pl/wiedza/raporty

Autor:

Adam Stelmach,
Specjalista ds.
Akustyki, Nowy Styl
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POZNAŃ
– MIASTO LUDZI
OTWARTYCH
Wywiad z Prezydentem Poznania – Jackiem Jaśkowiakiem.
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Wiktor Doktór, Pro Progressio: Poznań
od blisko dwóch dekad udowadnia,
że odgrywa znaczącą rolę na mapie
lokalizacji dla sektora usług nowoczesnych. Jakie są główne atuty
Waszego miasta?
Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania:
W Poznaniu panuje bardzo dobry klimat
dla inwestycji sektora usług nowoczesnych. To prawdziwie europejskie miasto,
miasto ludzi otwartych, zorientowanych
na rozwój. Siłą Poznania są ludzie, dzięki
którym inwestycje największych światowych marek nabierają rozpędu, a samo
Miasto rozwija się w dobrym kierunku.
Tylko w 2019 r. mieliśmy kilka takich
success stories. Bardzo mnie cieszy,
że znany koncern farmaceutyczny GSK
poszerzył swoją działalność w Poznaniu
o centrum finansowe GSK Finance Hub
i otwarcie mówi o ogromnym znaczeniu
tej lokalizacji. GSK ma w Poznaniu także
fabrykę i centrum IT. Drugim wielkim
wydarzeniem dla poznańskiego sektora
BSS była przeprowadzka firmy Franklin
Templeton do nowego biura na Nowym
Rynku. To efekt decyzji władz amerykańskiej firmy, aby jeszcze bardziej postawić
na Poznań. Dla firmy pracuje w Poznaniu
już ok. 1000 osób. Nowy biurowiec
powstał z założeniem, że dołączy do nich
jeszcze nawet kilkuset specjalistów.
Wielkie korporacje, a obok nich mniejsze innowacyjne firmy. Branża gier
komputerowych oraz szeroko rozumianych technologii w Poznaniu są na fali
wznoszącej. Czy to oznacza, że z branżą
cyfrową miasto wiąże większe nadzieje
i plany rozwoju?
Branża IT ma w Poznaniu bardzo duży
priorytet. Wspieramy zarówno te wielkie
centra informatyczne, jak wspomniany
wcześniej GSK Services, Sii, czy Allegro,
ale także mniejsze podmioty. Sektor
twórców gier komputerowych obserwujemy już od kilku lat, a teraz możemy
pochwalić się pozyskaniem środków unijnych na ich wsparcie. W ramach projektu
„ZaGRAjmy w Wielkopolsce” 10 poznańskich studiów produkcji gier komputerowych zaprezentuje swoje dokonania na międzynarodowych targach,
m.in. w Stanach Zjednoczonych.

innymi poprzez konferencję pozitive
technologies. W 2020 r. odbędzie się jej
druga edycja. Celem tego wydarzenia
jest przyciągnięcie do Poznania większej
liczby specjalistów IT, pokazanie im perspektyw, jakie czekają na nich w firmach
działających w naszym mieście.
Sektor BSS oparty jest na ludziach i ich
kompetencjach. Poznań z rekordowo
niską stopą bezrobocia może wzbudzać pewne obawy, co do pozyskania
odpowiedniej liczby pracowników. Czy
inwestorzy mają się czym martwić?
Z drugiej strony, od lat w Poznaniu
rośnie liczba studentów i absolwentów
kończących poznańskie szkoły wyższe – czy to oznacza, że miasto, mimo
niskiej stopy bezrobocia, jest w stanie dostarczyć co roku odpowiednio
wykształcone kadry?
Wskaźnik bezrobocia w Poznaniu
od wielu lat jest najniższym w Polsce
i świadczy przede wszystkim o mocno
tkwiącej w nas przedsiębiorczości i pracowitości. To, w połączeniu z wysoką jakością kształcenia, jest składową sukcesów firm działających w Poznaniu. Jeśli
patrzymy tylko na liczby, to mogą one
budzić pewien niepokój, ale gdy rozmawiamy z przedstawicielami sektora – także
nowymi firmami na naszym rynku – to
dowiadujemy się, że rekrutacje przebiegają bardzo sprawnie.
Warto podkreślić, że poznańskie uczelnie
i my jako samorząd cały czas pracujemy nad tym, aby na rynek pracy trafiali ludzie z właściwymi kwalifikacjami. I to się udaje – coraz więcej osób
w Poznaniu kończy studia na kierunkach
IT oraz ekonomicznych. Często swoją
karierę rozpoczynają jeszcze podczas
studiów, na praktykach i stażach. Niski
poziom bezrobocia jest zdecydowanie
naszą dumą.

Gdybyśmy mieli puścić nieco wodze
fantazji i zdefiniować trzy gałęzie
biznesu, które chciałby Pan rozwijać
w Poznaniu w kolejnej dekadzie, to
jakie by to były branże?
W najbliższych latach będziemy rozwijać branżę technologiczną. Poznańscy
specjaliści znakomicie odnajdują się
bowiem w zaawansowanych projektach
W Poznaniu powstają także zaawanso- i ten potencjał trzeba dalej wykorzystywane cyfrowe rozwiązania dla przemysłu, wać oraz zaoferować im dalsze możliwooprogramowanie dla autonomicznych ści rozwoju. Wysoka jakość i kultura pracy
samochodów oraz wiele innych pro- w Polsce sprawia, że mamy szanse stać
jektów, które chcemy promować między się nowym zagłębiem informatycznym.
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Bardzo mnie cieszy,
że znany koncern
farmaceutyczny GSK
poszerzył swoją działalność
w Poznaniu o centrum
finansowe GSK Finance
Hub i otwarcie mówi
o ogromnym znaczeniu
tej lokalizacji. GSK ma
w Poznaniu także fabrykę
i centrum IT. Drugim
wielkim wydarzeniem
dla poznańskiego sektora
BSS była przeprowadzka
firmy Franklin Templeton
do nowego biura
na Nowym Rynku.
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Chciałbym, aby ludzie
zapamiętali Poznań
jako miasto otwarte
i przyjazne dla każdego.
Różnorodność jest dla
nas ogromną wartością.
Mam wielką nadzieję,
że po BSS Forum
i Gali Outsourcing Stars
uczestnicy zapamiętają,
że w Poznaniu
dzielimy się wiedzą
i doświadczeniem,
a sami jesteśmy otwarci
na innowacje,
czy nowe, kreatywne
podejście do biznesu.

Dziedziniec Urzędu Miasta Poznania każdego lata staje się sceną festiwalu #NaWolnym,
na którym gościliśmy m.in. Andrzeja Seweryna, Jana Peszka oraz Krystynę Jandę (na zdjęciu).

Drugą, dość szeroką gałęzią, jest branża
R&D, w której kryją się innowacyjne projekty dla różnych branż, od wspomnianego przed chwilą IT, poprzez przemysł,
sektor motoryzacyjny aż po medycynę
i farmację. Możemy to osiągnąć poprzez
wzmocnienie współpracy pomiędzy
uczelniami badawczymi a firmami gotowymi wdrożyć ich rozwiązania.
Duże nadzieje wiążemy w Poznaniu
z branżą gamingową, dla której stworzyliśmy projekt „ZaGRAjmy w Wielkopolsce”.
Wierzę, że przy odpowiednim wsparciu,
nasi twórcy gier komputerowych mogą
osiągnąć sukcesy na całym świecie, przewyższające nawet sukces „Wiedźmina”.
Żyjemy w czasach powszechnej digitalizacji, która wkracza w szereg obszarów, w tym także do miast. Jak postrzegany jest Poznań jako Smart City?
Nowoczesne technologie coraz silniej wpływają na rozwój miast, w obszarze rozwiązywania problemów miejskich,
przyczyniając się tym samym do podnoszenia jakości życia mieszkańców.
W Poznaniu wiemy, że smart city musi
być zwinne – dostosowywać się do zmieniających się potrzeb i służyć wszystkim
grupom społecznym.

Spotkanie z merem Kijowa, Vitalijem Kliczko, podczas targów MIPIM 2018.

Podczas wydarzeń biznesowych w Poznaniu mam okazję spotykać się z inspirującymi osobami
– tutaj krótka rozmowa z Simonem Sinkiem w czerwcu 2018 roku.
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Jako pierwszy z prezydentów polskich miast w 2015 roku
wziąłem udział w poznańskim Marszu Równości.
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W Poznaniu powstają
zaawansowane cyfrowe
rozwiązania dla przemysłu,
oprogramowanie dla
autonomicznych samochodów
oraz wiele innych projektów,
które chcemy promować między
innymi poprzez konferencję
pozitive technologies. W 2020 r.
odbędzie się jej druga edycja.

Poznań podejmuje szereg ciekawych inicjatyw: ulepszenie obecnej polityki parkingowej, w tym kontynuacja rozwoju
parkingów typu „Parkuj i Jedź”, wprowadzenie autobusów elektrycznych, realizacja projektu Model Poznania 3D, który
wspomaga działania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ważnym elementem są działania
proponowane w ramach budżetu obywatelskiego, ale też konkursy, jak „Centrum Warte Poznania”, w którym nie tylko
stowarzyszenia czy fundacje, ale nawet
pojedynczy mieszkańcy mogą zgłosić
pomysł na projekt i pozyskać dofinansowanie – w ten sposób powstają mikro-interwencje w przestrzeni miejskiej.
Idea smart city wymaga współpracy
i zaangażowania wszystkich stron – samorządowej, mieszkańców oraz biznesu.
Jestem przekonany, że Poznań jest
na właściwej drodze do realizacji założeń
inteligentnego miasta.
W styczniu 2020 roku w Poznaniu
odbędą się BSS Forum oraz Gala Out
sourcing Stars – wydarzenia sektora
nowoczesnych usług dla biznesu podsumowujące ostatnie trendy i wyzwania w centrach operacyjnych BPO i SSC.
Do Poznania w tym dniu zjadą się eksperci z kilkunastu europejskich krajów – co chciałby Pan, aby zapamiętali
po tych wydarzeniach?
Chciałbym, żeby zapamiętali Poznań
jako miasto otwarte i przyjazne dla każdego. Różnorodność jest dla nas ogromną
wartością. Mam wielką nadzieję, że po BSS
Forum i Gali Outsourcing Stars uczestnicy
zapamiętają, że w Poznaniu dzielimy się
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wiedzą i doświadczeniem, a sami jesteśmy otwarci na innowacje, czy nowe, kreatywne podejście do biznesu.
Z drugiej strony, chciałbym, żeby
nasi goście „odczarowali” biznesowy
wizerunek Poznania i odkryli jego
atrakcje – przebogatą ofertę gastronomiczną, zróżnicowane wydarzenia kulturalne, w tym musicale prezentowane
na scenie Teatru Muzycznego, możliwości
aktywnego spędzania czasu na lodowiskach. Zapraszam do Poznania także
wiosną i latem. Nad Wartą oraz poznańskimi jeziorami czeka coraz więcej atrakcji.
Znany jest Pan z zamiłowania do boksu. Czy strategie z ringu można w jakiś
sposób przenieść do strategii pozyskiwania inwestorów?
W boksie wygrywa się głową.
Podobnie jest z pozyskiwaniem inwestorów. Nie przyciąga się ich wyłącznie
za pomocą bodźców finansowych, dlatego nie ma sensu licytować się z innymi
miastami na obietnice – np. w zakresie
ulg podatkowych. Potrzebna jest przemyślana strategia.
W Poznaniu obejmuje ona różnego
rodzaju działania – to m.in. dobra współpraca na linii przedsiębiorcy – władze
miasta, ale też budowanie wizerunku
miasta otwartego i przyjaznego. To także
przemyślane miejskie inwestycje. Stawiamy na projekty, które z jednej strony
służą poprawie jakości życia w mieście,
a z drugiej są bodźcem dla inwestycji sektora prywatnego.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
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BIZNES
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

OUTSOURCING
W BRANŻY
COMPLIANCE

Compliance to relatywnie nowe zjawisko na polskim rynku. Skupia
wokół siebie dążenie organizacji do zapewnienia zgodności z wieloma
regulacjami, od prawnych po etyczne. Branża ta staje się szybko
rosnącą częścią światowego systemu prawnego i finansowego, co
stwarza nowe możliwości dla całego rynku. Większość z największych
instytucji finansowych świata, działających pod czujnym okiem
regulatorów, przenosi te usługi do centrów outsourcingowych w wielu
regionach świata. Co łączy compliance i outsourcing? Czy opłaca się
zbudować dział compliance w centrum outsourcingowym? W których
krajach znajdą się najlepsi specjaliści z tej branży i dlaczego?
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COMPLIANCE I PRZESTĘPSTWA
FINANSOWE
– NA CZYM TO POLEGA?
Rola instytucji finansowych, w szczególności banków, znacząco zmieniła się
w ciągu ostatnich lat. Wiele lokalnych
organizacji operujących na depozytach
i podstawowych instrumentach finansowych przekształciło się w ogromne konglomeraty oferujące produkty na całym
świecie. Obecnie banki są w stanie świadczyć usługi milionom klientów, zarówno
osobom indywidualnym, jak i największym korporacjom, zaspokajając ich globalne potrzeby biznesowe. Taka działalność niesie za sobą wiele możliwości, ale
ściąga również wiele niebezpieczeństw.
Jako skutek globalnej transformacji, banki
mierzą się z ryzykiem prania brudnych
pieniędzy, łamania sankcji międzynarodowych czy finansowania terroryzmu,
co może zniszczyć ich reputację i prowadzić do strat finansowych.
Większość krajów powołała do życia
instytucje, w środowisku compliance
nazywane regulatorami, odpowiedzialne za nadzór nad systemem finansowym w celu utrzymania stabilności,
transparentności i bezpieczeństwa dla
rynku oraz konsumentów. Regulatorzy
nabrali szczególnego znaczenia po kryzysie finansowym z 2008 roku. Od tego
czasu ogromna liczba przedsiębiorstw,
w tym banków międzynarodowych,
musiała zapłacić niebotycznie wysokie
kary z powodu braku lub niewystarczających narzędzi kontroli wewnętrznej, które
skutkowały niezgodnością z prawem,
a nawet opracowanymi przez siebie
wewnętrznymi regułami funkcjonowania.
Przykładowo, tylko w okresie od stycznia
do listopada 2019 roku, brytyjski regulator
Financial Conduct Authority (FCA) nałożył
kary o łącznej wysokości przekraczającej
390 milionów funtów brytyjskich.
Międzynarodowe banki, jako instytucje
szczególnie narażone na ryzyko, wkładają znaczny wysiłek w celu wzmacniania procedur zgodnych z regulacjami.
Ceną za brak zgodności jest bowiem
między innymi utrata reputacji. A należy
pamiętać, że ograniczanie różnych
rodzajów ryzyk, w tym ryzyka reputacyjnego, jest istotą compliance’u.

COMPLIANCE W CENTRACH
OUTSOURCINGOWYCH
– JAKI JEST TEGO CEL?
Compliance dla prawidłowego funkcjonowania wymaga zaangażowania wielu
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zasobów. W celu zapewnienia zgodności
z regulacjami własnymi i obowiązującym
prawem lub wymaganiami regulatorów,
potrzebni są specjaliści z wielu dziedzin,
np. księgowości, IT, prawa, ekonomii
czy finansów. Tego typu potrzeby mogą
zostać następnie skumulowane jako koszt
zapewnienia zgodności, na który będą
składały się zasoby ludzkie, wdrażanie procedur, szkolenia o odpowiedniej jakości
i częstotliwości czy odpowiednie systemy. Im większa organizacja, tym większy
koszt zapewnienia zgodności ze względu
na różnorodność systemów prawnych
i wymagań regulatorów. A te mogą być
tak różne, jak różne są języki, w których
pracują międzynarodowe organizacje.
Dział compliance w międzynarodowym
banku zawiera głównie jednostki odpowiedzialne za przeciwdziałanie przestępczości finansowej i nadużyciom, takie jak
KYC (Know Your Customer – poznaj swojego klienta), AML (Anti Money Laun
dering – przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy), Regulatory Compliance
(zgodność z regulacjami), kontrola jakości,
kontrola produktu, opracowanie procedur
itd. Powyższe aspekty compliance’u są
kluczowe dla utrzymania banku w zgodności z regulacjami i, aby je spełnić, należy
zatrudnić znaczącą liczbę analityków
i specjalistów.
W związku z tym, że koszt compliance’u
pochłania niemałą część kosztów działalności, wiele banków decyduje się na przeniesienie działów compliance lub ich
poszczególnych części do centrów outsourcingowych. Warto zauważyć, że nie
w każdej jurysdykcji taka operacja jest
możliwa, najczęściej ze względu na obostrzenia dotyczące obrotu danymi poufnymi. Organizacje w różny sposób rozwiązują kwestie przenoszenia działów compliance, np. poprzez tworzenie centrów
usług wspólnych o zróżnicowanym profilu
działalności w wielu lokalizacjach.
Przykładowo, HSBC prowadzi outsour
cing usług poprzez komórkę Global
Operations, która funkcjonuje w ponad
dwudziestu globalnych centrach usług
(ang. GSC – Global Service Center) zlokalizowanych w Indiach, Chinach, Malezji, Filipinach, na Sri Lance, w Egipcie i w Polsce.
Pracownicy GSC wspierają codzienną
działalność HSBC i pracują dla różnych
linii biznesowych spółki. Większość
z wymienionych lokalizacji zajmuje się
także funkcją compliance, jednak prym
w tej dziedzinie wiodą Indie i Polska.

W związku z tym, że HSBC jest obecne
aż w 65 krajach i terytoriach, wszystkie
GSC działają w połączonym, międzynarodowym środowisku, demonstrując elastyczną, choć złożoną strukturę zatrudnienia i organizacyjną. Dla przykładu, globalne centrum usług HSBC zlokalizowane
w Krakowie zatrudnia obecnie ponad
3000 profesjonalistów, cały czas wykazując
potencjał do rozwoju. Krakowscy pracownicy HSBC Service Delivery świadczą
usługi dla spółek z Grupy HSBC w 27 krajach i 11 językach: angielskim, czeskim,
francuskim, greckim, hebrajskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, rosyjskim,
tureckim i włoskim.

BIZNESOWY SENS OUTSOURCINGU
COMPLIANCE
Oprócz najbardziej intuicyjnego argumentu finansowego należy zauważyć,
że międzynarodowe banki z pomocą
centrów usług wspólnych są w stanie stosować jednolite standardy dla całych grup,
w wielu lokalizacjach. Korzyścią outsourcingu compliance’u jest również łatwiejsze
zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi, nie
bez znaczenia pozostaje także poprawa
jakości obsługi klienta, która jest kontrolowana w sposób bardziej ujednolicony.
Niektóre kraje, takie jak Indie czy Polska,
wydają się szczególnie atrakcyjne dla outsourcingu tej branży. Zapewne powody dla
przekazywania części usług do tych krajów
są zróżnicowane i wprawdzie koszt compliance’u stanowi argument za niektórymi
lokalizacjami, jednak należy zauważyć,
że compliance, aby był skutecznym narzędziem, wymaga dużej liczby wykwalifikowanych specjalistów. Każda organizacja stoi przed wyzwaniem, w którym
państwie zdecyduje się założyć centrum
usług wspólnych ze względu na dostępne
zasoby ludzkie, a także warunki prowadzenia biznesu. Co ciekawe, to Polska,
ze stosunkowo młodą demokracją i rozwijającym się wciąż rynkiem finansowym,
jest krajem, który przyciąga ogromną
liczbę instytucji finansowych, stając się
europejskim sercem compliance.

Autor:

Piotr Gula,
Analityk ds.
Weryfikacji klientów
KYC, HSBC Service
Delivery (Polska)
Sp. z o.o.
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Przedszkole i żłobek KIDS&Co. dla Fabryk Mebli FORTE w Suwałkach.

JAK POZYSKAĆ
I ZATRZYMAĆ
PRACOWNIKA?

JEST NA TO PROSTY SPOSÓB
Niska stopa bezrobocia na poziomie 5,1% to wyzwanie dla pracodawców.1
Jak wynika z prowadzonego przez urzędy pracy badania „Barometr
zawodów”, problem ze znalezieniem pracowników będzie się nasilał.
Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że w ciągu 30 lat na polskim
rynku może brakować ponad 10 mln pracowników.
1
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– Na rynku funkcjonują dwa rodzaje przed
szkoli tworzonych z myślą o dzieciach pra
cowników: firmowe i przybiurowcowe.
Placówki firmowe powstają na zlecenie
dużych korporacji bądź przedsiębiorstw.
Z takich rozwiązań korzystają w tym
momencie najczęściej firmy z obszarów
IT, centra usług wspólnych czy R&D oraz
zakłady produkcyjne. Drugi rodzaj pla
WYSOKA PENSJA TAK, ALE...
cówek to przedszkola przybiurowcowe.
Dla pokolenia Millenialsów, którzy Pracodawca może wykupić określoną
do 2025 r. mają stanowić 75% wszyst- liczbę miejsc dla dzieci pracowników, czyli
kich pracowników, godziwa pensja to w praktyce dofinansować czesne. Posia
za mało.3 Aż 85% z nich przywiązuje dużą danie przedszkola niedaleko miejsca pracy
wagę do work-life balance.4 Millenialsi to pozwala nie tylko przyciągnąć pracownika
również grupa, która najczęściej zmienia do firmy, ale przede wszystkim zatrzymać
pracę. Badania pokazują, że w ciągu go w organizacji, zapewniając benefit uła
całego życia aż 30 razy, czyli średnio co twiający pogodzenie życia zawodowego
9 miesięcy.5 Aby zrekrutować pracownika z prywatnym. To również świetny sposób
i zatrzymać go w firmie na dłużej, coraz na aktywizację młodych rodziców i zniwe
więcej pracodawców będzie szukać roz- lowanie efektu 500+ – mówi Karina Trafna,
wiązań nietypowych i trudnych do szyb- prezes KIDS&Co.
kiego skopiowania przez konkurencję.
W tym celu coraz częściej w biurow- FAKTY I MITY O PRZEDSZKOLACH
cach, gdzie znajduje się siedziba firmy, FIRMOWYCH ORAZ
powstają udogodnienia, które poma- PRZYBIUROWCOWYCH
gają pracownikom pogodzić życie zawo- Różnica między przedszkolem przybiudowe z prywatnym. Nikogo już nie dziwią rowcowym a firmowym: Przedszkola firsiłownie czy przychodnie lekarskie w biu- mowe budowane są na zlecenie danego
rowcach. W najbliższych latach na popu- przedsiębiorstwa z myślą o pracownikach
larności zyska też trend na przedszkola tej firmy. W takiej placówce nie uwzględzlokalizowane niedaleko miejsca pracy. niono miejsc dla dzieci osób spoza firmy.
Placówki powstają w ścisłej współpracy
2
operatora przedszkolnego np. KIDS&Co.
Główny Urząd Statystyczny | 3 Badania Deloitte
4
Meet the Millennials | 5Dane Wired Magazine
oraz pracodawcy. W Polsce z takiego
Najważniejszą barierą prowadzenia i rozwoju działalności dla większości przedsiębiorców jest brak pracowników, szczególnie tych wykwalifikowanych. W ciągu
roku średnie miesięczne wynagrodzenie
brutto w Polsce wzrosło o ponad 7%, co
stanowi rekordowy poziom i jest efektem
walki pracodawców o pracownika.2
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rozwiązania skorzystały m.in. Infosys
z Łodzi czy Fabryki Mebli „FORTE”.
Główną korzyścią z posiadania przez firmę
własnego przedszkola jest poczucie pracownika, że dzięki pracodawcy, ma on
dostęp do nowoczesnej placówki edukacyjnej, zlokalizowanej w pobliżu pracy
na preferencyjnych warunkach. Takie rozwiązanie pomaga w zatrzymaniu pracownika w firmie na lata.
Placówki przybiurowcowe powstają w kompleksach biurowych, w których swoje siedziby ma od kilku do kilkunastu firm. Aby
zagwarantować pracownikom większą
satysfakcję z korzystania z takiej placówki,
coraz powszechniejsze staje się wśród pracodawców dofinansowanie miejsc z funduszu socjalnego. Pracodawcy dodatkowo
decydują się na wykupienie określonej
puli miejsc, aby zapewnić pierwszeństwo
w zapisach i mieć pewność, że dla dzieci
ich pracowników zawsze znajdą się miejsca.
Czy przedszkola są rozwiązaniem tylko
dla dużych firm: Powstające w całej Polsce
przedszkola przybiurowcowe budowane
są z myślą o najemcach biurowych, niezależnie od tego, jak duże są to organizacje.
W takiej placówce operator gwarantuje
z reguły ok. 100 miejsc, a pracodawca
może wykupić dla dzieci swoich pracowników określoną pulę miejsc i dofinansować czesne.
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Przedszkole i żłobek w kompleksie biurowym PIXEL w Poznaniu.

Przedszkole jest silnym argumentem
rekrutacyjnym: Z badań Pracuj.pl
wynika, że 71% pracujących rodziców
deklaruje, iż przedszkole w miejscu
pracy z dofinansowaniem pracodawcy
to najbardziej pożądany benefit.
Coraz częściej w dużych korporacjach Z danych od pracodawców posiadapracują osoby z Hiszpanii, Portugalii czy jących przedszkola firmowe wynika,
Z jakich środków pracodawca może Indii, dla których ani polski, ani angielski że otwarcie placówki skróciło średnio
dofinansować pracownikom miejsca nie są językami ojczystymi. To świetna o 1/3 czas zapełnienia wakatu, a liczba
w przedszkolu: Zazwyczaj dofinanso- okazja, aby ich dzieci nauczyły się dwóch składania aplikacji spontanicznych
wanie do przedszkola pochodzi z Zakła- języków, a później z powodzeniem roz- wzrosła o 160%.
dowego Funduszu Świadczeń Socjal- poczęły naukę w szkole podstawowej
nych. Fundusz może utworzyć każda w Polsce. Rodzice, którzy nie mówią
firma, w której pracuje co najmniej po polsku, dzięki temu, że część nauczy50 pracowników. Istnieje również moż- cieli jest anglojęzyczna, mogą również Autor:
liwość, aby na cele żłobkowe zwiększyć swobodnie porozmawiać o postępach
ZFŚS o 7,5%.
swoich pociech.
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Wówczas każdy pracownik – niezależnie
od wysokości uposażenia – będzie mógł
skorzystać z przedszkola. Takie rozwiązanie jest doskonałą alternatywą dla
mniejszych firm lub takich, w których
organizacja przedszkola firmowego z różnych względów nie byłaby możliwa.

Tą metodą KIDS&Co. od ponad 14 lat prowadzi edukację dwujęzyczną pozwalającą
uzyskać przez dziecko poziom komunikatywności w tym języku, porównywalny
z poziomem native speakera.

Czy przedszkola dysponują ofertą dla
zagranicznej kadry: W Polsce funkcjonują
placówki dwujęzyczne, stosujące metodę
wczesnej immersji, czyli „zanurzenia”
dziecka w środowisku anglojęzycznym.

W przedszkolach przybiurowcowych jest
tylko miejsce dla starszych dzieci: Przedszkola w biurowcach zazwyczaj mają również grupy żłobkowe, do których można
zapisać dziecko nawet od 1 roku życia.

Aneta Płusa,
Dyrektor
ds. Sprzedaży
i Marketingu,
KIDS&Co.
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DOŚWIADCZENIA KLIENTÓW MAJĄ
WYRAŹNY WPŁYW NA LOJALNOŚĆ, CZYLI

JAK ZBUDOWAĆ
WŁAŚCIWĄ
STRATEGIĘ
OMNICHANNEL
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Technologia zmieniła sposób, w jaki
się komunikujemy. Urządzenia mobilne
i media społecznościowe pomagają nam
pozostawać w kontakcie, kiedykolwiek
i gdziekolwiek chcemy. Dla firm ta
rewolucja stanowi szczególne wyzwanie.
Teraz to klienci wybierają najwygodniejszy dla nich sposób interakcji z markami oraz firmami. Mogą wybrać nie
tylko formę komunikacji, lecz także czas
i miejsce. Ta rzeczywistość zmieniła tradycyjne doświadczenia klientów, czyniąc je
nieliniowymi. Dlatego coraz więcej firm
szuka rozwiązania omnichannel, aby
temu wyzwaniu sprostać.

bez wychodzenia z domu. Wygoda,
prywatność i dostępność sprawiają,
że zakupy online będą coraz atrakcyjniej
sze – sprzedaż detaliczna e-commerce
będzie rosła każdego roku, a prognozuje
się, że do 2021 r. osiągnie 4,9 bln USD.

Prawdziwym wyzwaniem jest zatem
zdolność każdej organizacji do znalezienia równowagi między zakupami traWiększość firm już to zrobiło lub zasta- dycyjnymi i online, co można osiągnąć,
nawia się nad przejściem na całkowicie stosując płynną strategię wielokanacyfrowy model interakcji z klientami. łową na kilku poziomach. Możliwości
Przed podjęciem takiej decyzji warto się jest aż nadto! Przeglądanie produktów
na chwilę zatrzymać i odpowiednio taki przez internet odbywa się przecież m.in.
proces zaplanować.
za pomocą: smartfona, laptopa, komputera lub aplikacji mobilnej. Następnie ten
Podczas gdy kanały cyfrowe zmieniły sam klient często odwiedza jeszcze sklep
sposób, w jaki detaliści prowadzą dzia- tradycyjny, aby dokończyć zakup bez żadłalność w czasach, w których króluje nych niedogodności. Mając to na uwadze,
internet, nikt nie może po prostu zigno- ważne jest stworzenie inteligentnego
rować faktów zaczerpniętych z ostatniego systemu „naczyń połączonych”, korzystraportu First Insight. Mówi on o tym, nego zarówno dla klientów, jak i firm.
że 71% ankietowanych klientów wydaje Wymaga to wielokanałowej konfiguracji
50 USD lub więcej, robiąc zakupy w tra- detalicznej, gdzie klienci mogą korzystać
dycyjnym sklepie.
z wielu różnych kanałów jednocześnie,
a ich informacje i udostępniane dane są
Sklepy tradycyjne wciąż przyciągają „zapamiętywane” przez detalistów.
rzesze klientów, którzy wolą szeroko
pojęte „doświadczenie”, co przekłada się W ten sposób tworzymy pełną podróż
na zadowolenie klientów, bo po prostu klienta. Z jednej strony technologia
mogą dany towar zobaczyć, dopasować umożliwia wygodne powiązanie wszystdo swoich potrzeb, przetestować go, kich dostępnych danych klienta i funkcji
a przede wszystkim dotknąć wszyst- sprzedaży w wielu kanałach cyfrowych,
kich opcji produktu przed podjęciem a z drugiej strony – usługa w sklepie,
finalnej decyzji. Zmysły i emocje klienta która zapewnia docenianą możliwość
wciąż odgrywają kluczową rolę w branży obejrzenia produktu „na żywo”. W połądetalicznej – większość klientów pra- czeniu ze zintegrowanym systemem
gnie satysfakcji z osobistej pomocy zarządzania zamówieniami, firma ofeze strony detalistów w sklepach, a nie ruje zatem klientom większą elastyczność
zakupów online. Z drugiej strony, nikt i dostęp do kompletnych danych, aby
nie może zakwestionować konieczności w pełni zagwarantować najlepszą ofertę
bycia w kanale online – wystarczy jedno dla danego klienta, co zwykle prowadzi
kliknięcie, a przedmiot można kupić do jeszcze większej sprzedaży.
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WŁAŚCIWA STRATEGIA
OMNICHANNEL
Niektóre firmy zakładają, że funkcja
omnichannel obejmuje tylko technologię. Jednak nie biorą pod uwagę właśnie pełnej podróży klienta, co może
ich narazić na ryzyko dostarczenia niezintegrowanych usług. Ich klienci mogą
mieć różne doświadczenia w każdym
z kanałów, co zawsze jest szkodliwe dla
wizerunku marki oraz samej sprzedaży.

Większość firm już to
zrobiło lub zastanawia
się nad przejściem
na całkowicie cyfrowy
model interakcji
z klientami.Przed
podjęciem takiej decyzji
warto się na chwilę
zatrzymać i odpowiednio
taki proces zaplanować.

Gdy klienci mają
dostęp do twojej firmy
za pośrednictwem różnych
kanałów, niezwykle ważne
jest nie tylko zapewnienie
najlepszej możliwej
obsługi klienta, lecz także
zapewnienie tego samego
poziomu we wszystkich
dostępnych kanałach bez
uszczerbku dla jakości.
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Chociaż technologia jest kluczowym elementem wdrażania omnichannel, ludzie
wciąż pozostają nieocenionym zasobem.
Dlatego też posiadanie wyjątkowych
pracowników z obszaru szeroko pojętej
obsługi klienta, którzy w sposób profesjonalny zajmą się jego problemami, nie
jest uznaniowe i nie powinno być przywilejem. To jest konieczność.
Aby pójść dalej, firmy muszą być przygotowane na włączenie kanałów cyfrowych
do strategii omnichannel, która kładzie
nacisk na jakość oraz wykwalifikowanych
pracowników, którzy potrafią pozbyć
się barier widzianych przez klientów,
a co za tym idzie – zdobyć ich zaufanie.
Umieszczenie doświadczenia klienta
w centrum strategii wielokanałowej
jest niezbędne dla sukcesu. Aby to zrozumieć, firmy muszą nieustannie likwidować wewnętrzne bariery i zrozumieć,
jak ich klienci myślą o opcjach danego
kanału. Mapowanie podróży klientów
odkrywa, w jaki sposób kanały mogą
działać synchronicznie, aby zadowolić
swoich klientów.
Poniższe k rok i mogą Ci pomóc
w określeniu właściwej ścieżki dla
Twojej firmy:
Utwórz strategię na podstawie preferencji kanału klienta poprzez ankiety,
dane wejściowe pracowników i inne
dane zebrane ze wszystkich dostępnych kanałów.
Wybierz technologię wielokanałową,
która może wspierać firmę we wszystkich kanałach i zachować treść interakcji po drodze. Rozwiązanie musi
być w stanie kontynuować interakcję

od momentu, w którym zakończyła się
ostatnia interakcja, niezależnie od kanału.
Przygotuj dobrze zdefiniowane profile
personelu i szkolenia dostosowane dla
każdego kanału, a także wysokiej jakości,
empatyczny, dobrze wyszkolony, zmotywowany i współpracujący personel.
Agentów należy wybierać w oparciu
o umiejętności i możliwości, które są
różne dla każdego kanału.
Zidentyfikuj dane dla każdego kanału,
które mają wpływ na wyniki biznesowe.
Każdy kanał wymaga określonej grupy
wskaźników wydajności, które oczywiście różnią się w zależności od kanału.
Pamiętaj, że postrzeganie i tolerancja
klientów zmieniają się w zależności
od wybranego kanału.
Zaplanuj bieżący przepływ pracy
w organizacji w celu doskonalenia lub
utworzenia nowych procesów i metodologii oraz aby zagwarantować, że klienci
będą obsługiwani w ten sam sposób
na wszystkich kanałach. Bardzo ważne
jest ciągłe przeglądanie strategii kontaktu, aby zagwarantować, że proces
obsługi klienta będzie zawsze sprawny
i wydajny, zgodnie ze zmianami potrzeb
i preferencji klienta.
Wyjątkowa jakość obsługi klienta jest kluczem do poprawy wyników biznesowych.
Gdy klienci mają dostęp do twojej firmy
za pośrednictwem różnych kanałów niezwykle ważne jest, nie tylko zapewnienie
najlepszej możliwej obsługi klienta, lecz
także zapewnienie tego samego poziomu
we wszystkich dostępnych kanałach bez
uszczerbku dla jakości.

Autor:

Michał Skierski,
Marketing & Sales
Support Manager,
Teleperformance
Polska
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W REESCO
ROBIMY... BIURA!
Rozmowa z Michałem Kiersnowskim,
Head of Office Development w REESCO.
Outsourcing&More: Byliście kiedyś
„po drugiej stronie barykady” – po stronie Waszych dzisiejszych klientów,
znacie więc doskonale ich potrzeby
i cały przebieg procesu. To pomaga
w biznesie? A może są sytuacje, kiedy
to przeszkadza?
Michał Kiersnowski, Head of Office
Development w REESCO: Faktycznie,
nasza firma powstała na bazie różnorodnych doświadczeń rynkowych. Wiedza
i doświadczenie, poprzez reprezentowanie zarówno najemcy, jak i wynajmującego, pozwala na zrozumienie problemu
w każdym momencie procesu. Wtedy
odpowiadaliśmy wyłącznie za obszar
doradztwa technicznego. Te cenne
doświadczenia przełożyliśmy na usługi
fit-out. Odpowiadamy dzisiaj za cały
proces – od projektu po realizację. Jest
to dużo bardziej złożone i wymagające,
ale z powodzeniem wykorzystujemy
nasz potencjał.
Wszystkie firmy z Waszej branży oferują wysoką jakość usług – to oczywiste – ale jak to wygląda u Was, w praktyce? Co stoi za tym, że lepiej skorzystać
z Waszej oferty, a nie konkurenta?
Konkurencja to coś bardzo dobrego
dla rynku. Pozwala go przesunąć na inny
poziom jakości. Jesteśmy zwolennikami
powiedzenia Johna Nasha, że najlepszy
rezultat na rynku osiągniemy wtedy, kiedy
będziemy się starać działać z najlepszym
rezultatem dla nas samych, jak również
z poszanowaniem naszej konkurencji.
W REESCO stawiamy na siłę zespołu
i ludzi, od zawsze uśmiechniętej osoby
witającej Klientów w biurze, po pracow
nika na budowie wykonującego najbardziej istotny zakres, jakim jest malowanie – najemcy zwracają bowiem
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Możemy się pochwalić
autorskim rozwiązaniem
– Reesco Management
Solutions (RMS). Jest to
stworzony przez nas system
do zarządzania projektami.
Zauważyliśmy, że w różnych
projektach, które realizujemy,
wiele procesów ma
powtarzalny cykl.

szczególną uwagę na dobrze pomalowane ściany. Zaufanie to element najistotniejszy. Przy zdrowym organizmie
rozwój jest przyjemnością. Dodatkowo,
wyspecjalizowane spółki z naszej grupy
wspierają nas w realizacji robót ogólnobudowlanych czy instalacyjnych, z zakresu
sanitarnego i elektrycznego. Co ważne,
budujemy w nich długofalową świadomość, co pozwala nam standaryzować
procesy i utrzymywać poziom świadczonych usług. Udzielamy im wsparcia, szkolimy, uczymy standardów i podpowiadamy jak pracować z rynkiem. Po prostu
stawiamy na ludzi, licząc że nasi Klienci
to docenią. Budujemy w nich know-how,
cenną ekspertyzę wykonawczą, zachowując jednocześnie wpływ na przebieg
całego procesu realizacji.
Możemy się też pochwalić autorskim
rozwiązaniem – Reesco Management
Solutions (RMS). Jest to stworzony przez
nas system do zarządzania projektami.
Zauważyliśmy, że w różnych projektach,
które realizujemy, wiele procesów ma
powtarzalny cykl. Poszczególne zadania
wrzuciliśmy więc do jednego „worka” i staramy się nimi zarządzać, optymalizując
działania i lepiej wykorzystując zasoby.
Unifikacja, sprawna wymiana danych,
akceptacja płatności, możliwość szybkiego rozwiązywania problemów, także
edukacja pracowników – wszystko to ma
wpływ na jakość usługi, staramy się więc
optymalnie to wykorzystać.
Macie młody, dynamiczny zespół
– czym przyciągacie ludzi do siebie
i jak kreujcie dobry klimat wewnątrz
Waszej organizacji?
Przyjazna atmosfera pracy, bazująca
na sprawiedliwości i prawości, uprzejmości, empatii czy samodoskonaleniu, jest najsilniejszą stroną REESCO.
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Żadne z narzędzi nie jest tak skuteczne
w przyciąganiu kandydatów, jak to, czego
doświadcza każdy z pracowników na co
dzień i czym chętnie dzieli się z kolegami
spoza organizacji, wychodząc bezpośrednio do naszych klientów, partnerów handlowych, a nawet konkurentów. Jesteśmy
tego w pełni świadomi.

automatyzacja procesów i umiejętne
wykorzystanie technologii, co w naszej
firmie się już dzieje. Obecnie stoimy
przed wielkimi zmianami, których pozytywne efekty powinny pojawić się już
w 2020 roku.

cjał. Stawiamy na nowatorski program rozwojowy dedykowany naszym pracownikom. Jego celem jest nauczanie, wzmacnianie i rozwój kompetencji twardych
i miękkich, a także motywowanie i wspieranie pracowników w dążeniu do podnoszenia kwalifikacji. Skończyliśmy już kształtowanie docelowej struktury organizacyjnej, teraz pracujemy nad macierzą kompetencji na konkretnych stanowiskach.
Chcemy, aby pracownik REESCO na stanowisku Kierownika Projektu był równy
w zakresie posiadanych kompetencji
Project Managerowi w UK, Stanach czy
w Azji. Angażujemy się w to całym sercem.

Gdzie chcecie być jako firma za 5 i 10 lat?
Niewątpliwie chcemy rosnąć, rozwiCo będzie determinowało rozwój jać się, budować trwałe relacje i być staREESCO w niedalekiej przyszłości?
bilnym, pewnym partnerem dla naszych
Wizja naszego szefa i współzałożyciela Klientów. Chcemy być rozpoznawalni jako
REESCO, którą umiejętnie „zaraża” on cały jeden z liderów rynku. Mamy też ambitny
zespół. To skarbnica wiedzy i kolejnych cel związany z edukacją – chcemy być wiopomysłów. Stawiamy na organiczny roz- dącym miejscem szkolenia kadr w naszej
wój, dywersyfikację oraz modyfikację łań- branży, eksperckim hubem wiedzy, co
cucha dostaw. Tutaj bardzo ważna będzie będzie rezonować na nasz rynkowy poten- Dziękuję za rozmowę.
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AKTUALNOŚCI
INWESTYCYJNE
KOLEJNE INWESTYCJE W OKOLICY MARYNARSKA BUSINESS PARK
wpłynęłoby na zmniejszenie porannego
stresu i wzrost efektywności dojeżdżających. Ponadto wprowadzanie się nowych
mieszkańców ożywi dzielnicę, zwróci
w jej stronę wzrok inwestorów, spowoduje rozwój kultury oraz powstawanie
terenów zielonych i rekreacyjnych. Rozwinięta i zbalansowana dzielnica sprawi,
że firmy coraz częściej będą w niej
umieszczać swoje reprezentacyjne biura.

Rok 2019 był dla Służewca czasem przełomowym. Dokończono bardzo ważny
remont w obrębie ulicy Marynarskiej,
a także rozpoczęto szereg kolejnych inwestycji, które wpłyną na dywersyfikację
dzielnicy biurowej i odejście od typowo
biurowego charakteru. Znajdziemy tu
517 pokojów hotelowych, których liczba
do 2021 roku wzrośnie do 1600. Błyskawicznie rozwija się także rynek mieszkaniowy na Służewcu. Pod koniec 2018
obejmował on 8000 lokali, a do końca
2020 będzie to nawet 12 000. Na pozytywnych zmianach w dzielnicy zyskują
najemcy Marynarska Business Park
i innych biurowców. Rozwój Służewca
nie zwolni w 2020 roku. W obrębie
dzielnicy powstanie m.in. park linearny,
amfiteatr oraz kontynuowana będzie
budowa Domu Studenta Uniwersytetu
Warszawskiego.
Rewolucyjne zmiany na Służewcu. Rynek
mieszkaniowy na Służewcu Przemysłowym rozwija się błyskawicznie i mówi
się wprost o kopernikańskiej zmianie
– powolnym odchodzeniu od dominacji biurowców, na rzecz powstawania
nowych osiedli. Nowe oblicze dzielnicy
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biurowej pokazują liczby. Do końca
2018 r. powstało tu ok. 8000 mieszkań,
a do końca 2020 ich liczba ma wzrosnąć
nawet do 12 000. Ubiegły rok potwierdził
duże zapotrzebowanie na nowe lokale
w tej części Mokotowa. W tym okresie
popyt znacząco przerósł podaż. Obecnie,
aż 91,8% oferowanych w dzielnicy biurowej mieszkań zostanie ukończona
w ciągu 6 lub więcej miesięcy (tylko 8,2 %
dostępnych od ręki), co daje wynik o 1,5%
wyższy niż w całej Warszawie, gdzie ten
wyniósł 90,3%.
Rozwój rynku mieszkaniowego to doskonała wiadomość dla Marynarska Business
Park oraz całego rynku biurowego. Lokalizacja kolejnych osiedli na Służewcu Przemysłowym może okazać się atrakcyjna dla
pracujących na terenie kompleksu, którzy
znacznie mogliby skrócić czas dotarcia
do firmy. Według badań IWG przeprowadzonych na 15 tys. respondentów
z 80 krajów, aż 40 % pracowników uważa
dojazdy do pracy za najgorszą część dnia,
kojarząc ją z tłokiem i stresem, a 22%
z nich regularnie spóźnia się z powodu
korków. Zmniejszenie odległości między
miejscem zamieszkania a miejscem pracy

Błyskawicznie rośnie także rynek hotelowy na Służewcu Przemysłowym. Obok
ścisłego centrum oraz okolic Ronda
Daszyńskiego – jest to jedna z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla inwestorów
w tym obszarze. Bliskość największego
lotniska w Polsce – im. Chopina na Okęciu
– sprawiła, że zapotrzebowanie na pokoje
w tym regionie jest bardzo duże,
a obecna ich liczba – 517 – w pełni nie
zaspokaja popytu. Ten zostanie pokryty,
kiedy zostaną ukończone wszystkie
budowane i planowane inwestycje. Aktualnie na terenie Służewca powstają dwa
budynki – Holiday Inn Express Mokotów
oraz Focus Hotel Premium. Ich ukończenie planowane jest w 2020 roku zaś
kolejne dwa – Moxy & Residence Inn
oraz Holiday Inn Warsaw Mokotów – są
w fazie planowania, a ewentualna finalizacja nastąpi w 2021 roku. Oznacza
to, że zgodnie z oczekiwaniami Służewiec w ciągu dwóch lat doczeka się ok.
1600 pokojów hotelowych, czyli ponad
3-krotnie więcej niż obecnie.
Z rozwoju rynku hotelowego skorzystają również najemcy Marynarska Business Park – inwestycje te zaopatrzone są
w atrakcyjne sale konferencyjne, idealne
na spotkania biznesowe. Ponadto bliskość lotniska to ogromny atut dla firm
regularnie goszczących współpracowników i partnerów nie tylko z Polski, ale
i z całego świata.
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STOŁECZNY SEKTOR BIUROWY CHARAKTERYZUJE SIĘ BARDZO WYSOKĄ CHŁONNOŚCIĄ
Jak wynika z danych JLL, w porównaniu
do sytuacji sprzed roku, na koniec III kwartału 2019 firmy zajmowały w stolicy
o 270 000 m2 nowoczesnej powierzchni
biurowej więcej. Jednocześnie w ciągu
ostatnich miesięcy do użytku oddano
185 000 m2 biur. To oznacza, że zapotrzebowanie najemców przewyższyło
nową podaż o dodatkowe 85 000 m2.
Tak świetne wyniki napędzają aktywność
deweloperów – w budowie znajduje się
790 000 m2, z czego znaczna część już
znalazła najemców.
– Patrząc na chłonność rynku versus
podaż, Warszawa kolejny rok z rzędu
broni pozycji lidera wśród największych
miast Europy Zachodniej i Środkowo
-Wschodniej, wyprzedzając m.in. Dublin,
Barcelonę, Amsterdam, Pragę czy Buda
peszt – mówi Mateusz Polkowski, Dyrektor
Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL.
Obecnie w realizacji znajduje się
790 000 m2 powierzchni biurowej, co pokazuje, że Warszawa jest największym
„placem budowy” spośród wszystkich
lokalizacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy aktywność firm deweloperskich
może sugerować czekającą nas nadpodaż biur?
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– Aktualnie już 40% powierzchni w obiektach w budowie znalazło swoich najemców,
co jest najlepszym wynikiem w historii
warszawskiego rynku. Ponadto, budynki
pozostające w realizacji będą oddawane
do użytku stopniowo do 2022 roku, a rynek
wchłaniał już dużo wyższe wolumeny nowej
powierzchni biurowej. Z naszych danych
wynika, że łączna absorpcja w latach
2015–2018 przekroczyła całą nową podaż
oddaną do użytku o 100 000 m2, nawet
pomimo rekordowego pod tym względem
2016 roku – Mateusz Polkowski, Dyrektor
Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL.
W czym tkwi tajemnica tego sukcesu?
Inwestorów przyciąga do nas m.in. dynamiczne tempo wzrostu gospodarczego.
Według Oxford Economics, prognozowany wzrost PKB na lata 2019 i 2020
wynosi odpowiednio 4,3% i 3,2% r/r.
Dodatkowo, wg U.S. News, Polska jest
szóstym najlepszym krajem do inwestowania oraz znajduje się w czołówce
państw z całego świata, w którym warto
rozpoczynać karierę. Takie tendencje
naturalnie przekładają się na wysokie
zapotrzebowanie na biura. Trzeci kwartał
na stołecznym rynku biurowym był rekordowy pod względem popytu i zamknął

się imponującym wynikiem 284 000 m2
Oznacza to, że od początku roku wynajęto
już blisko 690 000 m2 powierzchni. Jednocześnie sukcesywnie spada współczynnik
pustostanów. Według danych JLL, tzw.
skorygowany współczynnik powierzchni
niewynajętych oscyluje na poziomie
4,6%, co wskazuje na bardzo ograniczony wybór powierzchni w momencie
ekspansji, czy wejścia na warszawski
rynek nowego gracza, któremu zależy
na wynajęciu biura w krótkim horyzoncie czasowym.
– Zainteresowanie inwestorów Polską jest
nadal bardzo duże, jednocześnie z roku
na rok obserwujemy, że ich profil się
zmienia. Coraz częściej inwestują u nas
m.in. światowi gracze z sektora finanso
wego. Bez wątpienia wkraczamy w nowy
etap rozwoju biznesowego kraju. Pozy
tywne trendy ilustruje też wartość trans
akcji inwestycyjnych nie tylko na warszaw
skim rynku biurowym, ale również w mia
stach regionalnych. Szacujemy, że cały
rok 2019 zamknie się rekordowym rezul
tatem ponad 3,6 mld euro – Tomasz Puch,
Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych
Nieruchomości Biurowych i Magazy
nowych, JLL.

61

INWESTYCJE

TRÓJMIASTO I ŁÓDŹ.

NOWA ZIEMIA
OBIECANA
DLA INWESTORÓW
Wywiad z ekspertami Colliers International – Błażejem Kucharskim,
dyrektorem regionalnym w Trójmieście oraz Marcinem Włodarczykiem,
dyrektorem regionalnym w Łodzi.
Outsourcing&More: Rynki biurowe
w regionach bardzo dynamicznie się
rozwijają. W tym roku, po raz pierwszy, 8 głównych ośrodków regionalnych niemal zrównało się z Warszawą
pod względem swoich zasobów
powierzchni biurowej. Co jest źródłem
tej dynamiki w ostatnich latach?
Błażej Kucharski, dyrektor regionalny Colliers International w Trójmieście:
Kluczem są przede wszystkim ludzie.
Dzisiaj firmy, walcząc o talenty, znajdują
pracowników poza Warszawą. W oczach
pracodawców miasta regionalne bardzo
zyskały na znaczeniu pod tym względem.
Duże polskie i międzynarodowe firmy
zaczęły w nich lokować swoje siedziby,
centra usług dla biznesu itd. To napędziło
rynek deweloperski, zaczęły dynamicznie
powstawać nowe powierzchnie biurowe
niezbędne do rozwoju. Polska cały czas
jest numerem 1 w Europie w sektorze
usług dla biznesu, a miasta regionalne
stanowią jego zaplecze.
Marcin Włodarczyk, dyrektor regionalny Colliers International w Łodzi:
Drugi obszar to transakcje inwestycyjne.
Zagraniczni inwestorzy dostrzegli potencjał regionów i zaczęli na większą skalę
kupować budynki poza Warszawą, przez
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co rynki regionalne stały się bardziej kon- narodowe. To oczywiście nakręca popyt
kurencyjne. Udane transakcje sprzedaży na nowe biura. Deweloperzy mają i jeszcze
ośmielają deweloperów do realizowania długo będą mieć co robić w Trójmieście.
kolejnych projektów.
Chcąc zobaczyć największy z oddaKraków i Wrocław już przebiły barierę nych w tym roku w Polsce biurowców,
miliona m2 powierzchni biurowej. Teraz musimy udać się do Łodzi. Ale nie
najbliżej tej liczby jest Trójmiasto. zawsze było tu tak dobrze – co takiego
Co stoi za jego popularnością wśród się zmieniło?
najemców i deweloperów?
M.W.: Łódź przez wiele lat była niedoB.K.: Na trójmiejskim rynku mamy ceniana. Deweloperzy długo ją omijali,
już ok. 800 tys. m2 powierzchni biurowej. odbierali jako miasto podwyższonego
Ponad 160 tys. m2 jest w budowie, a przy- ryzyka z powodu jej wizerunku związanajmniej drugie tyle w planach, więc bar- nego z przemysłową przeszłością i złym
dzo szybko dobijemy do miliona. Tym, co stanem tkanki miejskiej. Paradoksalnie,
wyróżnia Trójmiasto jest przede wszyst- nie pomagała też bliskość Warszawy.
kim jego lokalizacja – nad morzem, ze Tymczasem to przecież trzecie najwiękświeżym powietrzem, mnóstwem zieleni sze miasto w Polsce, a także bardzo duży
i piękną architekturą. Życie tutaj jest bar- rynek pracy i szósty rynek pod względzo wygodne. Do Gdańska, Sopotu i Gdyni dem powierzchni biurowych. Jeśli choludzie przyjeżdżają pracować i mieszkać dzi o potencjał Łodzi dla branży nowonawet z najdalszych zakątków Polski. Co czesnych usług dla biznesu, który napęważne, Trójmiasto oferuje bardzo dużo dza rozwój sektora biurowego w mieście,
atrakcyjnych miejsc pracy, bezrobocie to jest on większy, niż by to wynikało
sięga tu zaledwie ok. 2%. Płace w takich z podaży powierzchni biurowej. Dla
sektorach jak IT, który jest tu bardzo roz- przykładu, o ile podaż biur w Poznaniu
winięty, osiągają poziom równy warszaw- i Katowicach jest większa niż w Łodzi,
skiemu. Kapitał ludzki jest na bardzo wyso- o tyle pracowników w sektorze BPO i SSC
kim poziomie, co widzą firmy i chętnie jest już więcej w Łodzi, podobnie jak i cenlokują tu swoje siedziby i centra bizne- trów usług. I jest to ciekawy paradoks,
sowe – zarówno te lokalne, jak i między- który zauważyli w końcu deweloperzy.
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Polska cały czas jest
numerem 1 w Europie
w sektorze usług dla
biznesu, a miasta regionalne
stanowią jego zaplecze.
Błażej Kucharski, dyrektor regionalny Colliers International w Trójmieście.
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Wzrost poziomu pustostanów
w ciągu ostatniego roku
wynika z faktu, że Łódź jest
na fali. Buduje się dużo
nowej powierzchni biurowej
– obecnie ok. 80 tys. m2,
z której część jeszcze
nie znalazła najemców.

Marcin Włodarczyk, dyrektor regionalny Colliers International w Łodzi.
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Rok 2016 był dla naszego miasta przełomowy. To wtedy odnotowano rekordowe transakcje, a do miasta weszło
kilka nowych międzynarodowych marek.
Wtedy też okazało się, że łódzki rynek
nieruchomości ma ogromny potencjał,
którego wcześniej wielu dużych deweloperów nie dostrzegało. Teraz inwestują
tu najwięksi gracze: Skanska, Echo Investment, Ghelamco czy HB Reavis.

ale też łatwego wyjścia z kontraktów długoterminowych. Pewną odpowiedzią są
przestrzenie współdzielone, które mogą
stać się uzupełnieniem dla klasycznego
biura – duże organizacje, szukając elastyczności, będą się coraz częściej wiązać z coworkingami.

W Trójmieście cały czas obserwujemy dużą
aktywność firm, które dokonują ekspansji
– dobierają dodatkową powierzchnię
Choć oba ośrodki rozwijają się bardzo i renegocjują obecne kontrakty. Stanowi
dynamicznie to różnie radzą sobie to ok. 50% wszystkich dotychczasowych
z absorbcją tak dużej powierzchni biu- transakcji w tym roku. Można śmiało
rowej. W III kwartale 2019 w Trójmieście powiedzieć, że zainteresowanie jest tak
zaobserwowano najniższy wśród miast wysokie, że podaż nie nadąża za popytem.
regionalnych poziom pustostanów To się jednak niebawem powinno zrówno(4,8%), a z kolei w Łodzi najwyższy ważyć – w budowie jest ponad 160 tys. m2
(12,1%). Czy to oznacza, że Łódź prze- powierzchni biurowej, co na pewno
poprawi sytuację najemców na rynku.
szacowała swoje możliwości?
M.W.: Jeszcze 7 lat temu poziom
pustostanów biurowych w Łodzi wyno- Jakich najemców przyciąga Trójmiasto?
sił ok. 20%. Współczynnik 12% wynika
B.K.: Niewątpliwie Trójmiasto ma kilka
z dużej podaży biur w ostatnich latach swoich unikalnych specjalizacji, jak prow reakcji na popyt, ale to wciąż bez- jektowanie statków i zaawansowane rozpieczny, rynkowy poziom. Z kolei dla wiązania inżynieryjne dla branży Oil&Gas.
najemców jest korzystny, ponieważ mają, Nasza lokalizacja jest wysoko ceniona
w czym wybierać. Kiedy jest zbyt niski, szczególnie przez stocznie skandynawrynkowa równowaga zostaje zachwiana. skie, które zlecają projektowanie polskim
inżynierom zaawansowanych technoloWzrost poziomu pustostanów w ciągu gicznie projektów. Jednak wiodący udział
ostatniego roku wynika z faktu, że Łódź w najmach ma sektor IT. Trójmiasto staje
jest na fali. Buduje się dużo nowej się naszą polską „Doliną Krzemową”, gdzie
powierzchni biurowej – obecnie ok. z sukcesem rozwijają się firmy, takie jak:
80 tys. m2, z której część jeszcze nie zna- Intel, Amazon, Dynatrace czy Nordea
lazła najemców. Inwestorzy i deweloperzy Bank, który ma tutaj swój back office IT.
odzyskali jednak zaufanie do tego rynku. Jesteśmy również prawie zawsze na krótCzęść z nich realizuje swoje projekty spe- kiej liście lokalizacji pod projekty SSC.
kulacyjnie, czyli nie zawsze ma umowy Jeśli popatrzymy na to, z jakich państw
przednajmu. Wyniki za rok 2019 wskazują, napływają do nas inwestorzy, to liderami
że będzie on jeszcze lepszy od poprzed- są USA, Niemcy i kraje skandynawskie.
niego i padnie kolejny rekord popytu.
A jak to wygląda w Łodzi?
Tak niski poziom pustostanów
M.W.: Za około 70% transakcji odpow Trójmieście na pewno cieszy dewe- wiada sektor usług dla biznesu. Spośród
loperów i właścicieli biurowców. tych 70% ok. 30% to IT, kolejne 30% to
A jak sobie radzą z tym najemcy? Czy BPO/SSC, a pozostałe 10% stanowią
w najbliższym czasie jest perspek- firmy R&D, centra projektowe i inne
tywa na zwiększenie oferty i nowe, rodzaje usług.
duże inwestycje?
B.K.: Trójmiasto stale wykazuje dyna- Co warto odnotować, aż 70% najmów
mikę popytową. Do końca III kwartału w Łodzi w ostatnim roku to nowe umowy.
oddano tu nieco ponad 23 tys. m2., pod- Nie oznacza to jednak automatycznie,
czas gdy popyt wyniósł prawie 75 tys. m2. że mamy do czynienia z nowymi firFaktycznie z punktu widzenia najem- mami, których wcześniej w Łodzi nie było.
ców najkorzystniejszą sytuację rynkową Ważnym trendem w rozwoju gospodarmamy, gdy wakaty wynoszą ponad 10%. czym naszego miasta są nowe inwestycje
Nasi klienci oczekują elastyczności i dziś i projekty firm, które już tutaj funkcjonowyzwaniem dla rynku nieruchomości wały. Jest to bardzo ciekawe zjawisko,
jest zapewnienie wzrostu powierzchni, czasami niedoceniane, ponieważ mniej
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medialne niż wejścia nowych marek. Przykładami są ekspansje w Łodzi firm, takich
jak np.: Fujitsu, Nordea, BSH, Philips, które
planują rozwój i zatrudnienie dodatkowych pracowników. O tym się często już
niestety nie mówi, a przecież jest to nic
innego, jak docenienie potencjału inwestycyjnego miasta.
Z danych Colliers International rysuje
się bardzo pozytywny obraz rynków
regionalnych w mijającym roku. Czy
możemy pokusić się o równie pozytywną prognozę na kolejny?
M.W.: Aktualnie nie ma danych wskazujących, że na rynkach biurowych w miastach regionalnych miałoby się pojawić
jakieś radykalne spowolnienie, choć
napływ nowych inwestorów do Polski
generalnie w ostatnich latach nieco
zwolnił wobec okresu 2010–2016. Widać
jednak ruchy po stronie najemców, a to
oni determinują rozwój. Nawet gdyby
w skali makroekonomicznej miało dojść
do jakichś zawirowań, to poprzednie
lata pokazały, że polski rynek jest na nie
relatywnie odporny, bo często dekoniunktura w Europie Zachodniej skłania
do przenoszenia procesów biznesowych
do regionu CEE.
W Colliers przewidujemy dla Łodzi
dobrą koniunkturę na najbliższe lata
i będzie ona związana z popytem, który
jest kluczowym czynnikiem dla rozwoju
tego rynku. Aktualne zapotrzebowanie
na powierzchnię biurową jest pochodną
ogólnego rozwoju gospodarczego i społecznego miasta. W budowie jest ponad
80 tys. m2, drugie tyle ma pozwolenie
na budowę i w każdej chwili może zacząć
się ich realizacja.
B.K.: W przyszłym roku w Trójmieście
do użytku zostanie oddanych ponad
71 000 tys. m2 nowoczesnej powierzchni
biurowej. Lokalny rynek biurowy jest
mocno nakręcany przez ekspansje najemców, którzy stale zwiększają zatrudnienie. W mojej opinii trend ten jest stabilny
i będzie skutkował utrzymaniem się pustostanów na relatywnie niskim poziomie
poniżej 10%. Widocznym problemem jest
natomiast wydłużenie się czasu realizowanych inwestycji oraz rosnące koszty pracy
i materiałów, co może mieć odzwierciedlenie we wzrostach stawek najmu i wyższych opłatach eksploatacyjnych.
Dziękuję za rozmowę.
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Nasza motywacja często wynika
z nastroju, który w danej chwili nam
towarzyszy. Wprawdzie poczucie
odpowiedzialności i profesjonalizm
pomagają nam w wykonywaniu naszych
obowiązków, ale czasem jednak coś nam
zaczyna przeszkadzać – często sami
nie wiemy, czemu właściwie danego
dnia nie ma w nas energii do działania.
Problem może leżeć w bodźcach
środowiskowych, które jak „drzazga”
trafiają bezpośrednio do podkorowych
struktur mózgu, wpływając na nastrój
bez udziału świadomego i analitycznego
procesu myślenia. Wywołują one
w organizmie mikronapięcia, a ponieważ
umysł, nie mając świadomości, że coś
sprawia mu przykrość, nie broni się,
powstaje uczucie stresu.
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EMOCJONALNE
ARANŻACJE
PRZESTRZENI
BIUROWEJ
Design biura jest dzisiaj elementem wizerunku firmy. Wyraża jej
charakter, a dodatkowo daje przewagę w walce o najzdolniejszych
pracowników. Często jednak to, co świetnie wygląda, nie zawsze
nam służy. Okazuje się bowiem, że wygląd i organizacja biura to
przede wszystkim kwestia naszego zdrowia i, co dla niektórych
może być zaskoczeniem, również emocji.
Aż jednej czwartej osób zdarzyło się
odrzucić ofertę pracy „ze względu na niewłaściwy ich zdaniem wygląd biura lub brak
udogodnień” – twierdzą autorzy badań zleconych przez Mindespace, globalnego operatora przestrzeni coworkingowych. Z kolei
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) – wiodąca organizacja reprezentująca nowoczesne usługi dla biznesu
w Polsce, przekonuje, że wedle ich badań
z 2018 r., 76% młodych osób pomiędzy
18 a 34 rokiem życia deklaruje, że wygląd
biura wpływa na to, w jaki sposób jest definiowana atrakcyjność danej firmy. Trudno
w tej sytuacji zaprzeczyć, że design przestrzeni biurowych to ważna kwestia.
Dzisiaj odpowiedniej jakości biuro jest
efektem połączenia takich czynników, jak:
nowoczesny design, wysokiej klasy wyposażenie biurowe, dobrze zaopatrzone
kuchnie, miejsca wypoczynku (a nawet
drzemki) oraz przestrzenie służące integracji pracowników. Tymczasem nie wolno
zapominać, że miejsce pracy to przede
wszystkim przestrzeń, w której pracujemy.
Nie zawsze oznacza to wypełnianie kreatywnych zadań – rzeczywistość znacznie
częściej przynosi nam zadania, które wymagają wielogodzinnego wpatrywania się
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w ekrany komputerów, odbywania niekończących się spotkań czy nieustannych prób
znalezienia cichego miejsca na odbycie
długiej i ważnej rozmowy telefonicznej.
Praca męczy, obciąża nas fizycznie i psychicznie. Dlatego wygląd biura nie może
być tylko udogodnieniem. Musi też pomóc
nam skupić się na naszej pracy i zapobiegać momentom, w których popadamy
w zniechęcenie czy irytację. Ma pozytywnie
stymulować nasze emocje.
Człowiek jest istotą emocjonalną. Nasza
motywacja często wynika z nastroju, który
w danej chwili nam towarzyszy. Wprawdzie poczucie odpowiedzialności i profesjonalizm pomagają nam w wykonywaniu
naszych obowiązków, ale czasem jednak
coś nam zaczyna przeszkadzać – często
sami nie wiemy, czemu właściwie danego
dnia nie ma w nas energii do działania. Problem może leżeć w bodźcach środowiskowych, które jak „drzazga” trafiają bezpośrednio do podkorowych struktur mózgu,
wpływając na nastrój bez udziału świadomego i analitycznego procesu myślenia.
Wywołują one w organizmie mikronapięcia, a ponieważ umysł, nie mając
świadomości, że coś sprawia mu przykrość,
nie broni się, powstaje uczucie stresu.

I tak, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura przyczynia się na przykład
do spadku efektywności naszej pracy
o 10%. Zbyt duży poziom hałasu jest
w stanie obniżyć ją aż o 66%. Jakość
powietrza wpływa zaś na zdolność
do właściwego przetwarzania informacji – ta rośnie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zdjęcie
na biurku, czy na pulpicie komputera uśmiechniętych dzieci z ostatnich
wakacji jest przyjemnym akcentem, ale
nie o godzinie 19., kiedy kolejną godzinę
siedzimy w pracy, bo wtedy wpływa
destrukcyjnie na naszą podświadomość.
Oprócz parametrów środowiska pracy,
również sama aranżacja biura decyduje o naszym samopoczuciu – może
mu sprzyjać lub potęgować natywne
stany emocjonalne. Zabudowa gabinetowa nie oferuje doskonałego środowiska pracy. Ale przynajmniej pracownicy mają większą szansę na osobisty kontakt z miejscem pracy. Zapewnienie dużej ilości miejsca na zdjęcia
dzieci, rośliny biurowe, ładne kubki
do kawy – to sposoby na to, aby ludzie
czuli się bardziej zrelaksowani i szczęśliwi w pracy.
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Tych udogodnień całkowicie odmawia
się, gdy firmy przechodzą na rotacyjny
system biurek, zwany „hot-desking”.
Według CBRE, w porównaniu z 30% takich
firm obecnie, 45% firm międzynarodowych planuje wprowadzenie tego rozwiązania w swoich biurach do końca 2020 r.
Takie aranżacje od strony finansowej to
korzyść dla najemcy, gdyż firma ogranicza
wielkość wynajmowanej powierzchni.
Natomiast z perspektywy komfortu pracownika – już nie. Pracownik przeżywa lęk
i niepokój wynikający z tego, iż nie wie,
gdzie „dzisiaj” będzie jego miejsce pracy,
obok kogo będzie siedział. Uczucie lęku,
inaczej poczucie zagrożenia, przedstawia
mózg na system: „przeżyć”, „obronić się”
oraz „zadbać o przetrwanie”. Nie ma
miejsca na pobudzenie mózgu do pracy
twórczej czy kreatywnej.

Podobne wnioski płyną z amerykańskich
badań, opublikowanych na łamach „HortScience". Badacze z Uniwersytetu Stanu
Teksas, którzy przy pomocy ankiety
zamieszczonej w Internecie przebadali
grupę pracowników biurowych ze stanu
Teksas oraz z północno-centralnej części
USA, wykazali, że osoby pracujące w biurach, w których obecne są rośliny i okna,
były bardziej szczęśliwe i zadowolone
ze swojego życia oraz z wykonywanego
zawodu niż osoby zatrudnione w miejscach pozbawionych roślin lub okien.
Ta druga grupa nie czuła satysfakcji
z życia i oceniała swoje zadowolenie
z pracy jako niskie. Ponadto, pracownicy
„zielonych" biur bardziej pozytywnie oceniali swoich szefów, współpracowników
i ogólnie naturę pracy. Naukowcy zaznaczają jednak, że różnice dotyczące satysfakcji z pracy odnotowano wyłącznie
Charakterystyczną cechą takiej przestrzeni w przypadku mężczyzn.
jest również brak jej personalizacji. Pracownicy ograniczają się tylko do przed- To, co najważniejsze z natury, to jednak
miotów w swoim otoczeniu, które mogą światło. Raport C&W informuje o zbaz łatwością sprzątnąć i schować do szafki. wiennym wpływie naturalnego oświeW wielu firmach obowiązuje także zasada tlenia na poziom kortyzolu, czyli hor„czystych biurek”. Konieczność codzien- monu stresu. Nic dziwnego. Dawno
nego sprzątania ogranicza ilość tak zwa- temu, gdy większość czasu spędzaliśmy
nych „talizmanów” w swoim najbliższym na zewnątrz, nasz zegar biologiczny
otoczeniu i ich gromadzenia. Talizmany był naturalnie regulowany m.in. przez
personalizują przestrzeń, pozwalają się wschody i zachody słońca. Wraz z przeniez nią identyfikować i budują dobry nastrój. sieniem naszych aktywności życiowych
do pomieszczeń, gdzie światła naturalKolejnym aspektem mającym wpływ nego jest niewiele, musimy wspomagać
na emocje jest kontakt z naturą. Instynkt się światłem sztucznym. Przytłaczające,
biofilny ma silne biologiczne podstawy; zamknięte pomieszczenia uruchamiają
nawet jeśli od urodzenia mieszkamy procesy obronne naszego organizmu,
w zabetonowanym mieście, objawia się których zadaniem jest przetrwać w tej
on dążeniem do przebywania na łonie „ciasnej, zimnej i wilgotnej jaskini”.
przyrody. Znając tę zależność, architekci
coraz częściej starają się więc odtworzyć Przy obecnej technologii wszystko jest
w naszych biurach efekty ogrodu, zielonej o wiele łatwiejsze. Sztuczne oświetlenie
łąki czy nawet kojącego lasu. Wnętrza pro- o barwie zbliżonej do porannego światła
jektuje się tak, aby dużym akcentem były naturalnego znacząco przyspiesza rytm
rośliny. Takie przestrzenie działają kojąco dobowy i zwiększa odporność na stres.
na ciało i umysł, a osoby w nich przeby- Jasne światło pozwala dobrze rozpocząć
wające są bardziej wydajne, kreatywne, dzień i wpływa na jakość naszej pracy
mniej się stresują i rzadziej chorują.
w ciągu dnia.
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Do tej pory oświetlenie projektowano
tak, by zapewnić bezpieczeństwo
i odpowiednie warunki do codziennej
pracy naszego wzroku. Pomijano
natomiast pozawzrokowe
mechanizmy oddziaływania
światła na organizm człowieka.
W naturalnym środowisku światło
załamuje się, obija, rozprasza oraz
zmienia swoją pozycję w ciągu
dnia. W zamkniętych przestrzeniach
biurowych stworzona atmosfera
jest jednostajna. Brak ruchu
światła, wciąż zmieniającego się
balansowania cienia, wpływa
na nasze odczuwanie tej przestrzeni.

Według autorów badania „The Daylight
and Workplace Study” przeprowadzonego w 2017 r. przez pracowników Cornell University, osoby pracujące w naturalnie oświetlonych biurach rzadziej
cierpią na bóle głowy (o 63%), a zmęczenie ich oczu zmniejszyło się o 51%.
Spadł też poziom doświadczania senności – i to aż o 56%. Z kolei przeprowadzone w 2013 r. badanie „Impact of windows and daylight exposure on overall
health and sleep quality of office workers: a case-control pilot study” pokazuje
wpływ odpowiedniej ilości i jakości oświetlenia na sen, aktywność i jakość naszego
życia. Jeden z autorów badania, prof. Ivy
Cheung z Northwestern University in Chicago podsumował jego wyniki stwierdzając, że „stopień, w jakim ekspozycja
na światło dzienne wpływa na pracowników biurowych, jest niezwykły”. Okazało
się, że pracownicy, których biurka stały
w naturalnie naświetlonych miejscach,
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spali średnio w nocy o 46 minut dłużej.
Mowa tu oczywiście o efektywnym,
zdrowym śnie. To miało swoje przełożenie
na lepszej jakości aktywność w ciągu
dnia. Pracownicy pozbawieni dostępu
do naturalnego światła w trakcie swojej
pracy, osiągali gorsze wyniki w testach
mierzących ich witalność, jakość i efektywność snu oraz poziom aktywności
w ciągu dnia. W oczywisty sposób przekładało się to więc na samopoczucie pracowników – np. na podatność na stres czy
ogólne rozdrażnienie.

dobór materiałów i ich wygląd, układ
pomieszczeń czy widok z okna. Wszystko
może mieć nie tylko znacznie, ale także
swoją konkretną wartość dla pracodawcy.
Skoro bowiem hałas obniża efektywność pracowników, to firmy tracą na tym
realne pieniądze.

Holenderski armator Heerema, w związku
z najmem swojego nowego „miejsca
pracy” dla 1100 osób, zamówił po prostu
ekspertyzę finansową, mającą pokazać
sensowność inwestycji w „well-being”
pracowników. Międzynarodowa sieć firm
Do tej pory oświetlenie projektowano audytorsko-doradczych KMPG wyliczyła,
tak, by zapewnić bezpieczeństwo i odpo- że zdrowe biuro to 42 miliony euro netto
wiednie warunki do codziennej pracy oszczędności wygenerowanych w ciągu
naszego wzroku. Pomijano natomiast dwudziestu lat. Sam ekonomiczny wpływ
pozawzrokowe mechanizmy oddziały- naturalnego oświetlenia obliczony został
wania światła na organizm człowieka. na 650 tys. euro rocznie (czyli 13 mln euro
W naturalnym środowisku światło zała- w ciągu dwudziestu lat najmu). Oznacza
muje się, odbija, rozprasza oraz zmienia to, że dzięki optymalizacji dostępu
swoją pozycję w ciągu dnia. W zamknię- do naturalnego światła firma Heerema
tych przestrzeniach biurowych stwo- może odliczyć sobie miesięcznie 2,3 euro
rzona atmosfera jest jednostajna. Brak od ceny najmu każdego metra kwadratoruchu światła, wciąż zmieniającego się wego powierzchni.
balansowania cienia, wpływa na nasze
odczuwanie tej przestrzeni. Pomiesz- Emocje, jak widać, mogą mieć bardzo
czenia pozbawione kontrastów świetl- dużą wartość.
nych (np. powstających podczas oświetlenia bocznego) zatracają swoją głębię
Autor:
i perspektywę, stając się mniejsze niż są
w rzeczywistości, bardziej przytłaczające, Dział marketingu,
a nawet jednowymiarowe. Mało kto zdaje Vastint Poland
sobie sprawę, że to wpływa na naszą produktywność i efektywność w działaniu.
Istotą zdrowego biura – również w kontekście naszego stanu psychicznego,
który jest pochodną towarzyszących
nam emocji – jest umiejętne połącznie
kilku kluczowych elementów. Naturalne
oświetlenie to tylko jeden z wielu. Międzynarodowa organizacja World Green
Building Council sformułowała siedem
innych, które trzeba przemyśleć przy projektowaniu każdego biura. To m.in. jakość
wentylacji, komfort termiczny, akustyka,
sposoby angażowania pracowników,
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BRAMA MIASTA
– INWESTYCJA,
JAKIEJ W ŁODZI
JESZCZE NIE BYŁO
Brama Miasta to kompleks składający się z dwóch 13-piętrowych
budynków, które będą tworzyły symboliczną bramę. Razem dostarczą one
prawie 44 000 m2 GLA nowoczesnej przestrzeni biurowej, a pracować
będzie mogło w nich nawet 5 tys. osób. Pierwszy budynek kompleksu
został oddany do użytkowania w 2019 roku i jest obecnie jedynym
projektem biurowym klasy A w Nowym Centrum Łodzi dostępnym
dla nowych najemców. Drugi budynek będzie gotowy w 2020 r.
Brama Miasta łączy tętniącą życiem ulicę
Piotrkowską z Nowym Centrum Łodzi
i dworcem Łódź Fabryczna. Inwestycja
znajduje się także blisko woonerfu na Traugutta – czyli ulicy przekształconej w taki
sposób, by wciąż mogły jeździć po niej
samochody, ale pierwszeństwo na niej
mają piesi i rowerzyści. Ulica zachowuje
funkcję komunikacyjną, ale przy okazji
staje się też deptakiem, parkingiem i miejscem spotkań mieszkańców. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do nowej stacji kolejowej, autobusów oraz tramwajów, pracownicy sprawnie dotrą do biurowca. W samej
inwestycji znalazło się także miejsce na
udogodnienia dla użytkowników innych
środków transportu. W sumie, w całym
kompleksie powstanie 205 miejsc dla
rowerzystów z komfortowymi szatniami
oraz stacje ładowania aut elektrycznych.

70

Brama Miasta jest próbą trafnego odczytania potrzeb Łodzi, miasta odkrywanego
dziś niemal na nowo, zachowującego
swoją tożsamość i charakter, mimo ciągłego rozwoju. Oryginalna architektura,
rdzawy materiał elewacji oraz ceglane
patio, zostały zaprojektowane tak, aby
estetyką wkomponowywały się w pofabryczny charakter i tradycje miasta.
Korten, którym będą pokryte elewacje,
jest materiałem, który z czasem zmienia
swój kolor i strukturę. Oprócz funkcji estetycznych, jego zaletą jest także odporność. Dodatkowo, ściany obu budynków
od strony wspólnego dziedzińca będą
przeszklone. Architektura inwestycji od
początku miała być prosta i ponadczasowa. Brama Miasta to przykład szerokiego myślenia o mieście, jego przyszłych
użytkownikach i nowych pracownikach.

Za projekt odpowiada renomowana
śląska pracownia medusa group.

OTWARTA BRAMA
ZAPRASZAJĄCA DO MIASTA
Projekt Skanska tworzy w Nowym Centrum Łodzi nowe miejsce spotkań.
Do dyspozycji pracowników, mieszkańców Łodzi i turystów zostało oddane
klimatyczne patio z małą architekturą oraz
miejskie kawiarnie. Przestrzeń między
budynkami i wokół zaprojektowano tak,
by mogły się tam odbywać wydarzenia
kulturalne i inicjatywy, takie jak wystawy
plenerowe czy kino letnie, które znakomicie sprawdziło się przy poprzedniej inwestycji Skanska w Łodzi – Nowej
Fabrycznej. To wszystko sprawia, że Brama
Miasta to idealne miejsce do spotkań biznesowych i towarzyskich.
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Przestrzeń między
budynkami i wokół
zaprojektowano tak, by
mogły się tam odbywać
wydarzenia kulturalne
i inicjatywy, takie jak
wystawy plenerowe
czy kino letnie, które
znakomicie sprawdziło się
przy poprzedniej inwestycji
Skanska w Łodzi
– Nowej Fabrycznej.

– W Skanska dbamy o atmosferę we
wnętrzach. Dobre pomysły nie muszą
rodzić się wyłącznie przy biurku. Równie
dobrze mogą pojawić się przy kawie lub
podczas spotkania w strefie coworkin
gowej. Ogólnodostępne lobby również
daje możliwość skupienia na pracy oraz
zachęca do krótkich spotkań z gośćmi.
W projekcie holi windowych wykorzy
staliśmy komiksowe motywy, pokazu
jące Łódź z najciekawszej strony, których
autorem jest Tomasz Kaczkowski z grupy
projektowej Kolektyf. Ponadto, w witry
nach na parterze budynku, można podzi
wiać wystawę komiksową, gdzie znaj
dują się prace bardzo znanych artystów,
takich jak Truściński, Ostrowski czy Pio
runowski – podkreśla Marta Krymarys,
menadżer projektu.

NOWOCZESNY BIUROWIEC
BEZ BARIER

Brama Miasta to pierwszy w Łodzi biurowiec z innowacyjnym systemem operacyjnym Connected by Skanska, integrującym w aplikacji mobilnej i poprzez platformę internetową zarządzanie różnymi
funkcjami budynku. Z łatwością będzie
można m.in. poruszać się po obiekcie za
pomocą smartfona, bez konieczności używania tradycyjnych kart dostępu, przygotować wirtualne zaproszenie do budynku
dla gościa, a także zarezerwować mu
miejsce parkingowe. Innowacyjne rozwiązania zastosowane w kompleksie,
takie jak activity based parking, rozpozna– Skanska była pierwszym deweloperem jący tablice rejestracyjne i przydzielający
biurowym, który uwierzył w potencjał dostępne miejsca parkingowe, tworzą
Łodzi. W 2013 r. oddaliśmy do użytku przyjazne środowisko codziennej pracy.
nasz pierwszy biurowiec – Green Horizon,
a następnie Nową Fabryczną w Nowym Brama Miasta to także przykład inwes
Centrum Łodzi (NCŁ). Obecnie, jak wskazują tycji oferującej szereg udogodnień dla
najnowsze raporty, Łódź jest jednym z czte mieszkańców. Będzie to kompleks w pełni
rech najbardziej interesujących ośrodków dostosowany do potrzeb osób z ogranibiznesowych w kraju. Samo miasto rów czeniami, w tym osób z niepełnosprawnonież nieustannie się zmienia. Rewitalizacja ściami, rodziców z dziećmi czy seniorów.
przestrzeni, zrealizowane i budowane pro Budynek otrzymał certyfikat „Obiekt
jekty biurowe, mieszkaniowe i logistyczne bez Barier”, a także ubiega się o LEED
w i wokół Łodzi, świadczą o jej ciągłym roz na poziomie Gold.
woju, w ramach którego NCŁ staje się bizne
sowo-kulturalnym centrum miasta. Inwe
stycja Brama Miasta, m.in. ze względu na
swoją lokalizację, stała się już nową wizy
tówką Łodzi, która wita podróżnych wycho
dzących z nowoczesnego dworca Łódź
Fabryczna. Dwa budynki otwierające NCŁ
stają się w naturalny sposób charakterys
tycznym punktem na mapie miasta, do któ
rego trafi każdy, bez konieczności podawania
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dokładnego adresu – mówi Krzysztof Wilczek, dyrektor regionalny w spółce biurowej Skanska.

Autor:

Jędrzej Kruszyński,
Menedżer ds.
Komunikacji, spółka
biurowa Skanska
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INWESTYCJE

KOMPETENCJE
ŁÓDZKICH KADR
Po czym poznać miasto, które jest dobrym miejscem
dla inwestycji biznesowych?

Nowa inwestycja
w mieście
Biorąc pod uwagę obecność
na terenie miasta 17 szkół
wyższych, w tym aż 6 uczelni
publicznych, potencjał kadrowy
Łodzi – dla rozwoju firm,
które już tu działają – jest
znaczący. Jak wynika
z ostatniego raportu firmy
Deloitte, potencjał zasobów
ludzkich, który stanowią
studenci łódzkich uczelni,
wynosi aż 76 000 studentów,
a Politechnika Łódzka, druga
co do wielkości państwowa
uczelnia w Łodzi, jest jedną
z najlepiej ocenianych szkół
wyższych w Polsce.

w złotym trójkącie, jakim są samorząd,
świat nauki oraz świat biznesu. To dzięki
ścisłej współpracy tych trzech środowisk
oraz ogromnym potencjale kadrowym,
jakim dysponuje Łódź, coraz szersze
grono inwestorów nie tylko rozwija
swoją główną działalność operacyjną,
ale poszerza ją także o komórki badawczo-rozwojowe. R&D coraz mocniej
zaznacza swoją obecność w Łodzi i, co
możemy zaobserwować w ostatnich
Inwestorzy, rozważający ulokowanie latach, nie jest to jedynie domeną firm
swojego biznesu w danym mieście, informatycznych czy branży nowoczemają różnorodne potrzeby oraz wyma- snych usług dla biznesu, ale także przedgania, zatem i czynniki brane przez nich siębiorstw produkcyjnych.
pod uwagę będą różne. Dla jednej grupy
inwestorów istotne okaże się wsparcie Biorąc pod uwagę obecność na terenie
w postaci grantów lub ulg podatko- miasta 17 szkół wyższych, w tym aż
wych, dla drugiej – walory logistyczne 6 uczelni publicznych, potencjał kadoraz infrastruktura biurowa. Decydujące, rowy Łodzi – dla rozwoju firm, które już
zarówno dla przyszłych jak i obecnych tu działają – jest znaczący. Jak wynika
w mieście pracodawców, mogą być rów- z ostatniego raportu firmy Deloitte,
nież dostępność kadr czy lokalne kierunki potencjał zasobów ludzkich, który
kształcenia pracowników.
niosą za sobą studenci łódzkich uczelni,
wynosi aż 76 000 studentów, a PoliA po czym poznać zadowolenie inwe- technika Łódzka, druga co do wielkości
stora, który już w mieście jest obecny? państwowa uczelnia w Łodzi, jest jedną
Przede wszystkim po rozbudowie ist- z najlepiej ocenianych szkół wyższych
niejącej działalności, a ta może pójść w Polsce. W raporcie Deloitte podkrew dwóch kierunkach. Pierwszy to natu- ślono, że Zarówno Politechnika Łódzka,
ralny rozwój inwestycji w skali działania, jak i Uniwersytet Łódzki prowadzą kierunki
a drugi to dywersyfikacja usług i ich dostosowane do potrzeb obecnego rynku
rozwój w zupełnie nowych kierunkach pracy, dzięki czemu ich absolwenci z łatwo
niż te, w których dotychczas inwestycja ścią znajdują zatrudnienie w takich bran
żach, jak SSC, BPO, IT, finanse, produkcja
była prowadzona.
czy przemysł.*
Łódź od lat wspiera inwestorów w ich
rozwoju, dostarczając niezbędnych *Raport Deloitte Ukryty Potencjał Łodzi,
informacji i budując mosty współpracy Listopad 2019.
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Nazwa inwestora: BSH Sprzęt
Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Kraj pochodzenia: Polska
Siedziba w mieście: ul. Lodowa 103, Fabryka Pralek
Liczba zatrudnionych: docelowo ok. 1500
Branża: AGD
Zajęta powierzchnia w m2: 52 000
W Łodzi BSH obecne jest od ponad 25 lat. Można powiedzieć,
że to właśnie tutaj znajduje się centralna część naszej
produkcji oraz logistyki, ponieważ na terenie miasta
posiadamy aż trzy fabryki, imponujące rozmiarami centrum
logistyczne oraz Centrum Badań i Rozwoju. Na przestrzeni
tego ćwierćwiecza poczyniliśmy w Łodzi ogromne inwestycje,
a nasza działalność rozwinęła się z początkowo uproszczonej
produkcji w prężnie działającą nowoczesną machinę
produkcyjną, zaopatrującą rynki globalne w sprzęt AGD.
Nasze silne powiązania z regionem wynikają zarówno
z naszych potrzeb operacyjnych, jak i z przyjaznego stosunku
instytucji i władz lokalnych do inwestorów. Łódź zawsze
była fabryczną stolicą Polski i ta specyfika pozwala nam
na dynamiczny rozwój, szczególnie że jesteśmy firmą
produkcyjną. Istotne jest także położenie geograficzne miasta,
czyli skrzyżowanie szlaków handlowych przebiegających
przez nasz kraj. To niezwykle istotne z logistycznego punktu
widzenia, ponieważ dzięki takiemu umiejscowieniu możemy
skuteczniej zarządzać łańcuchem dostaw.
W ostatnim czasie zakończyliśmy w Łodzi dwie duże
i ważne dla BSH inwestycje. Pierwsza z nich, Fabryka
Zmywarek przy ul. Jędrzejowskiej, jest największym
tego typu obiektem produkcyjnym w Europie. Fabryka
stanowi jeden z najważniejszych ośrodków na globalnej
mapie BSH i wiążemy z nią duże plany. Drugą inwestycją,
o której warto wspomnieć w kontekście postępującego
rozwoju BSH w Łodzi jest Centrum Badawczo-Rozwojowe
znajdujące się w sąsiedztwie fabryki suszarek do ubrań
przy ul. Lodowej. To pierwsza tego typu inwestycja BSH
w Polsce, która jednocześnie jasno wskazuje, w jaką stronę
chcielibyśmy się rozwijać. Centra R&D są kluczowe dla
biznesu, niezależnie od branży, dlatego cieszy nas, że jedno
z najnowocześniejszych ulokowane zostało właśnie w Łodzi.

Konrad Pokutycki,
Prezes Zarządu, BSH Sprzęt
Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
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Dostępność kadr o kompetencjach
badawczo-rozwojowych zauważają
już duże przedsiębiorstwa ulokowane
w Łodzi. Dobrym przykładem firmy,
która po wielu sukcesach swojej linii
produkcyjnej w Łodzi, zdecydowała się
na rozwinięcie działalności badawczo-rozwojowej, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., której Prezes
Konrad Pokutycki tak mówi o rozwoju
spółki w Łodzi: Nasze silne powiązania
z regionem wynikają zarówno z naszych
potrzeb operacyjnych, jak i z przyjaznego
stosunku instytucji i władz lokalnych
do inwestorów. Łódź zawsze była fabryczną

stolicą Polski i ta specyfika pozwala nam
na dynamiczny rozwój, szczególnie
że jesteśmy firmą produkcyjną. Istotne jest
także położenie geograficzne miasta, czyli
skrzyżowanie szlaków handlowych prze
biegających przez nasz kraj. To niezwykle
istotne z logistycznego punktu widzenia,
ponieważ dzięki takiemu umiejscowieniu
możemy skuteczniej zarządzać łańcu
chem dostaw.
W ostatnim czasie zakończyliśmy w Łodzi
dwie duże i ważne dla BSH inwestycje.
Pierwsza z nich, Fabryka Zmywarek przy
ul. Jędrzejowskiej, jest największym tego

Dostępność kadr
o kompetencjach badawczo-rozwojowych zauważają
już duże przedsiębiorstwa
ulokowane w Łodzi.
Dobrym przykładem firmy,
która po wielu sukcesach
swojej linii produkcyjnej
w Łodzi, zdecydowała się
na rozwinięcie działalności
badawczo-rozwojowej, jest
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.

Nowa inwestycja
w mieście
Kompetencje łódzkich
kadr dostrzegł także
Whirlpool, który
umiejscowił w Łodzi
swoją centralę. Spółka na
terenie miasta prowadzi
nie jedno, ale dwa centra
usług wspólnych.

typu obiektem produkcyjnym w Europie.
Fabryka stanowi jeden z najważniejszych
ośrodków na globalnej mapie BSH i wią
żemy z nią duże plany. Drugą inwestycją,
o której warto wspomnieć w kontekście
postępującego rozwoju BSH w Łodzi jest
Centrum Badawczo-Rozwojowe znajdu
jące się w sąsiedztwie fabryki suszarek
do ubrań przy ul. Lodowej. To pierwsza tego
typu inwestycja BSH w Polsce, która jasno
wskazuje, w jaką stronę chcielibyśmy się
rozwijać. Centra R&D są kluczowe dla biz
nesu, niezależnie od branży, dlatego cieszy
nas, że jedno z najnowocześniejszych ulo
kowane zostało właśnie w Łodzi.

tu 20 lat. W ciągu tego czasu bardzo dużo
się zmieniło, niezmienna jest jednak dobra
atmosfera inwestycyjna w mieście. Jest to
jeden z kluczowych czynników przyczy
niających się do naszego stałego rozwoju.
We wrześniu ubiegłego roku ogłosiliśmy
kolejną inwestycję przemysłową w nową
platformę produkującą kuchenki wolnosto
jące. Ale Łódź to dla nas nie tylko produkcja,
to właśnie tu rozwijamy dynamicznie inne
gałęzie działalności czyniąc nasz biznes
w Łodzi bardzo dojrzałym, kompleksowym
i zróżnicowanym.
Dynamiczny i zróżnicowany rozwój działalności biznesowej przedsiębiorstw
w mieście zależy od kompetencji kadr,
którymi dana aglomeracja dysponuje.
Zarówno profil nauczania w łódzkich
uczelniach, mnogość szkół i liczba absolwentów, sprzyjają temu, aby obecne już
w Łodzi przedsiębiorstwa, poza główną
działalnością, np. logistyczną i produkcyjną, rozwijały obszar badawczo-rozwojowy i finansowy. Łódź na przestrzeni
lat udowodniła, że jest dobrą lokalizacją
dla centrów operacyjnych typu R&D i GBS,
a patrząc na dynamiczny rozwój tkanki
biurowej miasta, wzrost tego typu inwestycji jest tylko kwestią czasu.

Kompetencje łódzkich kadr dostrzegł
także Whirlpool, który umiejscowił
w Łodzi swoją centralę. Spółka na terenie
miasta prowadzi nie jedno, ale dwa centra
usług wspólnych. Warto dodać, że Whirl
pool posiada w Polsce trzy centra produkcyjne, w tym jedno w Łodzi, a dwa pozostałe we Wrocławiu i Radomsku. Jak mówi
Zygmunt Łopalewski, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej Whirlpool Company
Polska: Firma Whirlpool jest trzecim naj
większym inwestorem w Polsce i najwięk
Więcej informacji:
szym producentem sprzętu AGD w naszym
kraju. Posiadamy Centrum Usług Wspól
Biuro Rozwoju
nych dla Finansów EMEA w Łodzi (otwarte
Gospodarczego
w 2017 r.) oraz Centrum Usług Wspólnych
i Współpracy
dla Łańcucha Dostaw – również w Łodzi
Międzynarodowej
ul. Piotrkowska 104a
(otwarte w maju 2019 r.). Warto w tym
90-926 Łódź
miejscu dodać, że Łódź jest dla nas klu
tel.: 42 638 59 39
czowym miejscem do inwestycji, historia
fax: 42 638 59 40
naszych zakładów produkcyjnych sięga
e-mail: boi@uml.lodz.pl
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Nazwa inwestora: Whirlpool Corporation
(w Polsce spółka operuje pod nazwą
Whirlpool Company Polska Sp. z o.o.)
Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone
Siedziba w mieście: Łódzka strefa produkcyjna
Whirlpool na Widzewie Przemysłowym, Centra
Usług Wspólnych w Nowym Centrum Łodzi
Liczba zatrudnionych: Łódź około 2000,
Polska około 6000
Branża: AGD
Zajęta powierzchnia: 16,5 ha
Czas trwania pozyskania inwestycji
ze strony miasta: ok. 9 miesięcy
– od początku 1999 r. do września 1999
Firma Whirlpool jest trzecim największym inwestorem
w Polsce i największym producentem sprzętu AGD
w naszym kraju. Posiadamy trzy wielkie centra
produkcyjne w Łodzi, Wrocławiu i Radomsku, jak również
biuro komercyjne w Warszawie, Centrum Usług Wspólnych
dla Finansów EMEA w Łodzi (otwarte w 2017 r.), Centrum
Usług Wspólnych dla Łańcucha Dostaw – również w Łodzi
(otwarte w maju 2019 r.) oraz Centrum Badań i Rozwoju
we Wrocławiu, w ramach którego działa również Globalne
Centrum R&D dla Lodówek. W kwietniu 2018 roku
zakończono proces unifikacji przedsiębiorstwa w jeden
podmiot prawny, będący konsekwencją przejęcia przez
Whirlpool Corporation firmy Indesit Company w roku
2014. Warto w tym miejscu dodać, że Łódź jest dla nas
kluczowym miejscem do inwestycji, historia naszych
zakładów produkcyjnych sięga tu 20 lat. W ciągu tego
czasu bardzo dużo się zmieniło, niezmienna jest jednak
dobra atmosfera inwestycyjna w mieście. Jest to jeden
z kluczowych czynników przyczyniających się do naszego
stałego rozwoju. We wrześniu ubiegłego roku ogłosiliśmy
kolejną inwestycję przemysłową w nową platformę
produkującą kuchenki wolnostojące. Ale Łódź to dla nas
nie tylko produkcja, to właśnie tu rozwijamy dynamicznie
inne gałęzie działalności czyniąc nasz biznes w Łodzi
bardzo dojrzałym, kompleksowym i zróżnicowanym.

Zygmunt Łopalewski,
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej,
Whirlpool Company Polska Sp. z o.o.
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PRZYSZŁOŚĆ W IT.

W KIELCACH BUDUJEMY
POTENCJAŁ DLA ROZWOJU KADR
Dostrzegając potrzebę zwiększenia konkurencyjności miasta w obszarze
rozwoju kadr dla sektora IT, Kielce sięgają po dofinansowanie unijne
na realizację zadań umożliwiających młodym ludziom rozwój kompetencji
właśnie w tym obszarze. Inicjatywy angażujące uczniów oraz studentów
we wsparciu firm i uczelni kieleckich cieszą się dużą popularnością.
Firmy IT chętnie włączają się w projekty, dzięki którym biorą udział
w procesie kształtowania przyszłego rynku pracy.
KADRY DLA BIZNESU, CZYLI
EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W KIELCACH

Hackathon Idea Kielce 2019. Fot. Łukasz Zarzycki.

to dwuletni projekt, który obejmie wsparciem uczniów szkół informatycznych
i elektrycznych, w których prowadzone są
Z końcem ubiegłego roku w Kielcach zajęcia na kierunkach technik informatyk
podpisana została umowa na realizację oraz technik programista.
kolejnego projektu finansowanego ze
środków europejskich, wspierającego Działania projektowe obejmują realirozwój kompetencji uczniów w kontekście zację wysokiej jakości staży zawodopracy na rynku IT. Od 1 stycznia Miasto wych w renomowanych firmach z branży
Kielce realizuje projekt mający na celu IT w Kielcach oraz przeprowadzenie spepodniesienie atrakcyjności i jakości kształ- cjalistycznych kursów programowania dla
cenia zawodowego w kontekście przy- uczniów i nauczycieli. Kursy te zakończą
szłego zatrudnienia w branży IT. „Wyso- się uzyskaniem kwalifikacji z języków
kiej jakości kwalifikacje i staże zawo- programowania. Program wsparcia uzudowe kluczem do sukcesu w branży IT” pełniony jest o specjalistyczne kursy

z zakresu języka angielskiego w programowaniu dla uczniów, które skończą się
egzaminem i certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego
programistycznego na różnych poziomach zaawansowania.
W ramach projektu uczniowie będą także
rozwijali kompetencje kluczowe na rynku
pracy, tj. umiejętność uczenia się, przedsiębiorczość i inicjatywność oraz kompetencje społeczne. Pomóc w tym mają
Szkolne Laboratoria Przedsiębiorczości
zaopatrzone w nowoczesne komputery
i narzędzia dydaktyczne, jak gry planszowe strategiczne i decyzyjne, podręczniki coachingowe, programy multimedialne do rozwijania tych właśnie, niezbędnych umiejętności.
Wykorzystana zostanie symulacja prowadzenia działalności gospodarczej
w formie gry online, stworzona i wdrożona w ramach ubiegłorocznego projektu
„Program: Edukacja Przedsiębiorczości”,
również współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
W ramach doradztwa zawodowego, każdy
z uczniów otrzyma indywidualną pomoc
w planowaniu dalszego kształcenia

i kariery zawodowej w branży IT. Te sesje
pomogą również przygotować ucznia
do roli pracownika w firmie IT oraz wesprzeć tych, którzy planują rozpocząć działalność gospodarczą, otworzyć start-up
działający w branży IT.

– miejski krajobraz, środowisko, w tym
odnawialne źródła energii, energia słoneczna, ochrona powietrza, czy zieleń,
mobilność i elektromobilność oraz
komunikacja społeczna – współpraca
z mieszkańcami.

Organizować będziemy także spotkania
młodzieży z lokalnymi przedsiębiorcami,
działającymi na rynku IT. Będą to krótkie
sesje motywujące i aktywizujące uczniów
z wybranymi przedstawicielami lokalnych
firm informatycznych i innowacyjnych
start-upów.

Przed uczestnikami postawiono konkretne problemy do rozwiązania. Efektem
prac były m.in. aplikacje mobilne i serwisy
internetowe oraz ich prototypy, koncepcje
prezentujące kompleksową analizę wybranego obszaru problemowego wraz ze
wskazaniem dalszych sugerowanych
działań i rozwiązań.

W ramach projektu odbędą się również
4 jednodniowe wyjazdy studyjne dla
uczniów i nauczycieli do wiodących firm
IT o globalnym zasięgu, działających
w Polsce.
Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczególnie cieszy nas fakt, iż we współorganizację wydarzenia włączyły się
firmy z sektora IT zlokalizowane w Kielcach, wspierając je w postaci ufundowania nagród dla uczestników i oferując
wsparcie merytoryczne.

Hackathon Idea Kielce przyciągnął ponad
stu pięćdziesięciu uczestników. Wydarzenie zostało także objęte patronatem
medialnym lokalnej prasy i telewizji.
MIEJSKIE ROZMOWY
Wśród zwycięzców oraz wyróżnionych
W listopadzie ubiegłego roku gościliśmy w konkursie pomysłów dominowały apliw Kielcach Kongres Polityki Miejskiej – spo- kacje proekologiczne. Pierwsze miejsce
tkanie samorządowców i przedstawicieli przypadło zespołowi z jednego z kielecorganizacji pozarządowych oraz zrzeszeń kich liceów – VI LO im. Juliusza Słowaci fundacji działających w Polsce w obszarze kiego, którzy zaproponowali aplikację
rozwoju miast i miejskich rozwiązań. Pod- do segregowania śmieci na podstawie
czas Kongresu, w trakcie paneli dyskusyj- kodów kreskowych.
nych, warsztatów i prezentacji, padło wiele
ciekawych propozycji, poznaliśmy liczne Maratony programistyczne odbywają się
rozwiązania usprawniające realizację zadań w podobnej formule w wielu miejscach
w mieście, w tym z obszaru smart city, na świecie. Inicjatywa ma na celu promow którym Miasto Kielce zdecydowanie się wanie idei smart city, czyli miasta inteliwyróżnia. Internetowy System Informacji gentnego, poprzez korzystanie z danych
Przestrzennej Kielc, a także platforma publicznych za pośrednictwem aplido konsultacji społecznych, czy nowo- kacji i serwisów internetowych zgodnie
czesny Geoportal, oferujący szerokie spek- z ideami otwartych danych i wolnego
trum serwisów mapowych stawiają Kielce oprogramowania oraz zachęcenie do twow czołówce, jeśli chodzi o zbieranie i wyko- rzenia takich aplikacji i serwisów.
rzystywanie danych miejskich, a także pozyskiwanie informacji o jakości życia w mie- Więcej o smart city w Kielcach na:
ście. To właśnie w obszarze korzystania www.idea.kielce.eu.
z udostępnionych przez miasto danych
przestrzennych przy Kongresie został zorganizowany Hackathon Idea Kielce – maraton
programowania dla uczniów i studentów. Więcej informacji:

Nowa inwestycja
w mieście

Nazwa inwestora: Britenet sp. Z o.o.
Kraj pochodzenia: Polska
Siedziba w mieście: Plaza Park
Liczba zatrudnionych: ogółem 650, w Kielcach
obecnie 60, docelowo w Kielcach 160 w ciągu 3 lat
Branża: IT
Zajęta powierzchnia w m2: 900
Czas trwania pozyskania inwestycji
ze strony miasta: marzec–wrzesień 2019

W Britenet strategię rozwoju opieramy
na potencjale miast regionalnych, dlatego
jesteśmy w nich obecni. Pierwsze biuro w Kielcach
otworzyliśmy ponad 5 lat temu. Dzięki dostępowi
do doskonale wykształconych absolwentów
Politechniki Świętokrzyskiej, notujemy stały wzrost
zatrudnienia i wzmacniamy pozycję na lokalnym
rynku IT. W marcu 2019 roku stanęliśmy przed
wyzwaniem znalezienia nowej powierzchni
biurowej. Początek procesu, ze względu na brak
dostępnych lokali o wysokim standardzie,
był niezwykle trudny. Dzięki zaangażowaniu
Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta
Kielce i firmy Cushman & Wakefield, udało się
przekonać inwestora w Plaza Park, firmę Grzyb
Nieruchomości, do podjęcia z nami współpracy
na zasadach wynajmu długoterminowego. Nowe
biuro, w którym pracujemy od września 2019,
zapewnia doskonałe warunki bytowe naszemu
zespołowi oraz daje ponad sto nowych miejsc
pracy, które mamy nadzieję wkrótce zapełnić.

PROGRAMUJ W KIELCACH!
Entuzjaści kodowania, wykorzystując
otwar te dane miasta K ielce, two rzyli aplikacje mobilne i webowe służące poprawie jakości życia w mieście.
Aplikacje konkursowe dotyczyły takich
obszarów, jak przestrzeń publiczna
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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

Michał Borny,
Prezes Zarządu, Britenet Sp. z o.o.
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DK 1. Fot. Anna Mielczarek.

Częstochowa zmieniła się w ostatnich latach, zmienił się jej
krajobraz i kierunek rozwoju, powstają nowe wielkopowierzchniowe
hale produkcyjne, równolegle rozwija się infrastruktura drogowa,
powstają nowe rozwiązania komunikacyjne – to widać. Zmienia
się też mentalność mieszkańców, którzy dzięki swej aktywności
i narzędziom, np. w postaci budżetu obywatelskiego, realnie wpływają
na rozwój miasta.
Przyjęliśmy priorytety, które sprzyjają
zmianie wizerunku miasta: otwarcie
na inwestorów, wspieranie przedsiębiorczości, budowa nowoczesnej sieci
dróg, lepszej komunikacji, tworzenie
różnych form pomocy mieszkańcom
(np. programy zdrowotne, wsparcie dla
rodzin – w tym zastępczych, młodych
rodziców i osób starających się o dziecko).
Stawiamy na efektywne wykorzystywanie
środków europejskich – ich rola w modernizacji miasta i realizacji programów społecznych jest nie do przecenienia. Dysponując środkami publicznymi oddajemy
też głos samym mieszkańcom, zachęcając do udziału w kolejnych edycjach
budżetu obywatelskiego czy lokalnej
inicjatywie mieszkańców.
Ożywienie gospodarcze zawdzięczamy
w sporym stopniu kompleksowym działaniom z myślą o inwestorach, choćby
na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Już ok. 64% przeznaczonej
pod inwestycje części miasta ma miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające potrzeby
rozwojowe firm. Częstochowa staje się
coraz ważniejszym ośrodkiem branży
automotive. Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych uznała nas
za ,,wschodzącą gwiazdę” sektora usług
dla biznesu, a raport Small Town Big Deal
stawia nas w czołówce lokalizacji inwestycyjnych w kontekście logistyki.
Częstochowa stawia na zrównoważony
rozwój gospodarczy i budowanie kapitału społecznego w oparciu o szeroką
współpracę miejskich środowisk: samorządowego, biznesowego, akademickiego
czy artystycznego. W mieście poszerza się
baza małych i średnich przedsiębiorstw,
ale pojawiają się też – m.in. dzięki specjalnym strefom ekonomicznym – nowe,
duże inwestycje. Liczymy na dalszy
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rozwój tradycyjnie mocnych w mieście Dla mieszkańców stworzyliśmy wspabranż i lokowanie się w Częstochowie niałą strefę wypoczynku z morskim piacentrów usług wspólnych.
skiem w Parku Lisiniec, a budowa Parku
Wodnego zmierza ku końcowi. Mamy już
Będziemy robić wszystko, żeby zago- ok. 80 km dróg rowerowych w mieście
spodarowanie terenów specjalnych stref i bardzo popularny system Częstochowekonomicznych przyniosło optymalne skiego Roweru Miejskiego.
efekty w postaci nakładów inwestycyjnych, a także kolejnych, coraz lepszych Częstochowa jest miastem innowamiejsc pracy dla mieszkańców miasta cyjnym. Sama obecność specjalnej strefy
i regionu. Ruch w strefach jest spory, ekonomicznej na terenie miasta już wiąże
nowe zakłady budują kolejne firmy, skła- się z rozwojem innowacyjności, ponieważ
dane są kolejne listy intencyjne. Idealnym jest ona niejako wpisana w działalność
rozwiązaniem dla miasta byłoby objęcie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Rada
dodatkowych, przygotowanych terenów Miasta Częstochowy pod koniec 2016 r.
statusem działek „strefowych”. W innych podjęła kolejną uchwałę w sprawie
sferach – chcemy kontynuować pro- zwolnień z podatku od nieruchomości
gramy modernizacji dróg (w tym dzielni- w zakresie regionalnej pomocy inwestycowych), poprawy komfortu życia w mie- cyjnej na wspieranie nowych inwestycji
ście i opieki nad mieszkańcami, rozwijać dla przedsiębiorców innowacyjnych lub
ekonomię społeczną i szkolnictwo zawo- prowadzących działalność badawczo-rozdowe, współpracę z organizacjami poza- wojową na terenie Miasta Częstochowy.
rządowymi, a także poszerzać partycypację społeczną.
Nieco dłużej mamy ulgę w podatku
od nieruchomości dla deweloperów
Największe miejskie inwestycje to budujących w standardzie B+ lub wyżzakończona niedawno budowa prze- szym, która wzbudziła zainteresowanie
dłużenia alei Bohaterów Monte Cassino branży. W mieście powstał biurowiec
do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi DL Center Point wybudowany w stanwojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, dardzie B+, po nim przyszły kolejne
Powstańców Warszawy, Gościnna), dofi- inwestycje. Dla sektora interesująca jest
nansowana z Unii Europejskiej. Trwają też też współpraca samorządu z biznesem
prace przygotowawcze do jeszcze więk- i uczelniami w mieście.
szej unijnej inwestycji drogowej – rozbudowy DK-46 – ulic Głównej i Przejazdowej
wraz z budową obejścia ul. św. Barbary
Częstochowa stawia na
do ul. Pułaskiego. Przed samorządem
zrównoważony rozwój
wyjątkowe zadanie drogowe – przebugospodarczy i budowanie
dowa alei Wojska Polskiego – DK 1. Konkapitału społecznego
tynuowany jest także miejski program
w oparciu o szeroką
budowy i przebudowy ulic, zakończywspółpracę miejskich
liśmy odwodnienie dzielnicy Grabówka
środowisk: samorządowego,
i Kiedrzyn, a obecnie zaczynamy te same
biznesowego, akademickiego
działania w dużej dzielnicy Północ. Trwa
budowa centrów przesiadkowych przy
czy artystycznego.
częstochowskich dworcach.

81

INWESTYCJE

Zakupów, powstało Centrum Usługowe
IT, a obecnie ZF kończy budowę nowego
zakładu produkcyjnego (zaawansowane
systemy bezpieczeństwa) oraz kolejnego biurowca. Inwestują też inne firmy
z branży Automotive. W zaawansowaną
technologicznie hutę szkła inwestuje
wspomniany Guardian, a inny producent
szkła – Stolzle ma już bardzo konkretne
plany na nowe inwestycje.

Kamienica Kupiecka. Fot. Adam Markowski.

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, po konsultacjach z kołami biznesowymi, utworzył specjalność: księgowość w centrach usług wspólnych. Studenci
pracujący na kupionym przez miasto
programie SAP mogą już w trakcie studiów znaleźć pracę, np. w centrum rozliczeniowym ZF TRW. Politechnika Częstochowska rusza z kierunkiem dedykowanym branży szkła i ceramiki, któremu patronuje miasto. Ma on kształcić
kadry m.in. dla firmy Guardian, która
stawia w Częstochowie kolejną nowoczesną hutę.
To, oczywiście, tylko przykłady działań
służących rozwojowi i innowacyjności.
Te i inne inicjatywy wpisują się w prezydencki program Teraz Lepsza Praca.
Częstochowa była i jest miastem ludzi
przedsiębiorczych. Większość z firm inwestujących w mieście to firmy rodzime,
które podejmują decyzję o rozwoju,
inwestują i relokują się w obrębie miasta.
W specjalnych strefach ekonomicznych
inwestują również firmy zagraniczne:
niemieckie, francuskie i włoskie. Są to
głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Największym pracodawcą w mieście jest obecnie ZF – koncern działający w branży automotive. Po otwarciu
nowej siedziby Centrum Usług Wspólnych
TRW, rozliczającego prawie wszystkie
europejskie fabryki firmy, powiększeniu
Centrum Inżynieryjnego i Centrum

82

którzy kończą edukację, byli jak najlepiej
przygotowani do wejścia na rynek pracy
w tych kierunkach i zawodach, które są
szczególnie poszukiwane. W szkoły branżowe i techniczne zainwestowaliśmy już
prawie 25 milionów złotych, ale nie kończymy na poziomie ponadpodstawowym.
W ramach programu ,,Akademicka Częstochowa” wspieramy efektywne dla studentów kierunki kształcenia na naszych
uczelniach, wyposażamy pracownie,
kupujemy programy. Pamiętamy też
o aktywnych „wykluczonych”, którzy mogą
skorzystać z oferty centrów integracji społecznej czy zainteresować się uczestnictwem, np. w spółdzielni socjalnej.

Potrzeby środowiska biznesowego
Częstochowy staramy się zawsze traktować priorytetowo, czy to w zakresie
możliwych ułatwień w procedurach
administracyjnych, czy w planowaniu
inwestycji miejskich, wspierających
otoczenie biznesu i rozwój stref aktyw- Jednym z kluczowych programów miejności gospodarczej.
skich jest „Teraz Lepsza Praca”. Nowe
miejsca pracy dla Częstochowian były
W czasach, kiedy wiele miast posiada jednym z priorytetów naszych działań
w swej ofercie atrakcyjne nieruchomości w ostatnich latach. Wyznaczyliśmy sobie
do zagospodarowania, istotne stają się jasny cel: nowi inwestorzy, nowe miejsca
inne atuty lokalizacji. Przedsiębiorcy dużą pracy, mniejsze bezrobocie. Od pewnego
uwagę przykładają do klimatu, jaki two- czasu trzeba walczyć o więcej, bo teraz
rzony jest przez władze miasta.
nie chodzi już tylko o miejsca pracy, ale
o to, aby dostępna w mieście praca była
To jest zauważane przez świat biznesu coraz lepszej jakości. Stąd właśnie prooraz agencje doradcze w Polsce. Wesz gram „Teraz Lepsza Praca”, a w nim: Proliśmy już do rankingów miast atrakcyj- gram Fair Play, Centrum Lepszych Miejsc
nych pod kątem relokacji, sporządzanych Pracy oraz projekty prorozwojowe.
przez agencje rekrutujące na stanowiska
specjalistyczne i menedżerskie.
Lepsza Praca to taka, która spełnia oczekiwania, daje satysfakcję, poczucie bezDla gospodarki miasta bardzo istotne pieczeństwa, umożliwia rozwój oraz
jest wsparcie szkolnictwa zawodo- spełnienie ambicji. Chcemy, aby częstowego – tworzymy zatem klasy wielozawo- chowski rynek pracy był rynkiem pracodowe, rozbudowujemy bazę warsztatową, dawców wrażliwych społecznie, którzy
mamy system doradztwa zawodowego. dbają o swojego pracownika, wiedząc,
Dostosowujemy ofertę edukacyjną szkół że to ich największy kapitał. Stąd ulgi,
do lokalnych potrzeb rynku pracy. Szkoły certyfikaty dla solidnych pracodawców,
coraz częściej podpisują umowy o współ- a z drugiej strony programy ułatwiające
pracy z przedsiębiorcami i wychodzą powrót na rynek pracy (np. zatrudnianie
naprzeciw ich oczekiwaniom.
niań) oraz podnoszące kompetencje
zawodowe częstochowian.
Jednym z większych projektów reali- Autor: Anna Mielczarek
zowanych przez miasto jest program
„Zawodowa współpraca 1 i 2” (to kilkanaście milionów złotych z Unii Europej- Więcej informacji:
skiej). Z jego pomocą staramy się koordynować system kształcenia i odbywania praktyk oraz staży zawodowych
u różnych pracodawców. Ten i inne proCentrum Obsługi Inwestora, Wydział
gramy unijne związane ze szkolnictwem Funduszy Europejskich i Rozwoju
zawodowym są realizowane po to, aby Urząd Miasta Częstochowy
tworzyć wykwalifikowaną kadrę, a także ul. Waszyngtona 5, 42-217 Częstochowa
„kierunkowo” doposażać nasze centra tel.: 34 3707 212, 34 3707 213
e-mail: coi@czestochowa.um.gov.pl,
kształcenia praktycznego i pracownie fer@czestochowa.um.gov.pl
zawodu. Chcemy, aby młodzi ludzie, www.czestochowa.pl
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W HARMONII
Z BIEGIEM RZEKI

Położona w malowniczej dolinie Brdy, sięgającej szeroko rozlanej
Wisły, otoczona lasami. Zbudowana na założeniach urbanistycznych
miasta-ogrodu. Od początku swojego istnienia Bydgoszcz na stałe
związała się z rzeką. To miasto, którego magia płynie z wody.

Grafika: Przemyslaw Obarski

Przez stulecia bydgoszczanie postrzegali Brdę jako źródło powodzenia i szans
na przyszłość. Współcześni mieszkańcy
Bydgoszczy nie zapomnieli o rzece. Daje
im ona poczucie wyjątkowości, tworzy
swoistą wyobraźnię wspólnoty. To właśnie rzeka, od stuleci po dziś dzień, stymuluje dynamiczny rozwój gospodarczy
i społeczny miasta, kreując jego charakter
i budując tożsamość jego mieszkańców.
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ROZWÓJ – RÓWNOWAGA
– REWITALIZACJA

wyróżnikiem miasta, a wiele zabytków
i symboli Bydgoszczy powstało na przeTereny nadrzeczne od początku istnienia strzeni wieków właśnie nad wodą. Dziś
grodu nad Brdą były miejscem jego inten- w lustrze rzeki przeglądają się zarówno
sywnego rozwoju. Obecnie Bydgoszcz zabytkowe obiekty – będące symbolem
jest jednym z liderów w Polsce w zakresie miasta bydgoskie spichrze, monumenrewitalizacji i przywracania tych terenów talny budynek Poczty Polskiej czy kościół
mieszkańcom. Bydgoski Węzeł Wodny, farny, jak i nowoczesne budynki – biuczęść międzynarodowej drogi wodnej rowce, hotele, apartamentowce, obiekty
E70, wraz z Wyspą Młyńską są istotnym sportowe i kulturalne, Opera Nova,

Outsourcing&More Polska | styczeń–luty 2020

tzw. Szklane Spichrze czy bydgoska
marina. Wzdłuż rzeki lokują się także
coraz częściej nowe inwestycje deweloperów – atrakcyjne i nowoczesne nieruchomości biurowe czy mieszkaniowe.

Bydgoszcz konsekwentnie
zwraca się ku wodzie, a wraz
z nurtem jednej z najczystszych
rzek w kraju przez miasto
przepływa dobra energia,
stymulująca rozwój biznesu,
nowych inwestycji oraz
zamieszkującej tu społeczności.

w Bydgoszczy. W górnym biegu bydgoskiego odcinka rzeka ma charakter górski.
Płynie w dolinie porośniętej lasami, wije
się wśród łąk i malowniczych zadrzewień, by wreszcie połączyć się z wodami
Kanału Bydgoskiego i trafić do centrum
W swojej strategii tworzenia miasta Bydgoszczy. Tu walory przyrodnicze
przyjaznego zarówno dla biznesu, jak rzeki ustępują miejsca atrakcjom archii do życia, Bydgoszcz stawia przede tektonicznym miasta. Kierując się dalej
wszystkim na zrównoważony rozwój. w stronę ujścia do Wisły, nurt Brdy staje
Widać to dobrze na przykładzie rewi- się wolniejszy. Pojawiają się rozlewiska
talizacji ścisłego centrum miasta. Wielu będące ostoją dla ptactwa wodnego, Bydgoszcz Triathlon. Śmiałków z całego
obiektom i obszarom śródmieścia, w któ- a występujące tu gatunki są atrakcją dla kraju przyciąga również „Woda Bydrych zapisana jest przemysłowa historia ornitologów z całej Polski.
goska” – wyjątkowe zawody pływackie,
Bydgoszczy, dziś nadaje się nowy wymiar,
pod prąd wartkiego nurtu Brdy, organiprzywracając je mieszkańcom i stwarzając W sercu miasta Brda i jej odnoga Mły- zowane w sercu miasta.
wyjątkową przestrzeń dla rozwoju kul- n ów k a o t a c z a j ą s wo i m i wo d a m i
tury i biznesu. Dzięki inwestycjom miasta wyjątkowy urbanistyczny skarb Byd- Bydgoszcz konsekwentnie zwraca się
w przebudowę bulwarów nad Brdą czy goszczy – Wyspę Młyńską. Zieloną ku wodzie, a wraz z nurtem jednej z najrewitalizację parku nad Starym Kanałem enklawę, położoną zaledwie kilka kroków czystszych rzek w kraju przez miasto przeBydgoskim, bydgoszczanie zyskują od Starego Rynku, traktowaną obecnie pływa dobra energia, stymulująca rozwój
kolejne miejsca rekreacji i wypoczynku. przez bydgoszczan jako przestrzeń natury biznesu, nowych inwestycji oraz zamieszi kultury. Urokliwy krajobraz bydgoskiej kującej tu społeczności. Zrewitalizowana
Od stuleci mieszkańcy Bydgoszczy wyspy rzecznej tworzą kamienice tzw. Wyspa Młyńska z nowoczesną przystanią
spoglądali na wodę, jak na trakt trans- Wenecji Bydgoskiej, a także imponujący stały się wizytówką miasta. Nad Brdą
portowy, źródło energii oraz kluczowy widok na trzy kamienne kręgi gmachu organizowane są liczne wydarzenia groelement w procesie produkcyjnym. Opery Nova, przyciągającej miłośników madzące mieszkańców Bydgoszczy oraz
Fenomen bydgoskiego dziedzictwa prze- kultury tak wyjątkowymi wydarzeniami, gości z całego świata. Niczym magnes
mysłowego polega na umiejętności ujarz- jak Bydgoski Festiwal Operowy czy „Rzeka woda przyciąga także nowe inwestycje
mienia przez naukę oraz technikę wody, Muzyki” – pierwszy i jedyny w Polsce realizowane na terenach nadrzecznych.
jako żywiołu, oraz czerpania z jej zasobów cykl letnich koncertów na wodzie.
Dzięki rzece da się tu odczuć wyjątkową
na wiele różnych sposobów. Dziś historie
atmosferę, sprzyjającą spacerom wzdłuż
ludzi, miejsc i urządzeń hydrotechnicz- Z wody bydgoszczanie czerpią nieskoń- bulwarów, rejsom po Brdzie czy poznanych, wpisanych w przestrzeń miasta czone zasoby pozytywnej energii. To wła- waniu uroków miasta z perspektywy
organicznie związanego z wodą, tworzą śnie nad Brdą organizowane są w mieście kajaka lub roweru wodnego. Bydgoski
wyjątkowy Szlak Wody Przemysłu i Rze- liczne wydarzenia kulturalne, sportowe Węzeł Wodny, niegdyś kluczowy dla rozmiosła TeH2O, w którym każde z miejsc i rozrywkowe, gromadzące mieszkańców kwitu gospodarczego Bydgoszczy, dziś
i opowieści splata ze sobą losy bydgo- oraz gości z całego świata. Każdego roku zyskuje szersze znaczenie, stanowiąc
skich rzemieślników, przedsiębiorców odbywa się tu Bydgoski Festiwal Wodny ważny dla przyszłości miasta element
oraz społeczników z rozwojem lokalnego „Ster na Bydgoszcz 53˚N, 18˚E” – uni- tożsamości.
przemysłu i rzemiosła.
katowe przedsięwzięcie łączące świat
żeglarzy, artystów i podróżników. Byd- Więcej informacji:
URZEKAJĄCA PRZESTRZEŃ
goskie inwestycje ekologiczne sprawiły,
NATURY, KULTURY I SPORTU
że dziś można także bezpiecznie pokoBrda należy do najpiękniejszych rzek niżo- nywać Brdę wpław. Dzięki temu w samym
wych Polski. Jest także jednym z najbar- centrum miasta, z metą w okolicy Hali
dziej rozpoznawalnych w kraju szlaków Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Uni Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
kajakowych. Bogactwo przyrodnicze odbywa się jedna z najbardziej znanych
tel.: 52 585 88 23
Brdy oraz jej niepowtarzalne walory imprez triathlonowych w Polsce, a także e-mail: barr@barr.pl
krajobrazowe można podziwiać także jedna z największych w Europie – Enea www.barr.pl
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INWESTYCJE

SALESFORCE

–NOWA SIŁA LUBLINA?
Wraz z początkiem października
ubiegłego roku grono lubelskich
firm informatycznych poszerzyło
się o kolejnego inwestora. Spółka
PwC IT Services, bo o niej mowa,
właśnie otworzyła w Lublinie ósmy
już oddział w Polsce. Lubelski oddział
świadczyć będzie usługi z zakresu
Salesforce, dołączając do licznych
firm obecnych już w Lublinie,
pracujących w oparciu o tę coraz
bardziej popularną platformę.
Czy mamy do czynienia z nową
technologiczną siłą miasta?
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Salesforce to dziś jedna z najszybciej
rozwijających się technologicznie firm
na świecie, która doceniana jest przez
największe globalne koncerny korzystające z rozwiązań CRM właśnie tej
firmy. Rozwiązania Salesforce dedykowane są nie tylko wsparciu sprzedaży,
lecz dzięki swojej uniwersalności także
innym obszarom, umożliwiając zarządzanie danymi, usprawniając kontakty
z klientami, zwiększając lojalność klienta
czy w końcu efektywność pracownika.
W ciągu 20 lat od pojawienia się na rynku
zyskała także szerokie grono klientów
w Polsce.
Co stoi za sukcesem Salesforce? Jedną
z przyczyn jest bez wątpienia fakt, iż rozwiązania te oparte są na chmurze i nie
wymagają dodatkowego oprogramowania. Dostęp do platformy wymaga
jedynie przeglądarki i dostępu do internetu, natomiast cały kod jest przechowywany na serwerach Salesforce.
Rozwiązania Salesforce odpowiadają
na największe współczesne wyzwania
biznesu, m.in. postępującą transformację cyfrową i rozwój rozwiązań chmurowych. Ponadto w czasach, gdy zdobycie nowego klienta jest 5-cio krotnie
droższe niż utrzymanie dotychczasowego, na znaczeniu rosną rozwiązania
wspierające obsługę klienta i zwiększające jego zaufanie do firmy.
Aby sprostać zapotrzebowaniu i utrzymać tempo rozwoju, Salesforce współpracuje z firmami technologicznymi
wdrażającymi rozwiązania Salesforce czy
tworzącymi aplikacje na tej platformie.
Wśród nich znajduje się wiele lubelskich firm pracujących w tej technologii.
Niektóre z nich posiadają status partnera Salesforce. Jednym z platynowych
partnerów jest polska firma PolSource,
obecna w Lublinie od 2017 r., która może
pochwalić się współpracą z klientami,
takimi jak: Spotify, eBay, Volvo, Converse,
Nike czy Sony Playstation. Wdrożeniami
platformy Salesforce zajmują się także
specjaliści jednych z największych
lubelskich firm IT, takich jak Billennium,
DataArt czy Sii. Z początkiem października 2019 grono lubelskich spółek świadczących usługi z zakresu Salesforce
poszerzyło się o firmę PwC IT Services,
która wybrała Lublin jako kolejną swoją
lokalizację w Polsce.
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Bardzo się cieszymy, że potencjał Lublina
dostrzegła tak uznana i rozpoznawalna
marka jak PwC, z którą mamy bardzo
dobre doświadczenia z dotychczasowej
współpracy (…). Ten projekt dowodzi,
że konsekwentnie realizowana Strategia
Rozwoju Lublina jest potrzebna i znajduje
uznanie także wśród największych firm
na świecie – mówi dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zależy nam na tym, żeby jakość specjalistów i usług świadczonych przez Britenet
oraz całą polską branżę IT była bezkonkurencyjna. Dlatego inwestujemy w ludzi.
Dobrze wykształcona kadra to gwarancja
W lubelskim oddziale PwC zamierza skupić zaufania i długotrwałych relacji z kliensię na rozwoju i wdrażaniu nowoczesnych tami. Jednocześnie, dając programistom
rozwiązań CRM, przede wszystkim właśnie możliwość rozwoju w międzynarodowych
Salesforce. Na początkowym etapie firma projektach, zatrzymujemy ich migrację, co
planuje zatrudnić w Lublinie ok. 40 spe- napędza lokalną gospodarkę i pozytywnie
cjalistów, w tym architektów Salesforce, wpływa na postrzeganie naszego środoprogramistów, liderów projektu czy ana- wiska IT – mówi Michał Borny, Prezes
lityków biznesowych.
Zarządu Britenet.
Celem PwC jest budowanie zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów, dlatego nasze usługi odpowiadają na największe współczesne wyzwania. Jednym
z nich jest z pewnością transformacja
cyfrowa, w szybkim tempie zmieniająca
biznes i całą rzeczywistość. Wspieramy
polskie przedsiębiorstwa w procesie
cyfryzacji, opracowując zarówno strategie dopasowane do nowej rzeczywistości, jak też implementując konkretne
narzędzia i rozwiązania, dbając przy tym
o podnoszenie kompetencji cyfrowych
naszych pracowników i społeczeństwa
– mówi Przemysław Soroka, Członek
Zarządu PwC IT Services.

Jak deklarują przedstawiciele PwC, Lublin
został wybrany dzięki dużej liczbie studentów kierunków ścisłych i IT oraz programowemu wsparciu współpracy świata
nauki z biznesem.
Dowodem na to, jak doskonale można
korzystać z potencjału lubelskich uczelni
i studentów, jest firma Britenet, posiadająca w Lublinie największy spośród
swoich 6 oddziałów w Polsce. Będący
jedną z największych polskich spółek IT
Britenet już od 8 lat prowadzi autorski
program szkoleniowy „Force Academy”,
dzięki któremu studenci i absolwenci
szkół wyższych rozpoczynają swoją
karierę zawodową w branży IT właśnie
od technologii Salesforce. Do końca roku
firma planuje wręczenie już dwusetnego
certyfikatu Salesforce przyznawanego
w ramach „Force Academy”.

Rozwój lokalnych spółek i pojawianie się
w Lublinie nowych firm informatycznych
to przede wszystkim zasługa doskonałej
jakości kształcenia lubelskich uczelni.
Aktualnie 5 z nich oferuje studia na informatyce oraz kierunkach okołoinformatycznych. Są to uczelnie państwowe – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet
Lubelski oraz prywatne – Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Administracji, a także
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.
Łącznie, w roku akademickim 2019/2020
na kierunkach tych studiuje w Lublinie
ponad 6000 osób, dzięki czemu rynek
pracy jest regularnie zasilany doskonałej
jakości kadrami.
Co warto podkreślić, lubelskie uczelnie
w doskonały sposób reagują na zmieniającą się specyfikę i wymagania rynku
pracy, a ich elastyczność i otwartość przejawia się w wielu programach szkoleniowych, kursach czy wykładach realizowanych w ścisłej współpracy z lokalnymi firmami, przygotowując studentów do pracy
w konkretnych językach programowania
czy w najnowszych technologiach. Takie
podejście sprawia, że potencjał akademicki Lublina rzeczywiście stanowi nieoceniony atut, zarówno dla lokalnych firm,
jak i nowych inwestorów poszukujących
atrakcyjnej lokalizacji dla rozwoju swojego
biznesu.
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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AKTUALNOŚCI HR
PIOTR KUBERKA OBJĄŁ
STANOWISKO GLOBALNEGO
DYREKTORA DS. PROCESÓW
PODATKOWYCH W SHELL

Shell powierzył funkcję jednego ze
swoich wiceprezesów (VP) Polakowi.
Jest nim Piotr Kuberka, który objął stanowisko globalnego dyrektora ds. procesów podatkowych. Międzynarodowe
kariery polskich menedżerów stanowią
jeden z efektów rozwoju centrum Shell
Business Operations w Krakowie. Spośród
jego 4000 pracowników aż 70 zajmuje
globalne stanowiska.
Piotr Kuberka pracuje w Shell od 17 lat.
Pod koniec 2019 roku objął w koncernie
stanowisko wiceprezesa (VP) oraz jednocześnie zaczął pełnić funkcję Finance Operations Centre Lead, co oznacza najwyższego menedżera w obszarze finansów
w kraju. Kuberka swoją karierę w Shell
zaczął od stanowiska doradcy ds. podatkowych najpierw na Polskę, a następnie
na Europę Środkowo-Wschodnią. Przed
objęciem obecnego stanowiska pracował jako Tax Process Owner oraz przez
niemal 5 lat lat realizował obowiązki
w globalej centrali Shell w Hadze,
wspierając globalne projekty standaryzacji podatkowej.
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MARCO FANIZZI
NOWYM WICEPREZESEM
DS. SPRZEDAŻY W REGIONIE
EMEA W COMMVAULT

MACIEJ GIERAK DOŁĄCZYŁ
DO FIRMY DORADCZEJ SAVILLS

Maciej Gierak dołączył do firmy doradczej
Savills, w której objął nowoutworzone
Firma Commvault poinformowała o mia- stanowisko menadżera ds. rozwoju biznowaniu Marco Fanizziego na stanowisko nesu (Business Development Manager)
wiceprezesa w regionie EMEA. Nominacja w dziale powierzchni magazynowych
wchodzi w życie ze skutkiem natych- i przemysłowych.
miastowym. Fanizzi będzie realizować
zadania związane z ekspansją przedsiębiorstwa na ponad 70 rynkach obejmujących Europę, Bliski Wschód i Afrykę.
Fanizzi ma ponad 30 lat doświadczenia
w branży zarządzania danymi w przedsiębiorstwie. Pracował w różnych regionach geograficznych i sektorach. Zajmował wiele stanowisk kierowniczych
wysokiego szczebla w firmie Dell Technologies, gdzie ostatnio był wiceprezesem
i dyrektorem zarządzającym na Włochy.
Pełnił też funkcje kierownicze w dziale
sprzedaży firmy Veritas/Symantic, gdzie
zwiększał sprzedaż poprzez zaangażo- Do zadań Macieja należy pozyskiwanie
wanie partnerów handlowych i klientów. nowych kontraktów oraz poszerzanie
współpracy i dbanie o relacje z obecnymi
klientami. Będzie wspierał pracę działu
powierzchni magazynowych i przemysłowych, doradzając najemcom w procesie najmu powierzchni i optymalizacji
operacji logistycznych. Maciej posiada
wieloletnie doświadczenie w branży
TSL, będąc ekspertem w obszarze logistyki specjalizującym się w obsłudze
klientów z tego sektora. Przed dołączeniem do Savills pracował w firmie
TIP Trailer Services, jednym z wiodących europejskich dostawców naczep.
W przeszłości związany był z międzynarodowymi firmami świadczącymi usługi
logistyczne DB Schenker i TNT Express.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również
podyplomowe studia MBA.
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CO POZA PŁACĄ
OFERUJE BRANŻA
SSC I BPO OSOBOM
MŁODYM?
Ponad 70% osób zatrudnionych
w sektorze SSC/BPO to osoby
poniżej 34 roku życia.
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Coraz
popularniejsze
staje się
uatrakcyjnianie
dla kandydatów
dojazdu do pracy
na rowerze, tworząc
infrastrukturę
umożliwiającą
swobodne parkowanie
rowerów, jak i inwestycje
w prysznice oraz programy
wewnątrzfirmowe, mające
na celu zachęcenie
pracowników do dojazdów
do pracy na rowerze, poprzez
dopłaty za wybieranie tego
rozwiązania dotarcia do pracy.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce rozwija się dynamicznie.
Obecnie w kraju zatrudnienie w tym
sektorze znajduje ponad 300 tys. osób.
Na terenie całego kraju działa już łącznie
ponad 1000 centrów usług wspólnych,
z czego ponad 70% to inwestorzy zagraniczni. Co istotne, ponad 70% osób
zatrudnionych w Polsce w sektorze SSC
oraz BPO to osoby w przedziale wiekowym od 20 do 34 roku życia, zatem
ludzie młodzi to motor napędowy tej branży. Szczególnie, że sektor ten wymaga
zapotrzebowania na wykwalifikowanych
pracowników, od których oczekuje się
zaawansowanych umiejętności językowych, gdzie język angielski jest priorytetem, a mile widziana jest także bardzo
dobra znajomość drugiego języka, czy
umiejętności techniczne bądź specjalistyczne. Dlatego też pracodawcy, którzy
borykają się z deficytem kandydatów, starają się w jak najbogatszy sposób uatrakcyjnić swoją ofertę, aby przyciągnąć młodych ludzi do swojej organizacji.

Pierwsza z wymienionych grup to świadczenia pozapłacowe skoncentrowane
na samej organizacji miejsca pracy,
elastyczności co do czasu jej wykonywania oraz rozwoju. W tej grupie można
wyróżnić, wdrażanie elastycznego czasu
oraz miejsca wykonywania pracy: z biura,
domu, pralni czy kawiarni. Ponadto, pracodawcy bardzo mocno promują wyżej
wspomniany „rozwój”. Co się na niego
składa? Inwestycje w dodatkowe szkolenia dla pracowników, zarówno te językowe, jak i merytoryczne, zewnętrze, jak
i wewnętrzne, oferujące kandydatom
zdobycie wiedzy z innych procesów
biznesowych realizowanych w ramach
centrum. Równie istotne dla pracowników z omawianej grupy wiekowej są
możliwości wyjazdu na tranzycje, które
oferują pracownikom najgłębszą możliwość poszerzenia wiedzy oraz nabycia
nowego doświadczenia. Tranzycje procesów pozwalają na zdobycie nowej
wiedzy oraz przyjrzeniu się jak proces
wygląda pierwotnie oraz jak może zostać
usprawniony po przeniesieniu do centrum. Ponadto, tranzycje dają możliwości
nabrania nowego doświadczenia kulturowego poza granicami kraju.

Druga grupa to benefity silnie skoncentrowane na idei well-being. W ich skład
wchodzi: oferowanie pakietów sportowych, organizacja zajęć fitness/sportowych oraz prozdrowotnych, dostarczanie
codziennej porcji zdrowych owoców,
warzyw i orzechów do biura, tworzenie
przestrzeni w kuchni do robienia pysznych soków czy smoothies. Coraz popularniejsze staje się też uatrakcyjnianie dla
kandydatów dojazdu do pracy na ro
werze, tworząc infrastrukturę umożliwiaCO POZA PŁACĄ
jącą swobodne parkowanie rowerów,
PRZYCIĄGA MŁODYCH?
jak i inwestycje w prysznice oraz proAnalizując najczęściej oferowane bene- gramy wewnątrzfirmowe mające na celu
fity pozapłacowe w centrach usług wspól- zachęcenie pracowników do dojazdów
nych, wyraźnie można wskazać zróżnico- do pracy na rowerze, poprzez dopłaty
wanie na dwie główne grupy: benefity za wybieranie tego rozwiązania dotarcia
dotyczące formy wykonywanej pracy oraz do pracy. Doświadczenia firm z sektora
benefity mające na celu dbanie o zdrowie pokazują, że tego typu świadczenia
i dobre samopoczucie pracownika.
pozapłacowe spotykają się z bardzo

Outsourcing&More Polska | styczeń–luty 2020

pozytywnym odbiorem ze strony omawianej przez nas grupy wiekowej pracowników, tzw. millenialsów. Na uwagę zasługują również inne szeroko oferowane
przez firmy z sektora benefity, takie jak:
dofinansowanie okularów lub soczewek
korygujących, wyjazdy integracyjne, dofinansowanie do dalszej edukacji, prezent
z okazji rocznicy zatrudnienia, możliwość
wykupienia służbowego sprzętu, „wczasy
pod gruszą”, dofinansowanie do obiadów,
możliwość zakupu akcji firmy, oferowanie
pożyczki, przedszkole firmowe, strefa
relaksu oraz gry i zabawy redukujące stres
w biurze (np. stół z piłkarzykami, tenis stołowy, playstation etc.)

JAKA JEST PRZYSZŁOŚĆ DLA
ZATRUDNIENIA W SEKTORZE
SSC/BPO?
Badania pokazują, że wzrost zatrudnienia w sektorze na najbliższe lata to
ok. 8–10% rocznie, jest to wynik niższy
niż w latach ubiegłych, lecz wciąż jest
to około 30 tys. nowych wakatów, które
trzeba będzie zapełnić.
Jak branża będzie reagować na dalsze
zapotrzebowanie oraz co pracodawcy
będą w stanie dodać do swojej oferty,
aby jeszcze bardziej ją uatrakcyjnić? Czas
pokaże, lecz gdy słyszymy od kandydata,
który rozpoczyna pracę w nowej organizacji z początkiem grudnia i otrzymuje
informację o szerokiej puli benefitów oraz
o tym, że operacyjnie będzie pracować
tylko do 20 grudnia, to można zakładać,
że w przyszłych latach firmy będą sprawniej poszerzać swoją ofertę świadczeń
pozapłacowych.

Autor:

Mateusz Bazydło,
Team Leader
SSC/BPO, HRK
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PRZYSZŁOŚĆ
RYNKU PRACY

Alan Kay, amerykański informatyk i laureat nagrody Turinga, powiedział:
najlepszym sposobem przewidzenia przyszłości jest jej wykreowanie.

Na naszych oczach czwarta rewolucja
przemysłowa gwałtownie zmienia styl
naszego życia i pracy. Głównymi kołami
zamachowymi zmian są trzy zjawiska:
intensywny rozwój technologiczny, globalizacja z wynikającą z niej ekologizacją
oraz przemiany demograficzne.
Postęp technologiczny, czyli głównie
rozwój sztucznej inteligencji, internetu
rzeczy, automatyzacji i robotyzacji, bez
wątpienia stworzy nowe miejsca pracy.
Niestety ci, którzy w efekcie zmian utracą
swoje posady, będą prawdopodobnie
najmniej przygotowani do skorzystania
z otwierających się możliwości. Dzisiejsze
umiejętności nie będą pasowały do zadań
jutra, a nowo nabyte zdolności będą
szybko stawały się przestarzałe (wg najnowszych badań OECD będą się dezaktualizowały w ciągu 6 lat, a nie 30 – jak
do tej pory).
Ekologizacja naszych gospodarek spowoduje powstawanie milionów miejsc
pracy, gdy wdrożymy na szerszą skalę
zrównoważone praktyki i czyste technologie wytwarzania. Równocześnie znikną
inne posady, w wyniku ograniczania tych
gałęzi przemysłu, które generują zbyt
dużo dwutlenku węgla i pochłaniają
zbyt wiele naturalnych zasobów.
Zmiany demograficzne związane m.in.
z rosnącą populacją młodzieży w jednych
częściach świata i starzejącą się w innych
oraz różnorodnością społeczeństw, będą
wywierały presję na rynki pracy i systemy
zabezpieczenia społecznego. Jednak
i w tych warunkach powstaną nowe
możliwości dla integracyjnych i aktywnych społeczeństw.
To wszystko już dziś skutkuje dla pracodawców i pracowników realnymi zmianami, jakie obecnie sprowadzają się
głównie do rosnącej presji na mobilność. Praktycznymi przejawami zgłaszanego przez pracowników zapotrzebowania na elastyczność są choćby takie
zjawiska, jak gig economy – czyli praca
oparta na zleceniach czy human cloud,
tj. ludzka chmura (polegająca na realizacji projektów opartych na platformach
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Prognozy Światowego Instytutu
McKinsey wskazują, że 25%
amerykańskiej siły roboczej z mało
uprzemysłowionych obszarów
USA oraz 20% z obszarów
zaawansowanych technologicznie,
może zostać zastąpionych
maszynami. Według Oxford
Economics (informacje z lipca
2019 r.), do 2030 roku zniknie
20 milionów miejsc pracy tylko
w produkcji w efekcie wyparcia
ludzkiej pracy przez maszyny.

udostępniających i precyzyjnie dopasowujących kompetencje wybranych jednostek). Technologie wspierające powyższe
zmiany wyrastają jak grzyby po deszczu.
Wg badań firmy Dell z lipca 2019 r.,
67% liderów biznesu zakłada posiłkowanie się nowoczesnymi rozwiązaniami,
które pozwolą im na likwidację personalnych uprzedzeń w toku rekrutacji.
Aż 86% planuje wykorzystanie powstających technologii do poprawy wydajności
pracy, a 70% chętnie widziałoby w swoich
szeregach osoby potrafiące współpracować z maszynami (przy wykorzystaniu
sztucznej inteligencji), żeby przekraczać
ludzkie ograniczenia.

GINĄCE ZAWODY
I ZUPEŁNIE NOWE PROFESJE
Większość z nas słyszała o nowoczesnych technologiach głównie w kontekście rosnącej skali zagrożeń. Od mniej
więcej 5 lat media regularnie wysyłają złowieszcze sygnały na temat zastępowania
ludzi maszynami. Dane OECD z kwietnia
2019 r. wskazują, że 14% istniejących
miejsc pracy może zniknąć w wyniku
automatyzacji w ciągu następnych 15–20
lat, a kolejnych 32% ulegnie prawdopodobnie radykalnej zmianie. Jeszcze bardziej mroczne są tegoroczne prognozy
Światowego Instytutu McKinsey, które
wskazują, że 25% amerykańskiej siły roboczej z mało uprzemysłowionych obszarów
USA oraz 20% z obszarów zaawansowanych technologicznie, może zostać zastąpionych maszynami. Według Oxford
Economics (informacje z lipca 2019
r.), do 2030 roku zniknie 20 milionów
miejsc pracy tylko w produkcji w efekcie
wyparcia ludzkiej pracy przez maszyny.

Jednak nie brakuje badań, które przeczą
powyższym ostrzeżeniom, podkreślając
raczej ogromną liczbę nowych specjalizacji, jakie będą powstawały dzięki rozwojowi nowych technologii w najbliższych latach.
Według Światowego Forum Ekonomicznego (dane z września 2018 r.),
do 2022 r. w efekcie automatyzacji
zniknie co prawda 75 milionów miejsc
pracy, ale równocześnie pojawi się nawet
133 miliony nowych. Badania Gartnera
(z grudnia 2017 r.) wskazują, że profesji
związanych z rozwojem samej sztucznej
inteligencji ma być więcej aż o dwa
miliony tylko do roku 2025. Te przewidywania zdają się potwierdzać praktycy – 100 respondentów, zbadanych
w grudniu 2018 r. podczas światowej
konferencji i targów sztucznej inteligencji
(AI) w Bostonie, zostało zapytanych o to,
czy wdrożenie AI w ich firmach zmniejszyło czy zwiększyło poziom zatrudnienia. Około 40% respondentów stwierdziło, że liczba posad wzrosła, a jedynie
8%, że zmalała. W wyniku analizy danych
z ponad 50 milionów ofert pracy, organizacja ZipRecruiter stwierdziła, że AI
stworzyła trzy razy więcej miejsc pracy,
niż zniszczyła w roku 2018. Do najszybciej
rozwijających się profesji związanych z AI,
utworzonych w latach 2017-2018, należą:
Senior Data Scientist (z rocznym przyrostem liczby ofert pracy o 340%), programista aplikacji mobilnych (j/w o 186%)
oraz specjalista SEO (j/w o 180%). Te dane
dobitnie pokazują jak wielki potencjał
tworzenia, a nie niszczenia, mają nowoczesne technologie.

KOMPETENCJE JUTRA
Prawdziwie alarmujące dla nas powinny
być nie statystyki związane z zagrożeniami płynącymi ze strony maszyn, ale
dotyczącymi luki kompetencyjnej, jaka
już teraz zionie z rynku pracy. Według
danych Światowego Forum Ekonomicznego (z grudnia ub. r .), do 2030 roku
na świecie ma brakować aż 85 milionów
(!) ludzi z określonymi kompetencjami.
Przy tym 65% dzieci zaczynających
właśnie swoją edukację będzie w przyszłości pracować w zawodach, które
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jeszcze nie istnieją. Doniesienia z jesieni
2019 r. autorstwa MIT tylko potwierdzają powyższe prognozy. Światowy
Instytut McKinsey dodaje swoje przewidywania (z lipca 2019 r.), wg których
od 40 do 160 mln kobiet na całym świecie
może potrzebować zmiany zawodu
do 2030 roku, często na stanowiska o wyższych kwalifikacjach. Zwłaszcza, że praca
biurowa wykonywana dziś przez sekretarki, planistów czy księgowych, jest dziedziną szczególnie podatną na automatyzację (statystycznie aż 72% tych posad
w zaawansowanych gospodarkach zajmują kobiety).
Jako że robotyzacja oznacza wykonywanie w minutę tego, na co człowiek
potrzebuje 15 minut, duże centra finansowo-księgowe są na etapie wdrażania,
z jednej strony innowacyjnych narzędzi
podnoszących wartość dla klientów,
a z drugiej – na etapie równoczesnego
projektowania nowych strategii personalnych, które będą w stanie odpowiedzieć
na wyzwania przyszłości. Pracownicy,
zamiast obawiać się zastąpienia przez
maszyny, powinni liczyć się z możliwością objęcia bardziej strategicznych i kreatywnych zadań, związanych m.in. z bezpośrednimi interakcjami z klientami oraz
proaktywnym oferowaniem rozwiązań
dopasowanych do realiów biznesowych
obsługiwanych podmiotów.
W jaki sposób na powyższe wyzwania
odpowiadają giganci z innych branż
niż outsourcing? Na przykład Amazon
ogłosił niedawno, że do 2025 r. planuje
zainwestować 700 milionów dolarów
na przeszkolenie około 100 tys. pracowników w USA, żeby pomóc im w przejściu do bardziej wykwalifikowanych
miejsc pracy.
Jakie są zatem kompetencje jutra?
Według specjalistów analizujących temat,
kluczowe staje się nie tyle posiadanie
cenionych dyplomów, ile umiejętności
niezbędnych na rynku pracy przyszłości.
Wśród tych kompetencji, które mają
zyskiwać na znaczeniu, są m.in. myślenie
analityczne, kreatywność czy aktywne
uczenie się. Oprócz oczywistej biegłości
w technologiach, ważne będą zdolności
typowo „ludzkie”, m. in. inteligencja
emocjonalna, umiejętności przywódcze,
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Jako że robotyzacja oznacza
wykonywanie w minutę tego,
na co człowiek potrzebuje
15 minut, duże centra
finansowo-księgowe są
na etapie wdrażania, z jednej
strony innowacyjnych
narzędzi podnoszących
wartość dla klientów,
a z drugiej – na etapie
równoczesnego projektowania
nowych strategii
personalnych, które będą
w stanie odpowiedzieć
na wyzwania przyszłości.

decyzji oraz liczenie się z ich opiniami.
Oraz, nade wszystko, nieustanne uczenie
się i doskonalenie całej organizacji.
Zadaniem menedżerów jest umiejętne
przeprowadzenie ludzi przez powyższe
zmiany, przewodzenie poprzez dawanie
właściwego przekładu, przechodzenie
od zarządzania i kontroli do inspiracji
i coachingu oraz budowanie silnej kultury wewnątrz organizacji oraz z biznesowymi partnerami. Równocześnie
liderzy powinni ponownie rozważyć role
poszczególnych osób w swojej organizacji oraz przemyśleć strategię, nie tylko
dotyczącą polityki kadrowej (dot. rekrukrytycznego myślenia, czy negocjacyjne. tacji, szkolenia i zatrzymywania talentów),
Dla osób chcących zadbać o swoją zawo- lecz także związaną z rozwojem i istotą
dową przyszłość wskazówki są trzy:
rdzenia biznesu. Inteligentne genera• warto angażować się w doskonalenie cyjnie, nowoczesne technologicznie
kompetencji przez całe życie,
organizacje, które chcą wyznaczać kie• warto samodzielnie kształtować własną runek rozwoju, powinny rozwijać elaścieżkę kariery,
styczne możliwości świadczenia pracy,
• warto podążać za swoją pasją, by praca wprowadzać systemy pomiarów oparte
sprawiała satysfakcję i radość.
na wynikach pracy oraz autonomiczne
programy pracy, które zapewniają praORGANIZACJE PRZYSZŁOŚCI
cownikom dużą swobodę.
Firmy chcące wykorzystać bieżącą falę
zmian, powinny koncentrować się nie Ów wysiłek jest wart podjęcia – tu chodzi
tylko na podnoszeniu zdolności swoich o znacznie więcej niż dobro własnej firmy
pracowników do tworzenia nowych i lep- i zatrudnionych w niej pracowników czy
szych produktów oraz usług, w jeszcze ich rodzin. Stawką jest realna przyszłość
bardziej wydajny sposób. Powinny wypra- społeczeństwa, którego jesteśmy częścią.
cować taką kulturę organizacyjną, która
wspiera ludzi w rozwoju – w nowych Tymczasem większość z nas, każdego
realiach pracy. Tylko w taki sposób będą dnia, jakby nie zauważając tej giganw stanie skutecznie konkurować na glo- tycznej, stale rosnącej i toczącej się kuli
balnym rynku – mając w swoich szere- zmian, jedzie rano do pracy, podwozi
gach najlepszych fachowców, przycią- dzieci do szkoły. Działamy machinalnie,
gając najbardziej utalentowane jednostki. bezrefleksyjnie. A zza rogu wyglądają
W samo sedno trafił Louis Gerstner – były wielkie wyzwania dla bezpiecznego
prezes i CEO w IBM mówiąc: W czasie status quo, jaki wypracowaliśmy, ale także
pracy w IBM zrozumiałem, że kultura to fantastyczne szanse do indywidualnego
nie tylko jeden z aspektów gry, to jej istota. i biznesowego rozwoju. Warto zdawać
Ostatecznie organizacja to nic innego, jak sobie z nich sprawę, żeby świadomie
zbiorowa zdolność jej ludzi do tworzenia włączyć się w tę falę zmian, zanim nas
wartości (oryg.: I came to see, in my time poniesie i zaleje.
at IBM, that culture isn’t just one aspect of
the game, it is the game. In the end, an orga Autor:
nization is nothing more than the collective
capacity of its people to create value).
Zbudowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej wymaga stworzenia u pracowników poczucia, że ich praca jest istotna
i ma określony cel. Potrzebne jest angażowanie pracowników w podejmowanie

Monika Smulewicz,
Partner,
Grant Thornton
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LICZĄ SIĘ
DOŚWIADCZENIE
I INTUICJA
O celach stawianych przed project managerem w branży architektonicznej
i jego roli w procesie realizacji projektu architektonicznego mówi Konrad
Krusiewicz, architekt i założyciel The Design Group.
Outsourcing&More: Stanowisko Project
Managera funkcjonuje w wielu branżach. Także w branży architektonicznej. Jakie cele stawiane są przed project managerem nadzorującym projekt architektoniczny?
Konrad Krusiewicz, The Design Group:
Głównym zadaniem stojącym przed
Project Managerem w naszej branży
jest przeprowadzenie procesu realizacji przedsięwzięcia architektonicznego
w sposób, który zapewni zgodność harmonogramu czasowego z założonym
wcześniej planem finansowym. Project
Manager kontroluje prawidłowy przebieg tego procesu i optymalizuje go
na każdym etapie. Prawdę powiedziawszy, nie wyobrażam sobie prawidłowo
przeprowadzonego procesu realizacyjnego, zwłaszcza w przypadku realizacji
biurowych i komercyjnych, bez udziału
Project Managera.
Jakie są podstawowe obowiązki Pro
ject Managera?
Project management jest procesem
złożonym i wieloetapowym. Na początku
ważne jest stworzenie dokładnego harmonogramu prac projektowych i realizacyjnych, a także uszczegółowienie wszystkich oczekiwań technicznych klienta.
Na jego barkach spoczywa też weryfikacja i budżet, co ma niebagatelny wpływ
na ostateczne koszty realizacji. Potem
rozpoczyna się nadzór nad realizacją
i wydawcami, a także przeprowadzanie
wszelkich przetargów na wykonawstwo
i wyposażenie. W międzyczasie trzeba
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monitorować realizację, by odpowiednio
wcześnie wykryć obszary ewentualnych
problemów. Na końcu weryfikuje się dokumenty związane z płatnościami i kosztami.

zację projektu, dlatego liczy się tu przede
wszystkim doświadczenie. Nie zapominajmy jednak, że najważniejszy w tym
wszystkim jest klient. Jeżeli odda on zarządzanie w ręce Project Managera i zaufa
Jak długo może trwać Project Mana-

mu, to Project Manager na pewno z sukgement?
cesem doprowadzi realizację do końca.
Wszystko zależy od długości samego
procesu realizacyjnego. To on determi- Czy funkcja Project Managera w branży
nuje, czy Project Manager będzie zaan- „fit-out” wymaga specjalnego wykształgażowany przez kilka miesięcy, czy też cenia i umiejętności?
przez cały rok, a także od tego, na którym
Nie uważam, że w tym przypadku nieetapie procesu zostanie zaangażowany. zbędne jest wykształcenie kierunkowe.
Oczywiście, wiedza z zakresu realizowaCzy praca Project Managera ma bez- nych projektów ma znaczenie, ale w prakpośredni wpływ na koszty realizowa- tyce trudno byłoby wymagać wszechnego projektu?
stronnej wiedzy z dziedziny prawa, ekoOczywiście. Weryfikacja kosztów nomii, architektury czy budownictwa.
dokonywana przez Project Managera ma Owszem, Project Manager musi sprawnie
bowiem na celu sprawdzenie, czy propo- poruszać się w gąszczu przepisów prawnowane ceny związane z realizacją kon- nych, a także orientować się w zagadnietraktu odpowiadają realiom rynkowym, niach technicznych i łączyć je z aspektami
i ewentualne zaproponowanie rozwiązań finansowymi, ale i tak w praktyce liczą się
korzystniejszych ekonomicznie. Dzięki najbardziej doświadczenie, intuicja i umietemu koszty projektu są optymalizowane. jętność rozmowy z ludźmi.
W trakcie realizacji projektu Project
Manager współpracuje z różnymi
osobami…
To prawda. Ze względu na charakter przedsięwzięcia architektonicznego
Project Manager współpracuje zarówno
z architektami, jak też deweloperami,
wykonawcami budowlanymi, dostawcami
materiałów i wyposażenia, itp. Bazując
na swoim doświadczeniu, musi zbudować taki zespół współpracowników, który
pozwoli na bezproblemową i płynną reali-

Jak ocenia Pan dostępność tego typu
pracowników na rynku?
Z własnego doświadczenia wiem,
że na rynku działa wielu bardzo dobrych
Project Managerów i z wieloma z nich miałem już okazję współpracować. Jednak,
jak w przypadku każdej profesji, można
zetknąć się ze specjalistami na różnym
poziomie, o różnym doświadczeniu
i odmiennych umiejętnościach.
Dziękuję za rozmowę.
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Nie wyobrażam
sobie prawidłowo
przeprowadzonego
procesu realizacyjnego,
zwłaszcza w przypadku
realizacji biurowych
i komercyjnych,
bez udziału Project
Managera.
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OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres:
kacper.krasnodebski@wyser-search.com

DYREKTOR SPRZEDAŻY FMCG
(CZŁONEK ZARZĄDU)
(wynagrodzenie: 30 000–35 000 PLN brutto / miesiąc)

Zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•

Współtworzenie strategii handlowej firmy i jej wdrażanie i realizowanie,
Zarządzanie budżetem operacyjnym Spółki,
Tworzenie planów sprzedażowych oraz nadzór i odpowiedzialność za ich realizację w poszczególnych
zespołach sprzedażowych,
Zarządzanie zespołem sprzedaży – budowanie zorientowanego na realizację celów i skutecznego
w działaniu zespołu; motywowanie oraz rozwijanie kompetencji pracowników,
Analiza branży, monitoring i analiza konkurencji oraz identyfikowanie nowych możliwości rozwoju sprzedaży,
Bliska współpraca z działem marketingu – tworzenie i realizacja planów promocji marki i produktów,
Dbanie o dobry wizerunek firmy na rynku,
Ścisła współpraca z Zarządem Spółki.

Profil kandydata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, zarządzanie dużymi zespołami sprzedaży,
Doświadczenie w budowaniu oraz egzekucji strategii sprzedażowej w regionie CEE będzie dodatkowym atutem,
Wysoki poziom kompetencji w zarządzaniu podległym zespołem, ze szczególnym uwzględnieniem oceny,
motywowania oraz rozwoju, a także doskonałej organizacji pracy własnej oraz podległych Pracowników,
Wyższe wykształcenie,
Silna motywacja do działania oraz osiągania wyznaczonych celów,
Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne i organizacyjne,
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym – swobodna komunikacja,
Umiejętność budowy długotrwałych relacji z osobami współpracującymi na różnym szczeblu odpowiedzialności
i decyzyjności,
Prawo jazdy kategorii B,
Praktyczna znajomość pakietu MS Office.

Klient oferuje:
•
•
•
•
•
•
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Pracę w firmie o ugruntowanej, stabilnej pozycji na rynku europejskim,
Atrakcyjny pakiet wynagrodzenia,
Niezbędne narzędzia pracy: samochód, laptop, telefon,
Ubezpieczenie na życie,
Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko,
Możliwość realizacji zawodowej, szkoleń oraz dalszego rozwoju.
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KARIERA I ROZWÓJ

BIBLIOTEKA MANAGERA
LEPSZY PRACODAWCA. JAK AUTENTYCZNY EMPLOYER BRANDING ZMIENIA BIZNES, RYNEK PRACY I LUDZI
Autentyczny employer branding,
na który stać Cię już dziś
Firmy inwestują potężne środki w reklamę
i marketing, ale z jakiegoś powodu zbyt
mało uwagi poświęcają komunikacji
z pracownikami i kandydatami do pracy.
Albo robią to nieudolnie, udając na rynku
kogoś, kim nie są. W efekcie, zamiast
budować wizerunek solidnego pracodawcy, tworzą jego protezę.

Wybierz się w podróż do świata, w którym
Zyta Machnicka – czołowa postać em
ployer brandingu w Polsce – żyje od lat.
To świat lepszych pracodawców, czyli
firm, które małymi krokami wdrażają
wielkie zmiany w swojej komunikacji
z pracownikami i kandydatami. To świat
dobrych praktyk, obserwacji i przemyśleń
na temat aktualnych wyzwań na rynku
pracy. Wreszcie: to przestrzeń na autentyczny employer branding, z domieszką
A przecież autentyczny employer bran- design thinking, pozwalający pokazać
ding ma dziś ogromny potencjał i wcale firmę taką, jaką jest naprawdę. Podczas tej
nie musi być drogi. Jakość komuni- podróży nauczysz się przyciągać i zatrzykacji wypracowana przez pracodawcę mywać właściwych ludzi. I osiągać w bizwpływa nie tylko na skuteczność rekru- nesie to, co jeszcze wczoraj wydawało się
tacji i poziom retencji, ale również nie do osiągnięcia.
na markę produktów i usług. Klienci
Autor: Zyta Machnicka
bowiem chcą kupować od organizacji,
Rok wydania: 2020
w których absolutnie wszystkich trakISBN Książki drukowanej:
978-83-283-5422-7
tuje się należycie. I w których candidate
ISBN e-booka:
experience i employee experience to coś
978-83-283-6764-7
więcej niż tylko mądre terminy w HR-
owych prezentacjach.

ZESPÓŁ WYGRANY CZY PRZEGRANY? W CO GRAJĄ LUDZIE W FIRMACH
Ciemna czy jasna strona zarządzania?
Zmień reguły gry!
Marzysz o przełożonym, który zbuduje
u Ciebie autorytet? Chcesz być wiarygodnym liderem, za którym zespół pójdzie
w ogień? Jesteś zmęczony korpopląsami,
manipulacjami, brakiem sensu w pracy,
nieautentycznością szefa lub członków
zespołu? Nie jesteś sam.

że wszelkie podobieństwo do osób i sytuacji jest przypadkowe – ale minęłabym się
z prawdą. W firmach znajdziemy niejednego Władcę marionetek, Sprzedawcę
małp, Biegającego z taczką, znienawidzonego Korpokaprala lub inne opisane
w grach mało chwalebne postaci – podczas gdy marzy nam się zespół 4.0 na wzór
Tolkienowskiej Drużyny Pierścienia lub
plemienia Na'vi z filmu Avatar.

Jako szeregowy lider lub pracownik
możesz nie mieć wpływu na zarząd,
firmę lub tzw. global. Masz za to wpływ
na relacje w Twoim zespole, możesz
mądrze zakwestionować złe, nieskuteczne
zasady i dążyć do zmiany reguł gry.
Zapraszam w podróż po specyficznej
mapie zespołowych krain i gier międzyludzkich. Zespół wygrany czy przegrany?
W co grają ludzie w firmach wraz ze stanowiącym jego część Atlasem gier (nie tylko)
korporacyjnych to książka napisana przez
życie, ludzi i firmy. Chciałabym napisać,
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Autor: Joanna Malinowska-Parzydło
Rok wydania: 2019
ISBN Książki drukowanej:
978-83-283-5836-2
ISBN e-booka: 978-83-283-6500-1
ISBN audiobooka: 978-83-283-6499-8
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