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

AUTOMATYZACJA PROCESÓW
BIZNESOWYCH? POMOŻEMY CI
ODNIEŚĆ SUKCES.

RPA | Inteligentna automatyzacja | AI
digitalworkforce.com
Największy na świecie niezależny dostawca
usług z zakresu Inteligentnej Automatyzacji
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Szanowni Czytelnicy,
Zazwyczaj w wydaniu majowym Outsourcing&More opisujemy szereg
wydarzeń biznesowych, które są organizowane w pierwszej połowie
roku. Tym razem, z uwagi na brak możliwości realizacji konferencji
i kongresów w tradycyjnym modelu, szereg wydarzeń przeniosło się
do Internetu, i tym samym zmieniła się rzeczywistość wymiany wiedzy
w Polsce, Europie i na świecie.
Rok 2020 będzie niewątpliwie dużym wyzwaniem dla szeregu branż,
w tym także dla sektora outsourcingu i nowoczesnych usług dla biz
nesu. Niemniej jednak rynek nie zatrzymał się, a innowacyjność wielu
podmiotów pozwala z optymizmem patrzeć na kolejne lata i miesiące.
Przykładem jest rozwiązanie firmy Timate, o którym rozmawiamy
w wydaniu numeru z Prezesem tej firmy – Sebastianem Młodzińskim.
Sekcję SSC Lions postanowiliśmy nieco zmodyfikować i od tego
wydania Outsourcing&More treści prezentowane w tej sekcji będą nie
tylko dotyczyć centrów usług wspólnych, lecz także i ścieżek kariery
oraz kompetencji menedżerskich osób zajmujących kluczowe stano
wiska w Centrach Usług Wspólnych.
Zapraszam też do lektury artykułu, który jest w tej chwili na czasie.
Mamy kryzys! I jak tu się w nim odnaleźć? to tekst, w którym komen
tarza udzielili nam przedstawiciele Miasta Poznania, Antal oraz Colliers
International. Trzy punkty widzenia na jeden kluczowy temat spra
wiają, że sposób myślenia o zarządzaniu kryzysowym nabiera zupeł
nie innego znaczenia.
Zapraszam do lektury,
Dymitr Doktór
Redaktor Naczelny

Autorzy:
Iga Marcinkowska • Joanna Wojnarowska • Weronika Roesler
• Ewa Lewandowska • Dariusz Olejnik • Piotr Pawłowski • David Palmer
• Marcin Rzepecki • Artur Skiba • Monika Rajska-Wolińska
• Sebastian Młodziński • Wiktor Doktór • Roland Pac • Anna Romańska
• Izabela Krajewska • Paweł Płocki • Marcin Uske • Bibiana Kołodziejczyk
• Anna Mielczarek • Karolina Korzeniewska • Anna Chmurawa-Rębisz
• Karina Chowaniak • Jakub Zieliński
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AKTUALNOŚCI BIZNESOWE
Szansa na oddłużenie. Nowelizacja ustawy „Prawo upadłościowe”
Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku wprowadzony został szereg zmian
polegających między innymi na liberalizacji procesów oddłużania osób fizycznych.

Making coworking work
Poza biurkiem, powierzchnie coworkingowe oferują szeroką gamę usług.

Oto najpopularniejsze samochody klasy Premium
Samochody klasy Premium to auta, które wyróżnia nie tylko wygląd.

Case study: Telekomunikacja i IT w czasach epidemii
...czyli jak zachować ciągłość działania walcząc z koronawirusem.

Ewolucja cyfrowa i technologiczna a ewolucja umiejętności
i kompetencji niezbędnych w sektorze usług profesjonalnych
Pojawiają się nowe możliwości przetwarzania analitycznego wielkich baz danych.

Mamy KRYZYS! i jak tu się w nim odnaleźć?
Zwróciliśmy się do trzech różnych organizacji (Miasto Poznań, Antal oraz Colliers
International) z prośbą o komentarz dotyczący zarządzania kryzysowego.

WYWIAD NUMERU
Polska technologia dba o bezpieczeństwo w pracy
Wywiad z Sebastianem Młodzińskim, Prezesem TIMATE.

Biznesowe wsparcie
czyli słów kilka o instytucjach otoczenia biznesu.

Najpierw ludzie, potem dane. 5 lat SoftServe w Polsce
SoftServe, jedna z największych na świecie firm technologicznych stawia na Polskę.

Od start-upów do zaawansowanych, wielofunkcyjnych CUW
Zapraszamy do zapoznania się z postacią Rolanda Paca, Dyrektora Projektów
Strategicznych w SSC grupy COTY.

Kiedy świat się zatrzymuje
Komunikacja do pracowników w czasach kryzysu.

Funkcja finansowa nowej generacji
Rola funkcji finansowej ewaluuje, stawiane są przed nią nowe oczekiwania
i wyzwania, które w dłuższej perspektywie mają pomóc organizacjom w szybszym
rozwoju biznesu.

Back to basics
Myśląc o poprawie efektywności w pracy Centrum Usług Wspólnych od razu
przychodzi na myśl automatyzacja lub robotyzacja.
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AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE
Odpowiedzialni i solidarni, nie tylko dzisiaj
Firma Torus stara się kierować wrażliwością, odpowiedzialnością, solidarnością,
zaangażowaniem i poświęceniem w swojej codziennej działalności, od wielu lat
podejmując szereg działań o charakterze prospołecznym.

Monopolis. W duchu miasta
Monopolis to unikatowy projekt usytuowany w centrum Łodzi. Łączy w sobie
nowoczesne biura, usługi i kulturę z szeroką ofertą gastronomiczną.

W modzie od wieków
Łódź to polska stolica włókiennictwa, w której nowoczesny przemysł tekstylny
i branża modowa łączą innowacje z wieloletnią tradycją.

Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców w Kielcach
Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, dla których ta niestabilna sytuacja jest
niezwykle trudna, Miasto Kielce przygotowało tzw. pakiet pomocowy.

Jak to się robi w Częstochowie?
Częstochowa po raz kolejny została doceniona za innowacyjność programu
TERAZ LEPSZA PRACA.

Rynek BPO/SSC w Bydgoszczy

Poznań korzysta z zalet elektrycznego transportu
Stolicę Wielkopolski w ciągu najbliższych dwóch lat czeka prawdziwa rewolucja
w kierunku elektromobilności.

AKTUALNOŚCI HR

Era e-rekrutera
Przed nami okres zmian społecznych i gospodarczych o bardzo wysokiej dynamice.

W centrum naszej strategii zawsze będzie człowiek
Wywiad z Anną Chmurawą-Rębisz, Human Resources Manager Gi Group & Grafton
Recruitment.

Wyniki badania Wpływ koronawirusa na polskie przedsiębiorstwa
Jak pracodawcy radzą sobie z obecną sytuacją? Jakie straty poniesie biznes?

Dom nowym biurem?
JLL opublikował wyniki raportu When home is the new office, w którym analizuje
opinie polskich pracowników na temat pracy zdalnej.

Ogłoszenie rekrutacyjne

Biblioteka Managera
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AKTUALNOŚCI
BIZNESOWE
PROGRAM DORADCZY ONLINE - WARSZAWA WSPIERA
PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASACH KRYZYSU
Przedsiębiorcy z Warszawy, mogą sko
rzystać z wiedzy ekspertów i praktyków
biznesu w ramach 630 godzin indywidu
alnych konsultacji księgowych, prawnych
i biznesowych! W marcu 2020 r. miasto st.
Warszawa po raz kolejny ruszyło z pro
gramem doradczym Academy_Smolna
skierowanym do przyszłych i funkcjonu
jących już na rynku biznesów. Tegoroczna
edycja realizowana jest jednak w nowej
odsłonie – w bezpiecznej i wygodnej
wersji online, która wychodzi naprzeciw
wyzwaniom, jakie rzuca światu epidemia
wirusa COVID-19. Celem programu jest
wsparcie firm w rozwoju i utrzymaniu się
na rynku.
– Przeniesienie programu wsparcia
do formy online jest kluczowe w aktualnej
sytuacji, kiedy przedsiębiorcy masowo
zawieszają i zamykają działalność gospodarczą. W Polsce, w marcu ponad 58,7 tys.
osób zawiesiło działalność gospodarczą lub
złożyło wniosek o jej likwidację, jak wynika
z danych Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej. Duża część
danych dotyczy Warszawy. Aktualnie
wielu przedsiębiorców – tych początkujących, jak i działających od lat, mierzy się
z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią, dlatego tym bardziej jest

to ważna i potrzebna inicjatywa wsparcia.
W ramach Academy_Smolna#2020
od marca aż do grudnia 2020 przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ponad 630
godzin konsultacji tematycznych – Grze
gorz Kaczorowski, Dyrektor Biura Rozwoju
Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy
Oprócz dużej częstotliwości konsultacji,
ich ważnym aspektem jest także podział
na obszary tematyczne, które sprawiają
przedsiębiorcom najwięcej trudności,
czyli: księgowość, prawo gospodarczo
-handlowe, prawo własności intelektu
alnej oraz obszary biznesowe, w tym np.:
model biznesowy, przenoszenie działal
ności do Internetu, promocja w social
media, efektywna sprzedaż czy strategia
firmy. Wszyscy eksperci zaproszeni do pro
wadzenia konsultacji to specjaliści z róż
nych dziedzin, branż i praktycy biznesu,
którzy zapewniają wysoką jakość i wartość
merytoryczną programu, udzielają prak
tycznych porad i wskazówek. Na bieżąco
uzupełniają także swoją wiedzę, w tym
m.in. z zakresu tzw. Tarczy Antykryzysowej.
Szczegóły programu i informacje o zapi
sach można śledzić na stronie: www.firma.
um.warszawa.pl lub https://ybp.org.pl/
academy_smolna.

DIGITAL WORKFORCE
URUCHAMIA ELEMENTS OF RPA
– DARMOWY KURS AWARYJNY
ONLINE O AUTOMATYZACJI

Digital Workforce, firma świadcząca
wyłącznie usługi z zakresu inteligentnej
automatyzacji, uruchomiła bezpłatny,
internetowy kurs awaryjny. Elements of
RPA został zaprojektowany tak, by przed
stawić przegląd RPA i przypadków jej
użycia, a także by pomóc ludziom w okre
śleniu cennych umiejętności, przydatnych
w przyszłości. To szkolenie ma na celu
pomóc każdemu w znalezieniu nowych
możliwości, zarówno dla rozwoju zawo
dowego, jak i innowacji biznesowych.
Oprócz uruchomienia kursu Elements
of RPA firma umożliwiła indywidualnym
osobom skorzystanie ze wszystkich jej
szkoleń online. Dzięki tym działaniom ma
nadzieję wesprzeć wszystkich w znajdo
waniu nowych sposobów pracy.
Więcej szczegółów na stronie DWF
Academy.
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ADAPTIVE SOLUTIONS & ADVISORY GROUP
ŁĄCZY SIŁY Z DIGITAL TEAMMATES!
Spółka Adaptive SAG, firma doradztwa
dla sektora usług biznesowych (BSS),
ogłosiła strategiczne partnerstwo ze
spółką Digital Teammates, wiodącą
firmą zajmującą się robotyzacją pro
cesów biurowych. Współpraca firm
zorientowana jest na wspomaganie
firm z branży BSS w utrzymaniu ich
konkurencyjności, bezpieczeństwa

zasobów oraz cyfrowej transformacji
procesów biznesowych.
Wspólnie firmy będą oferować Klientom
unikalną ofertę zarządzania i wynajmu
cyfrowych pracowników, a także kom
pleksowe i zintegrowane wsparcie
w zakresie optymalizacji i automaty
zacji procesów oraz usługi analityczne.

CZY BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ Z SAMOCHODAMI?
Czy kierowca może rozmawiać z samo
chodem? Okazuje się, że tak. Rozwią
zania informatyczne oparte na sztucznej
inteligencji dają taką możliwość. System
wchodzi w interakcję z kierowcą w trakcie
rozmowy, a jakby tego było mało, rozpo
znaje naturalny język. Potrafi także zrozu
mieć osoby, które zazwyczaj nie mówią
w danym języku lub mają silny akcent.
Wygląda to jak fragment scenariusza
filmu science fiction, jednak dla firm zaj
mujących się tworzeniem systemów infor
matycznych dla branży automotive, jest
to rzeczywistość.
Zdaniem ekspertów z firmy GlobalLogic
to dopiero początek zmian. Kwestią czasu
jest wprowadzenie bardziej innowacyj
nych rozwiązań, które będą dostępne nie
tylko w samochodach klasy premium.
Jednym z takich systemów jest wirtualny
asystent oparty na sztucznej inteligencji,
który niebawem zostanie zintegrowany
z oprogramowaniem wykorzystywanym
w pojazdach autonomicznych. System
oferuje wiele możliwości, m.in. nawiązy
wania rozmów z kierowcą, co zwiększa
ochronę przed zaśnięciem za kierownicą.

Prace dotyczące pojazdów autonomicz
nych prowadzą także firmy w Polsce.
W szczecińskim oddziale GlobalLogic opra
cowano model w pełni autonomicznego
samochodu, który samodzielnie prze
mieszcza się i reaguje na pojawiające się
przeszkody. Samochód powstał na bazie
modelu Suzuki Samurai SJ-410. Karoserię
wydrukowano na drukarce 3D, a sam
model samochodu wyposażono w szereg
rozwiązań, które ułatwiają przemiesz
czanie się pojazdu, a także reagowanie
na pojawiające się przeszkody, m.in. czuj
niki ultradźwiękowe, kamerę oraz LIDAR.

funkcję wykrywania pieszych na przej
ściach, która wymusi awaryjne zatrzy
manie pojazdu w celu uniknięcia kolizji),
a także asystenta pasa ruchu, który będzie
informował kierowcę o przekroczeniu linii
na drodze.

Systemy informatyczne oparte na sztu
cznej inteligencji zapamiętują zacho
wania kierowców. Chodzi m.in. o ulu
bione trasy przejazdów, rodzaj słuchanej
muzyki czy miejsca, które regularnie
odwiedzamy. Jeśli w określone dni tygo
dnia jeździmy na zakupy do tego samego
O co można zapytać samochód? Na przy
sklepu, to asystent z pewnością zauważy
kład o prognozę pogody w miejscu, Projekt jest stale rozwijany. W najbliż tę prawidłowość i zasugeruje odpo
do którego zmierzamy. Za pomocą głosu szym czasie zaplanowano implemen wiednią trasę przejazdu. Jeśli zwykle
możemy także ustawić cel podróży w sys tację zaawansowanych funkcji systemu w samochodzie słuchamy określonego
temie nawigacji. W przypadku wykrycia wspomagania kierowcy (ADAS) umoż gatunku muzyki, to wirtualny asystent
zmęczenia, wirtualny asystent zapro liwiających, m.in. identyfikację znaków włączy ulubioną stację radiową, lub
ponuje przełączenie na tryb automa- drogowych, wykrywanie obiektów znaj zasugeruje odpowiedni utwór z pamięci
tycznej jazdy.
dujących się na drodze (w szczególności smartfona podłączonego do systemu.
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BIZNES

SZANSA NA
ODDŁUŻENIE.

NOWELIZACJA USTAWY
„PRAWO UPADŁOŚCIOWE”
Ustawą z dnia 30 sierpnia
2019 roku o zmianie ustawy
Prawo upadłościowe
oraz niektórych innych
ustaw wprowadzony
został szereg zmian
polegających między
innymi na liberalizacji
procesów oddłużania
osób fizycznych.
Ujednolicono możliwość umarzania zobo
wiązań konsumentów oraz przedsiębiorców
będących osobami fizycznymi. Przewi
dziano także możliwość oddłużania upad
łych poprzez ustalenie planu spłaty wierzy
cieli, umorzenie zobowiązań bez ustalania
planu spłaty wierzycieli oraz warunkowe
umorzenie zobowiązań bez ustalania planu
spłaty wierzycieli.
Postępowanie oddłużeniowe można roz
począć w terminie trzydziestu dni od dnia
obwieszczenia postanowienia o zakoń
czeniu postępowania upadłościowego.
Wniosek w tym zakresie może złożyć
upadły, który jest osobą fizyczną.
Postanowieniem o ustaleniu planu spłaty wie
rzycieli sąd ustala
w jakim zakresie
i okresie upadły
ma obowiązek
spłacić wierzytelno
ści ujęte na liście wie
rzytelności, które nie
zostały wykonane
w toku postępowania
upadłościowego.
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Sąd ustala również jaka część zobowiązań
upadłego zostanie umorzona po wyko
naniu przez niego planu spłaty wierzy
cieli. Przede wszystkim jednak sąd ocenia,
jak doszło do powstania stanu niewypła
calności lub istotnego zwiększenia jej
stopnia – czy upadły doprowadził do tego
celowo, umyślnie, w skutek rażącego nie
dbalstwa, czy też w sposób niezawiniony.

Umorzenie zobowiązań bez ustalania
planu spłaty wierzycieli możliwe jest
w przypadku, gdy sytuacja osobista
upadłego w oczywisty sposób wskazuje,
że jest on trwale niezdolny do doko
nywania jakichkolwiek spłat w ramach
planu spłaty wierzycieli. Zauważyć należy,
że również i ten rodzaj oddłużania nie
został przez ustawodawcę uzależniony
od tego, czy upadły umyślnie bądź
Przed 24 marca 2020 r., jeśli upadły w spo- w skutek rażącego niedbalstwa dopro
sób zawiniony lub w drodze rażącego nie wadził do swojej niewypłacalności lub
dbalstwa doprowadził się do stanu niewy istotnie zwiększył jej stopień. Przesłanką
płacalności lub istotnego zwiększenia jej umorzenia zobowiązań bez ustalania
stopnia, jego wniosek o ustalenie planu planu spłaty jest tylko pozostawanie
spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej dłużnika w sytuacji trwałej niezdolności
części zobowiązań zawsze podlegał odda do dokonywania spłat wierzycieli. Trwała
leniu. Obecnie sąd oddali taki wniosek niezdolność w rozumieniu tego przepisu
tylko w sytuacji, gdy upadły celowo obejmuje taką sytuację osobistą dłużnika,
doprowadził się do stanu niewypłacal która nie rokuje poprawy. Pod pojęciem
ności lub istotnego zwiększenia stopnia tym nie kryją się natomiast trudności
zadłużenia. Umyślność upadłego lub o charakterze przejściowym, nawet utrzy
jego rażące niedbalstwo skutkuje nato mujące się od dłuższego czasu. Wniosek
miast wydłużeniem okresu, na jaki usta o umorzenie zobowiązań bez ustalania
lony zostanie plan spłaty wierzycieli. Przy planu spłaty wierzycieli podlega odda
ustalaniu okresu planu spłaty wierzycieli leniu przez sąd, jeśli stwierdzone zostanie,
pod uwagę brana jest również aktywność że doprowadzenie się przez upadłego
upadłego w wykonaniu tego planu.
do stanu niewypłacalności lub istotnego
zwiększenia stopnia zadłużenia było dzia
W okresie, w którym upadły wykonuje łaniem celowym.
plan spłaty wierzycieli, zabronione jest
dokonywanie przez niego czynności W sytuacji, w której po stronie upadłego
prawnych, które mogłyby pogorszyć zachodzi niezdolność do dokonywania
jego zdolność do wykonania planu spłaty. jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty
Jedynie w uzasadnionych przypadkach wierzycieli, która nie ma charakteru trwa
sąd może wyrazić zgodę na dokonanie łego, możliwe jest skorzystanie z instytucji
takiej czynności, albo następczo zatwier warunkowego umorzenia zobowiązań
dzić jej dokonanie. Ponadto, upadły bez ustalania planu spłaty wierzycieli.
do końca kwietnia każdego roku zobo W takim przypadku zobowiązania upa
wiązany jest składać w sądzie sprawoz dłego umorzone zostaną w sposób osta
danie z wykonania planu spłaty wierzy teczny po upływie 5-letniego okresu,
cieli za poprzedni rok kalendarzowy. liczonego od dnia uprawomocnienia się
Co istotne, co do zasady w okresie wyko postanowienia o warunkowym umorzeniu
nywania planu spłaty wierzycieli niedo zobowiązań bez ustalania spłaty wierzy
puszczalne jest wszczęcie wobec upa cieli, chyba że w tym okresie upadły lub
dłego postępowań egzekucyjnych doty któryś z jego wierzycieli złożą wniosek
czących wierzytelności powstałych przed o ustalenie planu spłaty. W okresie tych
ogłoszeniem upadłości.
5 lat na upadłym spoczywają obowiązki
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analogiczne do obowiązków upadłego
wykonującego plan spłaty.
Nieterminowe złożenie przez upadłego
sprawozdania o jego sytuacji mająt
kowej i zawodowej oraz podanie w nim
nieprawdziwych informacji (w szcze
gólności zatajenie osiągniętych przy
chodów i nabytych składników mająt
kowych), dokonanie czynności pogar
szającej sytuację majątkową upadłego
bez uprzedniej bądź następczej zgody
sądu, ukrycie majątku oraz prawomocne
uznanie, że upadły dokonał czynności
z pokrzywdzeniem wierzycieli, skutkuje
uchyleniem przez sąd postanowienia
o warunkowym umorzeniu zobowiązań
bez ustalania spłaty wierzycieli. Sąd
może odstąpić od uchylenia przedmio
towego postanowienia jedynie wówczas,
gdy uchybienie obowiązkom przez upa
dłego ma charakter nieznaczny, bądź też
z uwagi na uzasadnione względy słusz
ności lub względy humanitarne.
Reasumując, przedstawione tryby oddłu
żania osób fizycznych prowadzących
i nieprowadzących jednoosobowej dzia
łalności gospodarczej, zauważyć należy,
że wprowadzone zmiany służyć mają
przede wszystkim upadłym. Na dalszy
plan zdaje się schodzić interes wierzyciela
oraz szanse na zaspokojenie jego rosz
czeń. Niewątpliwie jednak liberalizacja
prawa upadłościowego w przedmiocie
oddłużania upadłych osób fizycznych
skutkować może zwiększeniem zainte
resowania tymi procesami w praktyce.
Autor:

Iga Marcinkowska,
Aplikant,
Kancelaria Prawna
„Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni” sp.p.,
www.chudzik.pl
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MAKING
COWORKING WORK
Na przestrzeni ostatnich lat, coraz większe zapotrzebowanie korporacji
na elastyczne powierzchnie, praca zdalna i popularyzacja elastycznych
form zatrudnienia, a także rozkwit start-upów poszukujących dopiero
odpowiedniego modelu biznesowego i mających na starcie ograniczone
środki finansowe, spowodowały dynamiczny rozwój przestrzeni
coworkingowych. Poza biurkiem, powierzchnie coworkingowe oferują
także szeroką gamę usług, począwszy od obsługi recepcyjnej, obsługi
korespondencji czy sprzątania, skończywszy na szkoleniach, wirtualnej
księgowości czy nawet oferowaniu biura wirtualnego.
POJĘCIE COWORKINGU I ZASADY
DZIAŁANIA PRZESTRZENI
COWORKINGOWYCH

(ang: community), współpracę (ang: colla
boration), otwartość (ang: openness), róż
norodność (ang: diversity), i zrównowa
Znaczenie coworkingu ewoluowało żony rozwój (ang: sustainability)1. Zatem
i od bycia jedynie wykorzystywaniem głównymi cechami coworkingu, które
wspólnego biura lub innej przestrzeni i jej tworzą tę, tak wyjątkową formę pracy,
wyposażenia do pracy przez osoby samo są nieformalna współpraca, wymiana
zatrudnione lub pracowników różnych myśli i doświadczeń, a także wzajemne
przedsiębiorstw, stało się także polem wsparcie korzystających ze wspólnej
do wymiany wiedzy i doświadczeń. Dzi przestrzeni pracy, a w konsekwencji
siaj to współpraca i dzielenie się umie poczucie wspólnoty.
jętnościami są fundamentem w cowor
kingu, co może wydawać się dziwne, Zdaniem Janet Merkel sama fizyczna
mając na uwadze, że osoby funkcjonu przestrzeń współdzielonego biura nie
jące w tym systemie pracują zazwyczaj wyst arcza do zawiązania relacji spo
nad indywidualnymi zleceniami i nie łączą łecznych w zakresie wystarczającym
ich relacje zawodowe.
do nawiązania współpracy. Zwraca przy
tym uwagę na szczególną rolę wynajmu
Niemiecka socjolog miasta, Janet Merkel jącego, którego zadaniem jest zainicjo
specjalizująca się w tematyce wzajem wanie i utrzymywanie interakcji między
nych relacji i współzależności pomiędzy poszczególnymi użytkownikami, a także
kreatywnością a przestrzenią miejską, odpowiednie zaplanowanie i zaprojekto
określiła coworking zdecydowanie szerzej wanie przestrzeni pracy, które będzie jej
niż biuro, a mianowicie jako model kultu 1 Janet Merkel, Coworking in the city,
rowy, promujący pięć wartości: wspólnotę www.ephemerajournal.org volume 15(1): 121–139

10

sprzyjało. Nie należy przy tym zapominać,
że każdego członka tej współdzielonej
społeczności obowiązuje swoisty cowor
kingowy savoir-vivre, ujawniający się np.
poprzez wyciszenie telefonu, dbanie
o czystość, a także kontrolowany i nie
nachalny networking, bez którego pro
duktywne funkcjonowanie we wspólnej
przestrzeni nie byłoby możliwe.

KIM JEST UŻYTKOWNIK
PRZESTRZENI COWORKINGOWEJ
I SZTUKA PLANOWANIA
PRZESTRZENI PRACY
Biuro coworkingowe powinno być prze
strzenią odpowiednią dla wielu zróżnico
wanych użytkowników lub grup użytkow
ników. Z jednej strony dla takich, którzy
będą w niej spędzać 8 godzin dziennie, ale
także dla tych, którzy zdecydują się bywać
w niej nieregularnie – kilka razy w tygo
dniu i w różnych porach dnia. Zarówno
dla pracowników branży kreatywnej
i agencji reklamowych, jak i dla przedsta
wicieli banków i firm consultingowych,
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Nie ma jednej docelowej
grupy użytkowników
a także freelancelerów i gości każdego
z przedstawicieli powyższych branży. Nie
ma więc jednej docelowej grupy użyt
kowników (lub nawet dwóch czy trzech
grup), co powoduje, że zaplanowanie
takiej praktycznej, multifunkcjonalnej
i elastycznej przestrzeni pracy nie jest
łatwe i zapewne nie istnieją uniwersalne
projekty czy koncepty.
Konieczność zaspokojenia różnych
potrzeb wielu, często zupełnie niezwią
zanych ze sobą, użytkowników jedno
cześnie, wymaga stworzenia spójnej
przestrzeni, w ramach której wydzie
lone zostaną strefy dedykowane innym
aktywnościom zawodowym i stylom
pracy. Poza podstawową strefą „hot
desków”, użytkownikom coworkingów
potrzebne są także charakteryzujące się
większą prywatnością biura zamknięte,
a także sale konferencyjne, czy wyciszone
i odosobnione powierzchnie przezna
czone do rozmów telefonicznych. Nie
zwykle ważne są także strefy relaksu,
gastronomiczne i eventowe, które nie
tylko wpływają na komfort pracy ale
przede wszystkim stwarzają warunki
i motywują do nawiązywania kontaktów
i rozmów, a także prowokują sytuacje biz
nesowe w nienachalnej ale jednak pełnej
energii atmosferze.
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Bardzo istotnym elementem przestrzeni
coworkingowej jest także stworzenie licz
nych, a przy tym bezpiecznych miejsc
do przechowywania poufnych danych,
dokumentacji i korespondencji, które
są nieodłącznym elementem każdego
rodzaju działalności i każdego szczebla
aktywności zawodowej, a zapewnienie
ich właściwej ochrony jest priorytetem
każdego użytkownika.

(lub nawet dwóch czy
trzech grup), co powoduje,
że zaplanowanie
takiej praktycznej,
multifunkcjonalnej
i elastycznej przestrzeni pracy
nie jest łatwe i zapewne nie
istnieją uniwersalne projekty
czy koncepty.

Zagrożenia wynikające z COVID-19 są
kolejnym wyzwaniem, z którym pro
jektanci przestrzeni coworkingowej
będą musieli się wkrótce zmierzyć,
wprowadzając do niej nowe rozwiąza
nia, np. takie, które pozwolą na zacho
wanie dystansu w trakcie epidemii,
a jednocześnie nie zaburzą, tak ważnej
dla tego modelu pracy, interakcji
pomiędzy użytkownikami.

SPACING.PL, CZYLI JAK PODĄŻYĆ
ZA NAJEMCĄ
Ponieważ najważniejsze w coworkingu
jest łatwość i szybkość dostępu, a także
funkcjonalność, a z licznych badań i ana-
liz rynku wynika, że największym kon
kurentem dla współdzielonych biur jest
dom ich potencjalnego użytkownika,
Hagay Albo i Eitan Singer założyli w 2017 r.
platformę Spacing. Jest ona popodobną
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Być może branża coworkingowa
przejściowo będzie dotknięta
skutkami pandemii, aczkolwiek,
w naszej ocenie, w dłuższej
perspektywie, może zyskać.
Paradoksalnie, nadzieją dla
coworkingu jest to, że wiele
firm jest obecnie zmuszonych
do wprowadzenia tzw. home
office na szeroką skalę.Wbrew
pozorom, to doświadczenie może
przysłużyć się coworkingowi
i sprawić, że pracodawcy
uświadomią sobie, że nie
ma powodu, aby ich (współ)
pracownicy tracili czas na dojazd
do siedziby firmy.

do gastronomicznego Pyszne.pl czy
hotelarskiego Booking.pl porówny
warką przestrzeni coworkingowych i biur
zawierającą wszystkie potrzebne dane
do łatwego znalezienia idealnego co
work ingu, dopasowanego do potrzeb
i stylu pracy konkretnego pracownika.
Od 2018 roku Spacing.pl jest dostępny
również w Polsce i, co ciekawe, nasz
rynek był trzecim, w którym założyciele
portalu zdecydowali się uruchomić
lokalną platformę.
Głównym zadaniem operatorów biur
coworkingowych jest chociażby pobieżne
zdefiniowanie własnej grupy docelowej
i pokazanie jej dostępnych funkcji i usług
oferowanej przestrzeni, w tym korzyści
płynących z obecności w coworkingu,
takie jak wymiana myśli i doświadczeń
i spontaniczne nawiązywanie relacji
biznesowych. Istotnym jest także ciągłe
obserwowanie tego żywego organizmu,
jakim jest współdzielona przestrzeń
do pracy i dopasowywanie jej aranżacji
oraz dostępnych w jej ramach usług do
potrzeb i oczekiwań użytkowników.

Branża coworkingowa może być, krótko
terminowo, jednym z sektorów najbar
dziej dotkniętych skutkami pandemii,
między innymi z powodu odgórnie
wprowadzanych przez władze poszcze
gólnych krajów ograniczeń w przemiesz
czaniu się, ograniczeń zgromadzeń, czy
innych rekomendacji w zakresie tzw.
social distancing.

Epidemia na pewno postawi także
nowe wyzwania przed projektantami
powierzchni wspólnych, którzy, mając
świadomość, jakie obostrzenia niesie
takie zagrożenie, będą starali się stwo
rzyć biura z takimi funkcjami i na tyle
bezpieczne dla zdrowia, że żaden wirus
W naszej ocenie, w dłuższej perspektywie, nie zakłóci ich pracy.
operatorzy coworkingowi mogą zyskać,
z powodu tego, że często ich klientami Trudno jest oceniać skutki zbliżającego
są mniejsze firmy, start-upy, których się kryzysu gospodarczego dla cowor
kryzys może doprowadzić do kłopotów kingu, ale w dłuższej perspektywie
finansowych, w rezultacie których zre może on wpłynąć korzystnie na rozwój
zygnują z korzystania z długotermino tego trendu, który stanowi doskonałą
wych zobowiązań, takich jak wieloletnie alternatywę dla pracy zdalnej wykony
umowy najmu, na rzecz elastycznych wanej w domu, a także dla firm chcących
powierzchni. Dodatkowo, paradoksalnie, zmniejszyć koszty poprzez rezygnację
nadzieją dla coworkingu jest to, że wiele z najmu dużych powierzchni biurowych.
firm jest obecnie zmuszonych do wpro
wadzenia tzw. home office na szeroką Autorzy:
skalę. Wbrew pozorom, to doświad
Artykuł został przygotowany przez prawniczki
czenie może przysłużyć się coworkingowi z zespołu Real Estate & Construction kancelarii
i sprawić, że pracodawcy uświadomią Baker McKenzie, które od wielu lat współpracują
sobie, że nie ma powodu, aby ich (współ) ściśle z branżą co-workingową.
pracownicy tracili czas na dojazd do sie
dziby firmy, spędzali w niej 8 godzin i byli
pod stałą kontrolą zapewniającą efektyw
ność ich pracy. Home office bywa często
krokiem, który poprzedza wprowadzenie
modelu czy też możliwości pracy zdalnej,
Joanna
którą pracownicy wykonują w centrum
Wojnarowska,
coworkingowym znajdującym się naj
Partner,
bliżej ich domu.
Baker McKenzie

Obecna sytuacja może również zmusić
do przemyśleń na temat konieczności
utrzymywania siedzib firm, które gene
rują potężne koszty stałe, a które aktu
alnie stoją puste, podczas gdy pracow
nicy kontynuują swoją pracę korzystając
z najnowszych technologii pozwala
jących na komunikowanie się ze sobą
z każdego miejsca na ziemi. Oswojenie
się z modelem pracy zdalnej w połą
COWORKING A COVID-19
czeniu z szeroko pojętą recesją i koniecz
Jaki wpływ będzie miała obecna sytu- nością cięcia kosztów, w naszej ocenie
acja społeczno-gospodarcza, w któ- doprowadzi do wzrostu popularności
rej z powodu wybuchu pandemii przestrzeni coworkingowych. Ponadto,
COVID-19 znalazło się wiele regionów na operatorzy coworkingowi oferują wiele
świecie, na działalność operatorów rodzajów usług, z których część nie
coworkingowych?
padnie ofiarą kryzysu lub wręcz ich
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popularność wzrośnie, jak np. usługi biura
wirtualnego, usługi IT.

Weronika Roesler,
Senior associate,
Baker McKenzie

Ewa Lewandowska,
Associate,
Baker McKenzie
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Przygotuj swój zespół i środowisko
pracy do bezpiecznego i efektywnego
wznowienia działalności. Eksperci
JLL przeprowadzą Cię przez cały
proces powrotu do biura, zgodnie
z zaleceniami i procedurami
bezpieczeństwa, w trosce o zdrowie
i komfort Twoich pracowników.

Dowiedz się więcej
warsaw.office@eu.jll.com
jll.pl | bazabiur.pl

Wspólnie zadbamy o dostosowanie
Twojej przestrzeni do nowej
rzeczywistości – zarówno w obszarze
aranżacji, organizacji, jak i aspektów
technicznych.

BIZNES

OTO NAJPOPULARNIEJSZE
SAMOCHODY KLASY

PREMIUM

Samochody klasy Premium to auta,
które wyróżnia nie tylko wygląd.
Luksusowe auta posiadają szereg
udogodnień, które wpływają na
komfort podróży i zapewniają
odpowiednie prowadzenie auta.
Postanowiliśmy sprawdzić,
ile kosztują oraz które marki
samochodów klasy premium są
najpopularniejsze w Polsce!
SAMOCHODY KLASY PREMIUM
– CO JE WYRÓŻNIA?

większe bezpieczeństwo,
dzięki zastosowanym roz
Samochody marki Premium wyróżniają wiązaniom najwyższej klasy
nie tylko prestiż czy luksusowy wygląd, (takim jak zaawansowana elek
lecz także o wiele lepsze wyposażenie tronika, bezkluczykowy dostęp
wnętrza. Zarówno tapicerka (która jest do auta, 24-godzinny monitoring
często skórzana), jak i silnik, nagłośnienie stanu pojazdu czy systemy zapobiega
czy wyciszenie kabiny samochodowej jące kolizjom). Większość z tych udogod
świadczą o ponadprzeciętności marko nień nie jest dostępna dla użytkowników
wych aut premium. Poza świetnymi osią tradycyjnych samochodów, ponieważ
gami to także pojazdy, które gwarantują technologie te są bardzo kosztowne.

Mówiąc o luksusowych markach, możemy
mieć na myśli zarówno małe auta, jak
i samochody premium typu kombi czy
samochody sportowo-użytkowe SUV.
Niezależnie jednak od wymiarów, auta
klasy premium zazwyczaj mają większy
bagażnik, a jazda nimi jest o wiele bar
dziej komfortowa niż w przypadku samo
chodów z niższych segmentów.
Kto może sobie pozwolić na auto marki
premium? Tego typu samochody naby
wają najczęściej firmy oraz zamożne
osoby prywatne, które zarabiają mie
sięcznie powyżej 20 tys. złotych. Jeśli
chodzi o finansowanie, rzadko kiedy
kupuje się takie auto za gotówkę, czę
ściej wybierany jest kredyt lub leasing
operacyjny. Ile trzeba zapłacić za pojazd,
który będzie pięknie się prezentować
na drodze, ponieważ sam w sobie sta
nowił ekskluzywną ikonę luksusu?

który byłby w stanie naprawić samochód
w przypadku awarii, jest dość utrudniony.
Ponieważ części zamienne muszą być
najwyższej klasy, a ich ceny są wysokie.
W przypadku marek Premium wysokie są
także koszty ubezpieczenia OC oraz AC.
Z tego też powodu część Polaków decy
duje się, by nabyć używane auto Premium.
Mimo że modele te mają już niezły prze
bieg i są kilkuletnie, często są w bardzo
dobrym stanie i mogą posłużyć swojemu
właścicielowi przez kilka lat po zakupie.

ILE ZAPŁACIMY ZA UŻYWANY
LUKSUSOWY SAMOCHÓD?

Jeśli chodzi o luksusowe używane samo
chody, koszt zakupu takiego samochodu
może wynieść od 60 tys. do około 100 tys.
złotych. W przedziale do 60 tys. złotych
możemy nabyć kilkuletniego Mercede
sa-Benz klasy B w doskonałym stanie
technicznym i wizualnym, natomiast
za około 70 – 80 tys. złotych w naszym
ILE KOSZTUJĄ MARKI PREMIUM?
garażu pojawi się BMW X1. Używany
Jak przedstawiają się ceny samochodów Mercedes E z 2015 roku będzie nas kosz
marki Premium dostępnych na polskim tował ponad 80 tys. złotych, z kolei uży
rynku? Nowe BMW serii 3 może nas kosz wany Audi A4, Audi A5 lub Volvo S80
tować od 150 tys. do prawie 300 tys. (modele z 2015 i 2016 r.) to już wydatek
złotych. Nieco więcej damy za nowe rzędu powyżej 90 tys. złotych. Jeśli inte
Volvo XC 60. Koszt zakupu tego samo resują nas samochody z jeszcze wyższej
chodu Premium to wydatek rzędu półki, możemy zaszaleć i w cenie powyżej
od 163 tys. do 330 tys. złotych. Z kolei za 100 tys. złotych nabyć Land Rovera lub
BMW X3 zapłacimy nawet do 450 tys. zło za ponad 200 tys. złotych zakupić uży
tych. W tej cenie można by nabyć kawa wane Porsche Panamera.
lerkę w stolicy lub niewielki dom!
Jak się przedstawiają ceny innych modeli
luksusowych aut? Koszt nabycia nowego
Mercedesa-Benz CLA wynosi od 125 tys.
do 200 tys. złotych, natomiast nowe
Audi A6 zakupimy w cenie od 200 tys.
do nawet 580 tys. złotych. Jeśli zależy
nam na luksusowym aucie ze sportowym
pazurem, za taki samochód Premium
(np. marki Porsche) zapłacimy od 500 tys.
złotych do nawet ponad miliona złotych.

KTÓRE MARKI PREMIUM
DOMINUJĄ W POLSCE?
Samochody marki premium, mimo że są
drogie, są chętnie wybierane przez
zamożnych Polaków. Sprzedaż marek
Premium rośnie z roku na rok o kilka pro
cent, bez względu na aktualną sytuację
gospodarczą. Według statystyk KPMG
luksusowe auta stanowią aż 2/3 rynku
dóbr luksusowych w Polsce i z roku na rok
kupujemy ich coraz więcej.

EKSPLOATACJA SAMOCHODÓW
MARKI PREMIUM

Które z aut marki Premium są najpo
pularniejsze? Raporty Instytutu Badań
Wysokie koszty związane z posiadaniem Rynku Motoryzacyjnego SAMAR poka
samochodu marki Premium nie kończą zują, że spośród wszystkich dostępnych
się na zakupie, ponieważ eksploatacja na polskim rynku marek samochodów
takiego auta również jest droga. Dostęp luksusowych zdecydowanie dominują
do części auta premium, a także serwisu, Mercedes, BMW oraz Audi.
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Raporty Instytutu
Badań Rynku
Motoryzacyjnego
SAMAR pokazują,
że spośród wszystkich
dostępnych
na polskim rynku
marek samochodów
luksusowych
zdecydowanie
dominują Mercedes,
BMW oraz Audi.

Marki BMW i Mercedes charakteryzuje
podobny wskaźnik sprzedaży, z opraco
wania SAMAR z 2019 r. wynika, że zareje
strowano ich ponad 10 tys. W tym roku
Polacy najczęściej kupowali BMW serii 3
oraz BMW X3, a także Mercedesa klasy
A oraz Mercedesa GLC Coupe. Na trzecim
miejscu podium, z ponad 7 tys. zarejestro
wanych egzemplarzy, znalazła się marka
Audi, w tym w szczególności modele
Audi Q5 oraz Audi A6. Liczba sprze
danych samochodów marki Audi jest
wysoka, jednak wyraźnie odstaje ona
od swoich konkurentów – marki BMW
oraz Mercedes.

do firmy wciąż jest bardzo popularna,
ze względu na łatwe procedury, wygodę
w zawarciu umowy leasingowej oraz
realną możliwość optymalizacji firmo
wych wydatków.
Luksusowy leasing można wliczyć w koszty
szybciej niż na kredyt, ponieważ czas
oczekiwania na wpisanie do ksiąg rachun
kowych jest krótszy. Po wygaśnięciu
umowy leasingowej można wprowadzić
auto do majątku firmy i je odsprzedać lub
przekazać do użytku prywatnego.

Według jesiennych raportów Centralnej
Ewidencji Pojazdów łączna liczba zare
Jakie jeszcze samochody marki Premium jestrowanych samochodów marki Pre
są kupowane chętnie w Polsce? Ze sta mium wzrosła o ponad 9% w porównaniu
tystyk SAMAR wynika, że Polacy lubią z zeszłym rokiem. RP podaje, że liczba
kupować także Volvo (w tym w szcze zamożnych Polaków wynosi już ponad
gólności Volvo XC60 oraz Volvo XC90) 1,3 miliona. Tym samym można się spo
i Lexusy. Popularne są także samochody dziewać, że popularność aut marki Pre
luksusowe Mini, Porsche oraz Jaguar.
mium, czy to branych w leasing, czy kupo
wanych na kredyt lub za gotówkę, wciąż
KTÓRE MODELE AUT PREMIUM
będzie rosnąć.

SĄ NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE
PRZEZ POLAKÓW?
Liczba zarejestrowanych aut klasy Pre
mium wciąż rośnie. Według opracowania
SAMAR najchętniej wybierane modele
aut Premium to:
• BMW 3,
• BMW X3,
• BMW 5,
• BMW 1,
• Mercedes-Benz CLA,
• Mercedes A,
• Mercedes C,
• Audi A6.

LEASING AUT PREMIUM
Nie ulega wątpliwości, że główni nabywcy
luksusowych aut to firmy, rzadziej kupują
je klienci indywidualni. Poza nabywaniem
aut Premium za gotówkę lub na kredyt,
przedsiębiorcy chętnie korzystają także
z opcji wzięcia luksusu w leasing. Mimo
zmian w leasingu aut osobowych (nieko
rzystnych w kontekście drogich samo
chodów) ta forma pozyskiwania auta
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Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej
o zakupie aut luksusowych, warto skon
sultować się z profesjonalnym sztabem
doradców Kinsgman Finance. Specjalizu
jemy się w produktach Premium, w tym
także ekskluzywnych autach. Współpra
cujemy z dealerami samochodów w całej
Polsce, dzięki czemu nasi klienci mogą
liczyć na wysokie rabaty na zakup nowych
samochodów. Oferujemy także leasing
i wynajem długoterminowy. Sprawdź
nasze flagowe oferty i ciesz się samo
chodami najwyższej klasy oraz innymi
dobrami luksusowymi!
Autor:

Dariusz Olejnik,
Wiceprezes Zarządu
Kingsman Finance
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Akademia Mistrzostwa
Kadrowo-Płacowego
Moniki Smulewicz
/
o kadrach i placach
z pasja,

www.monikasmulewicz.pl

Szkolenia
online

Kadry Płace Czas Pracy Urlopy
Zasiłki Dokumentacja pracownicza
Excel w kadrach i płacach
RODO w kadrach i płacach

Szkolenia
stacjonarne
Prawo Pracy
dla menedżera,
czyli co każdy szef
wiedzieć powinien,
warsztat praktyczny.

Planowanie, rozliczanie
i ewidencjonowanie
czasu pracy,
warsztat praktyczny.

BIZNES
CASE STUDY

TELEKOMUNIKACJA I IT
W CZASACH EPIDEMII
czyli jak zachować ciągłość działania walcząc z koronawirusem.

Nasza firma jest operatorem telekomu
nikacyjnym, który oferuje rozwiązania IT
dla biznesu. Obsługujemy ponad 3000
Klientów, zarządzamy 4000 km sieci świa
tłowodowej i klastrem pięciu ośrodków
Data Center. Epidemia koronawirusa dot
knęła nas tak samo nagle jak wszystkich
innych, jednak – ze względu na specyfikę
naszego działania – reagować musieliśmy
na nią bardzo szybko i z największą moż
liwą determinacją. Nasz biznes, a szcze
gólnie jego część związana z data center,
ma za zadanie zapewnić firmom bez
pieczeństwo i ciągłość działania. To wła
śnie dzięki usługom i danym dostępnym
poprzez Internet działa w tej chwili
gospodarka. Bez nich nie zrobimy prze
lewu ani nie skorzystamy z bankomatu,
nie zamówimy niczego w sklepie on-line,
a firma kurierska nie dostarczy nam prze
syłki. Bez Internetu i działających tele
fonów nie dodzwonimy się do lekarza,
nie będziemy mogli pracować z domu
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i nie porozmawiamy z rodziną. Świat
po prostu stanie i pogrąży się w chaosie.
Tak jak lekarze walczą o zdrowie i życie
zarażonych ludzi, tak i my stanęliśmy
do walki o możliwość działania zdigita
lizowanego świata.

znaczącą część załogi przesunęliśmy
do pracy w modelu home office. Jedną
z najważniejszych decyzji było fizyczne
odseparowanie osób i budynków Data
Center (znajduje się tam również część
biurowa) od reszty firmy i od osób
z zewnątrz. W następnym etapie część
Biznes związany z data center to przede techniczna została w pełni odizolowana
wszystkim procedury, procedury i... pro od pozostałych (własne wejście, własna
cedury; również na wypadek sytuacji kry kuchnia, własne toalety) i przygotowana
zysowej. Do tej pory była ona postrze do kwarantanny, która mogłaby się
gana jako klęska żywiołowa, katastrofa odbywać wewnątrz budynku. Równo
samolotu, brak prądu w całym regionie, legle podobne działania prowadziliśmy
itp. Żadna norma ani instrukcja nie dla części sieciowej, m.in. nasze Network
wskazywała jednak ścieżki postępo Operations Center ze swojego centrum
wania w czasie pandemii, więc musie dowodzenia rozproszyło się do domów;
liśmy niejako napisać ją sami. Przede brzmi prosto, ale to trochę jak przenieść
wszystkim działaliśmy szybko, mniej Centrum Kontroli Misji NASA do rozpro
więcej o tydzień szybciej, niż inne firmy szonego modelu home office... Dopiero
na rynku. Już 10 marca powołaliśmy mając opanowaną fazę I, czyli ciąSztab Kryzysowy i opublikowaliśmy głość działania infrastruktury i usług,
wytyczne postępowania dla wszystkich mogliśmy zająć się fazą II, czyli ciągłością
pracowników; w tym samym momencie działania firmy i naszego biznesu.
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Faza II to przede wszystkim organizacja
pracy w modelu rozproszonym. To zapew
nienie sprzętu, zasobów systemowych,
bezpiecznego dostępu do danych i moż
liwości sprawnej komunikacji na odle
głość. Tutaj mieliśmy trochę szczęścia,
bo z jednej strony jesteśmy firmą IT, która
sama oferuje tego typu rozwiązania
naszym Klientom, a z drugiej – byliśmy
tuż po przejściu na oprogramowanie
Office 365 w całej firmie; także aplikacja
Teams była już naszym naturalnym śro
dowiskiem używanym do komunikacji.
Ale same narzędzia to nie wszystko:
dochodzą do tego procedury, komuni
kacja, obieg dokumentów, ich akcep
tacja i podpisywanie; to także swo
ista wiwisekcja firmowej codzienności,
która tworzyła się i działała przez lata,
a teraz musiała zostać poddana wery
fikacji i przyspieszonemu dojrzewaniu.
To wszystko zajęło nam mniej więcej
tydzień, z czego jestem ogromnie dumny.
Gdy o tym myślę, jako kryterium sukcesu
postrzegam dwa elementy: po pierwsze,
w Telekomunikacji i IT żyjemy w cią
głej, bardzo szybkiej zmianie; jesteśmy
po prostu do niej przyzwyczajeni. Po dru
gie, w naszym firmowym DNA ważne są:
autonomia, zaufanie i odpowiedzialność.
Ufamy naszym ludziom i dajemy im dużą
swobodę działania, traktując narzędzia
typu CRM raczej jako korporacyjne
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narzędzia kontroli, niż coś, co ma pod
nosić efektywność działania. Można dys
kutować, czy w normalnych warunkach to
dobre podejście, ale w sytuacji kryzysowej
sprawdziło się i sprawdza bardzo dobrze.
W momencie, gdy zapewniliśmy ciągłość
działania kluczowej infrastruktury i firmy
jako organizacji, praktycznie równolegle
weszliśmy w fazę III, czyli wsparcie dla
naszych Klientów. Nasze zasoby sieciowe,
pasmo internetowe, videokonferencje,
pojemny VPN, systemy w chmurze, itp.
zadziałały od razu dobrze przy niewielkim
przeskalowaniu w górę i wsparciu wła
snego IT; nie wszyscy mieli ten komfort...
Praktycznie od 16 marca przez cały tydzień
rozszerzaliśmy pasmo internetowe i zasoby
chmurowe naszych Klientów, pomaga
liśmy w rozwiązywaniu bieżących pro
blemów, uruchamialiśmy dodatkowe
systemy audio – i wideokonferencyjne.
To nie był czas na sprzedaż i biznes, tylko
na prawdziwe i szczere wsparcie. Na ile to
możliwe, staraliśmy i staramy się pomóc
tym, których biznes po prostu stanął (tury
styka, szkolenia, produkcja...). To, co jest
budujące, to rzeczywisty dialog z Klientami
i działanie na poziomie porozumienia, a nie
wymuszenia. Natomiast moja konkluzja
po tym etapie jest taka: dane i dostęp
do nich stał się tożsamy z dostawą mediów,
takich jak prąd, woda czy gaz; bez nich
po prostu nie da się żyć i pracować.

Dzięki usługom i danym
dostępnym poprzez Internet
działa w tej chwili gospodarka.
Bez nich nie zrobimy
przelewu ani nie skorzystamy
z bankomatu, nie zamówimy
niczego w sklepie on-line,
a firma kurierska nie dostarczy
nam przesyłki. Bez Internetu
i działających telefonów nie
dodzwonimy się do lekarza,
nie będziemy mogli pracować
z domu i nie porozmawiamy
z rodziną.
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Jak zabezpieczyć firmę na czas kryzysu
(i jeszcze przed nim):
1. Reaguj szybko; lepiej za szybko niż
za wolno.
2. Powołaj w pełni decyzyjny sztab
kryzysowy.
3. Zadbaj o właściwą komunikację,
ludzie muszą wiedzieć co się dzieje.
4. Zapewnij dla wszystkich środki
komunikacji elektronicznej.
5. Przenieś zasoby IT do skalowalnego
środowiska chmurowego.
6. Współpracuj ze sprawdzonym dos
tawcą rozwiązań IT.
7. Dbaj o relacje z dostawcami, traktuj
ich po partnersku.
8. Pamiętaj, że kryzys dotykający Twoich
Klientów jest Twoim kryzysem.
9. Zainwestuj w zaufanie i autonomię
dla swoich pracowników.
10. Wyciągaj wnioski i szukaj szans.

Faza IV, w której się teraz znajdujemy,
to pewnego rodzaju stabilizacja w czasach nowej normalności. Firma działa
płynnie i ma uchwycone wszystkie pro
cesy. Jest to chwila, kiedy sprzedajemy
mniej, ale to nie znaczy, że nie sprze
dajemy wcale. Nasza kondycja finan
sowa jest stabilna, ponad 90% naszych
przychodów to przychody abonamen
towe, które spadły tylko nieznacznie.
Tak, wiem, jesteśmy szczęściarzami, ale
też mocno na to „szczęście” zapracowa
liśmy. Teraz skupiamy się na trzech tema
tach, które można ująć skrótem POP:
Pracownicy, Oszczędności, Przyszłość.

I na koniec – przyszłość. Istniejący kry
zys nie potrwa wiecznie. W końcu prze
łamiemy krzywą zachorowań, choć tak
naprawdę prawdziwym przełomem,
według mnie, będzie dopiero wynale
zienie szczepionki zwalczającej COVID19. Jak będzie wyglądał Świat i gospo
darka po, które branże i jak szybko się
odrodzą, jak będzie wyglądał model pracy
po doświadczeniach z czasu epidemii?

Na te i wiele innych pytań próbujemy
sobie teraz odpowiedzieć, żeby móc
zaprogramować naszą firmę na naj
bliższe lata. Wszystko jednak wskazuje
na to, że obecna sytuacja tylko przy
spieszy powszechną cyfryzację, korzy
stanie z zasobów w chmurze i komuni
kację elektroniczną. Dla naszego biznesu
to duża szansa, którą będziemy chcieli
wykorzystać. Liczę na to, że i na Waszym
rynku pojawią się nowe możliwości, które
Nie mamy złudzeń – praca w modelu pozwolą tym najlepszym stać się jeszcze
home office czeka nas jeszcze przez kilka lepszymi, dadzą szanse na szybki wzrost
lub nawet kilkanaście tygodni. Byliśmy i powrót do normalności. Ale będzie to
zawsze firmą, w której ludzie pracują już nowa normalność.
ze sobą i blisko siebie. Jak zapewnić
poczucie wspólnoty, jak motywować Tekst powstał 10 kwietnia, czyli dokładnie
w trudnych czasach, jak być blisko ludzi miesiąc po ogłoszeniu przez WHO stanu
i ich problemów – te wyzwania już teraz pandemii.
przed nami.
Autor:

Wiemy już, że wyniki przychodowe w tym
roku będą niższe; jednak celem Zarządu
jest przede wszystkim zysk EBITDA,
na który mają wpływ i przychody, i koszty.
Jak przeorganizować firmę w nowej rze
czywistości, z których wydatków zre
zygnować, gdzie szukać rozsądnych
oszczędności? Powoli przychodzi czas
na myślenie właśnie o tym.
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Piotr Pawłowski,
Prezes Zarządu,
3S S.A.
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Komunikacja, zdalna praca i bezpieczeństwo
w każdych warunkach

Szybkie i bezpieczne łącza
światłowodowe

Telefonia IP
i wideokonferencje
NOWOŚĆ!

Rozwiązania chmurowe
i zdalna praca

www.3s.pl
+48 32 420 33 33

Audyt zabezpieczeń
i reagowanie na incydenty
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EWOLUCJA CYFROWA
I TECHNOLOGICZNA
A EWOLUCJA UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
NIEZBĘDNYCH W SEKTORZE USŁUG
PROFESJONALNYCH
Sektor usług profesjonalnych (Professional Services) podlega
dynamicznym zmianom. Pojawiają się nowe możliwości przetwarzania
analitycznego wielkich baz danych.
Rośnie automatyzacja wielu procesów
w działach finansowych i audytu. Coraz
szerzej sztuczna inteligencja, w szcze
gólności samouczące się systemy kom
puterowe (machine learning), wyko
rzystywana jest we wsparciu procesów
podejmowania decyzji. Bardzo obie
cująco wygląda także zastosowanie
technologii Blockchain w celu uspraw
nienia podstawowych procesów księ
gowych. Wraz z pojawianiem się coraz
to nowszych, zaawansowanych techno
logii, zakres umiejętności i kompetencji
wymaganych od księgowych, prawników
i innych profesjonalnych konsultantów
również stale się poszerza. Także dlatego,
że nieustannie zmieniają się wymagania
i potrzeby zarówno pracodawców, jak
i samych klientów.

móc kontynuować swoją karierę w zawo
dzie, konsultanci i inni świadczący profe
sjonalne usługi muszą być dobrze przy
gotowani na przyszłe wyzwania. Wraz
z nadejściem kolejnej dekady oczywista
stała się konieczność ciągłego nabywania
nowych umiejętności i przestawiania się
na nowe technologie w związku z szybko
postępującą cyfryzacją procesów bizneso
wych. Transformacja umiejętności w pro
fesjonalnych usługach już trwa i będzie
postępować w kolejnych latach, gdyż
potrzeba ciągłej zmiany i nieustannego
uczenia się swojego zawodu od nowa,
pozostanie na długo aktualna.

Jednocześnie jednak okazuje się też coraz
dobitniej, że wiele procesów bizneso
wych, z uwagi na ich poziom skompliko
wania, wymaga współpracy wielu osób,
W ślad za tymi dynamicznymi zmianami która możliwa jest tylko z wykorzysta
rośnie również świadomość tego, że aby niem odpowiednich łączy internetowych
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i odpowiednich technologii. W sytuacji,
gdy zadania przekraczają możliwości
jednej osoby, krytycznym czynnikiem
sukcesu staje się praca zespołowa, która
pozwala na wypracowanie komplekso
wych rozwiązań wykorzystujących naj
nowsze technologie.
W swoim najnowszym raporcie Big
Data: Przetwarzanie i analiza wielkich baz
danych – wpływ na zawód księgowego,
Dział Technologii ICAEW prezentuje
następujące wnioski:
• Ogromny wzrost mocy obliczeniowej,
nowe źródła danych, a także infrastruk
tura sprzyjająca tworzeniu innowacyj
nych rozwiązań, to czynniki napędza
jące coraz szersze wykorzystywanie
technologii służących do przetwarzania
i analizy wielkich baz danych (Big Data).
• Analiza wielkich baz danych pozwala
firmom na lepsze rozeznanie rynku,
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na prognozowanie przyszłych wyników
i na automatyzację zadań, także tych
nierutynowych. Daje też szansę księ
gowym, jako profesji, na wypraco
wanie większej wartości dla swoich
firm i klientów. Dzięki technologiom Big
Data mogą oni pomóc firmom w kom
pleksowej transformacji procesów decy
zyjnych w wielu obszarach.
• Musimy pamiętać o tym, że przetwa
rzanie i analiza wielkich baz danych
powinny odbywać się w sposób wła
ściwy, a wnioski z nich płynące powinny
podlegać rygorystycznym testom,
szczególnie w sytuacji, gdy zastosowane
w nich zostały modele prognostyczne.
Powinniśmy także zmodyfikować nasze
myślenie na tematy związane z etyką,
zarządzaniem i regulacjami dotyczą
cymi Big Data, by zapewnić nie tylko
właściwą transparentność, ale też zwięk
szyć zaufanie do ich wykorzystywania.
• Tym, czego obecnie potrzebują firmy,
jest zwiększenie umiejętności zwią
zanych z operowaniem danymi i z ich
specjalistycznym przetwarzaniem staty
stycznym zarówno wśród księgowych,
jak i w wielu innych działach wykorzy
stujących technologie Big Data.1
Nie ulega obecnie żadnej wątpliwości,
że wielu z nas będzie musiało zmienić
swój sposób pracy i zaktualizować swoją
wiedzę, a także poszerzyć swoje umie
jętności i kompetencje techniczne, by
móc lepiej wykorzystywać nowoczesne
rozwiązania technologiczne w naszej
codziennej pracy. Ponadto powinniśmy
także rozwijać naszą znajomość nowych
technologii, a także języka, który będzie
nam potrzebny do rozmawiania o tech
nologii. Musimy stworzyć nowe, lepsze
narzędzia do komunikacji ze specjalistami
ds. technologii, by rozmawiać o tym, jak
dostosowywać istniejące rozwiązania
technologiczne do naszych specyficznych
ICAEW, Big data and analytics: the impact on the
accountancy profession, https://www.icaew.com/
learning-and-development/aca/aca-employers/thefuture-professional/technology-and-the-aca/bigdata-and-data-analytics (w języku angielskim).
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Co się wydarzyło?
ANALIZA OPISOWA

potrzeb. To pozwoli nam zaproponować 3. Wpływ cyfryzacji na profesjonalnych
naszym klientom konkretne rozwią
konsultantów.
zania, które będą odpowiadały ich aktu 4. Cyfryzacja w podatkach i prawie.
alnym potrzebom.
Jak pracodawcy w sektorze usług profe
Dla wielu z nas będzie to duża zmiana, sjonalnych wyposażają swoich pracow
gdyż do tej pory posługiwaliśmy się ników w umiejętności dotyczące danych
albo zastaną technologią, albo używa i nowych technologii?
liśmy rozwiązań standardowych (off
-the-shelf ) dla zaspokojenia większości ANALIZA DANYCH DLA KSIĘGOWYCH
naszych potrzeb. Nie możemy jednak Księgowość jest w ogromnej mierze oparta
nadal polegać tylko na arkuszach kalku na pracy z danymi. Dlatego umiejętności
lacyjnych jako naszym podstawowym księgowych muszą dotrzymywać kroku
narzędziu do analizy danych, gdyż przed w miarę rozwoju technologii umożliwia
siębiorstwa coraz częściej wymagają jących coraz szybszą i bardziej dokładną
od nas wykorzystywania narzędzi opar analizę danych.
tych na technologii Big Data.
Posługując się praktyczną metodą opisu
Technologia jest zatem czynnikiem gwał analizy danych zaproponowaną przez ame
townie napędzającym wymagania szko rykańską firmę konsultingową Gartner, Inc.,
leniowe firm oferujących usługi profesjo światowego lidera strategicznego zarzą
nalne zarówno co do zakresu, jak i skali, dzania technologiami, poniżej przedstawi
a także częstotliwości ich programów liśmy opis analitycznych zadań wykonywa
szkoleń i doskonalenia zawodowego. nych przez księgowych według ich rodzaju.
Ale nie tylko ich. Coraz bardziej rozwija • Opisowa: opis stanu ksiąg rachunko
się też tzw. rynek wolnych strzelców (gig
wych lub poszczególnych ich pozycji
economy). Profesjonalni konsultanci pra
w trakcie audytu.
cujący na własną rękę (zwani też freelan • Diagnostyczna: wnioskowanie na pod-
cerami) także muszą szukać możliwości
stawie danych finansowych, wyjaśnieszkolenia się i zdobywania nowych umie
nie, dlaczego pewne transakcje lub
jętności. To z kolei stwarza nowe możli
wydarzenia miały miejsce.
wości rozwoju dla sektora profesjonal • Prognostyczna: wykorzystywanie danych
nych szkoleń w związku z rosnącym
finansowych do statystycznego progno
zapotrzebowaniem na wysokiej jakości
zowania (ekstrapolacji) przyszłych zda
rozwiązania służące doskonaleniu
rzeń i wspomaganie firm w przewidy
waniu przyszłego rozwoju sytuacji.
umiejętności zawodowych w zakresie
nowych technologii.
• Preskryptywna: doradzanie firmom
w sprawie działań, które powinny zostać
przez nie podjęte, w oparciu o dostępne
W oparciu o analizę danych z ponad 160
raportów badawczych dotyczących cyfry
informacje finansowe.
zacji, BPP zidentyfikowało następujące
najważniejsze umiejętności potrzebne W miarę obserwowanego postępu w roz
księgowym ogólnie, a także audytorom, woju systemów przetwarzania i analizy
prawnikom i innym profesjonalnym danych, księgowi mają możliwość auto
konsultantom jako odpowiedź na wpływ matyzacji coraz większej liczby wyko
cyfryzacji na ich przyszłą pracę w sektorze nywanych przez nich zadań opisowych
usług profesjonalnych:
i diagnostycznych, co pozwala im na sku
pieniu się na zadaniach prognostycznych
1. Analiza danych dla księgowych.
i preskryptywnych.
2. Cyfryzacja w audycie.

Dlaczego to się wydarzyło?
ANALIZA DIAGNOSTYCZNA

Co wydarzy się w przyszłości?
ANALIZA PROGNOSTYCZNA

Jak doprowadzić do tego,
żeby coś się wydarzyło?
ANALIZA PRESKRYPTYWNA
rzód

nie nap

spojrze

optyma
lizacja
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BUDOWANIE

Organiczne budowanie danych umiejętności
wewnątrz firmy, np. poprzez program rozwijania
młodych talentów (zapewnienie stałego
dopływu młodych talentów do firmy) lub
program szkoleń realizowany w całej firmie.

KUPOWANIE

Kupowanie umiejętności poprzez zatrudnianie
nowych pracowników, którzy mają już dane
umiejętnosci.

POŻYCZANIE

Pożyczanie umiejętności poprzez outsourcing
zadań stronom trzecim.

ROBOTYZACJA

Automatyzacja zadania poprzez wykorzystanie
umiejętności tzw. botów zamiast umiejętności
ludzkich.
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CYFRYZACJA W AUDYCIE
systemów komputerowych (machine
Automatyzacja gwałtownie zmienia
learning), technologii Blockchain, zro
botyzowanej automatyzacji procesów
również audyt. Dzieje się tak dlatego,
ponieważ wiele procesów audytu dosko
(Robotic Process Automation, RPA)
nale nadaje się do zautomatyzowania.
i innych nowych metod analitycznych.
Zamiast wykonywania żmudnego katalo 2. Audytorzy będą mieli więcej czasu
gowania danych i przeprowadzania stan
na przemyślenia na temat konse
dardowych obliczeń audytorzy już teraz
kwencji wyników przeprowadzonego
coraz więcej czasu poświęcają na analizę
przez nich audytu, a także więcej
danych wejściowych i wyjściowych.
czasu na zakomunikowanie swoich
spostrzeżeń firmie. Dlatego też będą
Wkrótce audyt przestanie sprowadzać
im potrzebne lepsze umiejętności
się do wyrywkowego sprawdzania da
komunikacyjne oraz tzw. kompe
tencje miękkie.
nych, a audytorzy będą mogli badać
każdą transakcję w czasie rzeczywistym
dzięki rozwojowi samouczących się sys Zmiany te dotkną także wszystkich innych
temów komputerowych (machine lear specjalistów do spraw finansowych,
ning) i technologii Blockchain. Dlatego którzy będą musieli przewidywać wyma
będą potrzebowali pogłębionej wiedzy gania audytu i dostosować się do nich
na temat sposobów wykorzystania tych tak, by zapewnić integralność i transpa
technologii.
rentność transakcji cyfrowych.
Samouczące się systemy komputerowe
pozwalają na skuteczne rozpoznawanie
schematów zdarzeń (tj. regularnie powta
rzających się wydarzeń gospodarczych)
w olbrzymich bazach danych i identyfi
kację zdarzeń niewpisujących się w roz
poznane schematy (outliers). Oznacza to,
że możliwe jest przeprowadzenie pełnego
audytu poprzez weryfikację wszystkich
transakcji przez system samouczący się,
a zastosowany w nim algorytm pozwoli
wyłowić z ogromnej bazy danych takie
zdarzenia, które odbiegają od schematu,
i to właśnie na ich analizie może się skupić
audytor-człowiek.
Natomiast Blockchain to ze swej natury
system tworzący stały i niezmienialny łań
cuch transakcji, które mogą zostać szybko
zweryfikowane w sposób cyfrowy. Może
to potencjalnie znacząco skrócić czas
pracy audytora, gdyż dzięki Blockcha
inowi proces sprawdzania i weryfikacji
transakcji w trakcie audytu trwa nie, jak
wcześniej, wiele tygodni, ale liczony jest
w godzinach.
W miarę postępującej automatyzacji
coraz większej liczby elementów pro
cesu audytu, umiejętności audytorów
będą musiały zmieniać się w dwóch
kierunkach:
1. Audytorzy będą musieli dysponować
umiejętnościami pozwalającymi im
na pracę równolegle z nowymi tech
nologiami, czyli muszą mieć wystarcza
jącą wiedzę na temat samouczących się

WPŁYW CYFRYZACJI
NA PROFESJONALNYCH
KONSULTANTÓW
Wraz ze zmianami zachodzącymi w fir
mach zmieniają się też ich wymagania
w stosunku do zatrudnianych przez
nich doradców. Technologia cyfrowa
prowadzi do powstania nowych modeli
prowadzenia działalności. Firmy dosto
sowują się do tych nowych modeli dzia
łania i tego samego wymagają od swoich
konsultantów. Muszą oni ciągle poszerzać
swoją wiedzę specjalistyczną o tym, jak
cyfryzacja i nowe technologie zmieniają
prowadzenie biznesu.
Na podstawie badania ankietowego prze
prowadzonego wśród konsultantów, lon
dyńska firma konsultingowa Sheffield
Haworth zidentyfikowała, które umie
jętności będą im najbardziej potrzebne
w 2030 r. Stanowią one połączenie umie
jętności w zakresie technologii cyfrowych
i kompetencji miękkich. Są to:
• Nowe technologie
• Cyberbezpieczeństwo
• Innowacje
• Autopromocja
• Adaptacja kulturowa
• Empatia
Obecnie panują dwa poglądy na to,
jaki będzie wpływ sztucznej inteligencji
na zawód profesjonalnego konsul
tanta. Z jednej strony wielu obawia
się, że zastąpi ona zupełnie młodszych
konsultantów, co sprawi, że kadry
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Technologia jest czynnikiem
gwałtownie napędzającym
wymagania szkoleniowe firm
zatrudniane przez firmy konsultingowe
będą coraz starsze i już wkrótce pojawić
się może problem z wymianą pokoleń
w tym zawodzie. Inni uważają jednak,
że adepci zawodu będą nadal potrzebni,
a ich rolą będzie optymalizacja i zarzą
dzanie przepływem danych w systemach
sztucznej inteligencji.

CYFRYZACJA W PODATKACH
I PRAWIE
Co cyfryzacja podatków oznacza dla
doradców podatkowych? Aby móc nadal
skutecznie wykonywać swoje zadania,
będą oni musieli poszerzyć swoją wiedzę
o technologiach cyfrowych i nauczyć się
je wykorzystywać w swojej pracy.
Na poziomie elementarnym, cyfryzacja
podatków oznacza po prostu składanie
deklaracji podatkowych i przesyłanie
danych finansowych drogą elektroniczną.
Jednak, w miarę postępu technologicz
nego, również coraz więcej procesów
związanych z obliczeniem zobowiązań
podatkowych staje się łatwiejsze dzięki
cyfryzacji. Prowadzi to do pojawienia
się nowych możliwości, z których mogą
korzystać rządy, m.in. uzyskanie dostępu
do informacji pochodzących bezpo
średnio z rachunków bankowych lub
prowadzenie kontroli krzyżowych danych
przekazywanych do urzędów skarbowych
przez firmę i przez inne podmioty, np. jej
kontrahentów. Ostatecznie urzędy skar
bowe mogą też naliczać podatki bez
konieczności ręcznego składania formu
larzy przez podatników.
W miarę jak rozliczenia podatkowe prze
chodzą od prostego składania deklaracji
drogą elektroniczną do bardziej zaawan
sowanych procesów obliczenia zobo
wiązań podatkowych, doradcy podatkowi
potrzebują odpowiednich umiejętności,
by móc funkcjonować w tym coraz bar
dziej cyfrowym środowisku.
Rośnie nacisk na poprawienie szyb
kości przekazywania danych podat
kowych, zwiększenie ich integralności
oraz dostępu do nich, co wymaga od
doradców podatkowych coraz więk
szych umiejętności w zakresie danych.
Jak jednak pokazały niedawne badania
ACCA, umiejętność zrozumienia i wyko
rzystania narzędzi analizy danych wyko
rzystujących nowe technologie znalazła
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z tworzeniem odpowiedniego oprogra
mowania. W innych firmach powstają
specjalne zespoły, których zadaniem jest
i skali, a także częstotliwości
wspieranie cyfryzacji i wdrażanie nowych
ich programów szkoleń
technologii we wszystkich działach.
i doskonalenia zawodowego.
Z kolei mniejsze firmy zamiast poszuki
Ale nie tylko ich. Coraz bardziej
wania nowych pracowników koncentrują
się głównie na rozwijaniu umiejętności
rozwija się też tzw. rynek
obecnych pracowników oraz na ich prze
wolnych strzelców.
szkoleniu w wykorzystywaniu nowych
technologii, bądź dodają nowe zakresy
działań do tradycyjnych stanowisk. To
się na trzecim miejscu na liście kom pozwala przypuszczać, że firmy, które
petencji, których najbardziej brakuje dysponują większymi środkami na inwe
doradcom podatkowym.
stowanie w szkolenia i technologie, będą
w ciągu najbliższej dekady coraz szybciej
Cyfryzacja sprawozdawczości, nowe rozbudowywały swoją przewagę konku
technologie oraz rosnąca ilość dostęp rencyjną nad tymi, które takich środków
nych danych umożliwiają prowadzenie nie posiadają.
sprawozdawczości podatkowej w czasie
rzeczywistym, co oznacza, że doradcy Co to oznacza dla firm i dla profesjo
podatkowi potrzebują umiejętności ana nalnych konsultantów pracujących
lizowania i raportowania danych w czasie na własną rękę?
rzeczywistym. Istotna część procesów Ze wszystkich tych analiz wypływa bardzo
podatkowych dotyczy powtarzalnych jasny przekaz dla pracodawców – już
czynności, które łatwo poddają się auto teraz powinni oni zacząć planowanie
matyzacji, stąd specjaliści zajmujący się dotyczące umiejętności związanych
podatkami powinni wiedzieć, jak działa z nowymi technologiami, niezbędnych
zrobotyzowana automatyzacja procesów do sprostania przyszłym wyzwaniom,
(Robotic Process Automation, RPA) oraz gdyż będą one kluczowe dla zbudowania
na czym polega praca samouczących się przewagi nad konkurencją w nadcho
systemów komputerowych (machine lear dzącej dekadzie. Natomiast konsultanci
ning) i sztucznej inteligencji.
-freelancerzy powinni szybko zidentyfi
kować te obszary, w których potrzebują
Jak pracodawcy w sektorze usług pro- doszkolić się i zwiększyć swoje kompe
fesjonalnych wyposażają swoich pra- tencje. Jest to szczególnie ważne dla
cowników w umiejętności dotyczące tego, że o naszej karierze decydować
danych i nowych technologii?
będą w coraz większej mierze algorytmy
Pracodawcy mogą uzupełniać brakujące wykorzystywane przez cyfrowych rekru
umiejętności w swoich organizacjach terów, jak np. LinkedIn, którzy zaprzęgają
poprzez ‘budowanie’ danej umiejętności, technologie cyfrowe do oceny i wyboru
‘kupowanie’ jej na rynku, ‘pożyczanie’ jej najlepszych kandydatów.
od stron trzecich lub zautomatyzowanie
Zdolność ciągłego uczenia się i udoku
danego zadania, czyli ‘robotyzację’.
mentowane posiadanie nowych umie
Dzięki ciągłemu zbieraniu i analizowaniu jętności będą miały kluczowe znaczenie
informacji z ogłoszeń o pracę, BPP dosko w kolejnych latach zarówno dla przycią
nale wie, których ról i których umiejęt gnięcia potencjalnych pracodawców, jak
ności pracodawcy najbardziej poszukują i zdobywania nowych klientów.
na rynku. Dane te pozwalają nam też
stwierdzić, które grupy pracodawców Autor:
inwestują szczególnie mocno w ‘kupo
wanie’ niektórych umiejętności.

oferujących usługi profesjonalne
zarówno co do zakresu, jak

Nasze analizy pokazują, że wiele euro
pejskich firm oferujących profesjonalne
usługi aktywnie poszukuje pracow
ników na stanowiska związane z prze
twarzaniem i analizą danych, a także

David Palmer,
BPP Professional
Development
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MAMY
KRYZYS!

I JAK TU SIĘ
W NIM ODNALEŹĆ?
Lata 2008–2009 przyniosły ostatni znany nam glo
balny kryzys. Ale wtedy dotknął on głównie świata
finansowego i gospodarka wielu krajów dość
szybko się po nim, mówiąc kolokwialnie, pozbie
rała. Po dwunastu latach od tamtego biznesowego
załamania przez cały świat przechodzi kolejna fala
niespodziewanych przestojów w niemal wszystkich
obszarach gospodarki. Paradoksalnie nie została
ona wywołana złymi decyzjami managerów. Jej
powodem nie było złe zarządzanie, sztuczne zani
żenie wartości pieniądza lub krach na giełdach. Tym
razem hamulec został zaciągnięty przez wirusa.
Koronawirus, z którym to zjawiskiem medycznym
mieszkańcy Ziemi już nie raz sobie radzili, tym
razem przeszedł przez świat w błyskawicznym
tempie i został nazwany pandemią COVID-19.
Pandemia rozpoczęta w Chinach, szybko pokonała
granice tego państwa i wdarła się do pozosta
łych krajów Azji, Europy oraz na pozostałe
kontynenty. W kwietniu 2020 r. zbierała już
śmiertelne żniwo na całym świecie i zmu
siła wiele państw do podjęcia radykalnych

decyzji o ograniczeniu przemieszczania się lud
ności, i – tym samym – zamknięcia miasteczek,
miast, regionów, a nawet granic całych państw.
Ograniczenia te przełożyły się na niemal całkowite
zatrzymanie wielu branż, w tym takich jak: hote
larstwo, turystyka, gastronomia, eventy i wiele
innych. Rządy zostały zmuszone do uruchomienia
programów pomocowych dla przedsiębiorstw,
a firmy zatrzymały przepływ pieniądza między
sobą. Przedsiębiorstwa zostały postawione przed
koniecznością ograniczania swoich kosztów, ale
także i zmiany modelu zarządzania swoją pracą,
zasobami ludzkimi i wieloma innymi procesami.
W środku tej katastrofy gospodarczej zwróciliśmy
się do trzech różnych organizacji z prośbą o komen
tarz dotyczący zarządzania kryzysowego. Intereso
wało nas podejście miasta, agencji rekrutacyjnej
oraz przedstawiciela świata nieruchomości biuro
wych, które to w czasie przymusowej pracy z domu,
pozostały czasowo puste i bezużyteczne.
Oto jak na nasze pytania odpowiedzi udzielili:

Marcin Rzepecki, zastępca dyrektora
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Bezpieczeństwa Miasta Poznania

Artur Skiba,
Prezes Antal

Monika Rajska-Wolińska,
partner zarządzająca Colliers
International w Polsce
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W KAŻDEJ SYTUACJI KRYZYSOWEJ NA POCZĄTKU POJAWIAJĄ SIĘ CHAOS
I NIERZADKO PANIKA. ZWŁASZCZA W MIEJSKICH SKUPISKACH, ALE DOTYCZY TO
RÓWNIEŻ ORGANIZACJI BIZNESOWYCH. JAKIE NEGATYWNE SKUTKI, ZWIĄZANE
Z GWAŁTOWNYM ROZWOJEM EPIDEMII COVID-19, JUŻ ODCZULIŚCIE?
A JAKIE WYZWANIA STOJĄ JESZCZE PRZED WAMI?
Marcin Rzepecki, zastępca dyrektora
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Bezpieczeństwa Miasta Poznania:
Negatywne skutki dotknęły większości
miast w Polsce. Panika i krążące w Inter
necie fake newsy wywołały w szczegól
ności nieuzasadnione wykupywanie żyw
ności i środków higieny. Poważną obawą,
z którą ludzie zwracali się do CZK, była
ewentualność wprowadzenia ograniczeń
w przemieszczaniu się ludności i utrud
nień podobnych jak podczas stanu
wojennego w 1981 r.

Nowe procesy rekrutacyjne w niektórych
organizacjach zostały czasowo wstrzy
mane, ale wszystkie bieżące projekty
są kontynuowane, a także pojawiają się
nowe, atrakcyjne oferty. Ten nietypowy
okres stanowi duże wyzwanie, zarówno
dla zarządu, jak i pracowników Antal.
Działamy bardzo szybko i elastycznie.
Potrafimy dopasować swoje działania
do zmieniających się biznesów i wyzywań
klientów. Tym samym dostrzegamy
szansę na rozwój usług w sieci czy sku
pieniu się na nowych projektach. Z tego
powodu obecnie tworzymy i wdrażamy
Artur Skiba, Prezes Antal: Obecny czas zaawansowane technologicznie pro
jest dla nas niezwykle intensywny. Trudno cesy oraz usługi rekrutacyjne opowiada
wyrokować, jakie skutki dla Antal będzie jące na aktualne potrzeby i oczekiwania
miał wpływ epidemii koronawirusa. klientów, a także kandydatów.

Ostatnie dni to dla
firm czas wyzwań
i zredefiniowania
prowadzonych biznesów.
Ci, którzy nie reagują
na zmiany i zarządzają
organizacją tak samo
jak przed kryzysem,
za chwilę będą musieli
zamknąć firmę czy
zawiesić działalność.
Pracodawcy muszą się
przestawić na nowe
myślenie i podjąć
niestandardowe działania
i wykorzystać szansę,
która się pojawia.

28

Ostatnie dni to dla firm czas wyzwań i zre
definiowania prowadzonych biznesów. Ci,
którzy nie reagują na zmiany i zarządzają
organizacją tak samo jak przed kryzysem,
za chwilę będą musieli zamknąć firmę czy
zawiesić działalność. Pracodawcy muszą
się przestawić na nowe myślenie i podjąć
niestandardowe działania i wykorzystać
szansę, która się pojawia. Dostosowanie
funkcjonowania firmy do otoczenia ryn
kowego pozwoli nie tylko ograniczyć lub
odwlec negatywne skutki obecnej sytu
acji, lecz także wykorzystać proces zmian
do zbudowania lepszej pozycji rynkowej.
Monika Rajska-Wolińska, partner
zarządzająca Colliers International
w Polsce: Przez pierwsze 2 tygodnie
od wybuchu epidemii w Polsce można
było zaobserwować lekki chaos, co natu
ralnie związane było z tym, że mieliśmy
do czynienia z nową sytuacją. Martwi
liśmy się przede wszystkim o zdrowie
i bezpieczeństwo swoje oraz swoich
bliskich. Nie tylko dla nas, ale dla więk
szości firm, w tym również naszych
klientów, dużym wyzwaniem było prze
stawienie się na pracę zdalną. Nam ten

proces poszedł bardzo sprawnie – prze
nieśliśmy blisko 300 osób na home office
w przeciągu jednego dnia. Jednak do sku
tecznej pracy z domu niezbędne jest nie
tylko przygotowanie technologiczne, lecz
także mentalne. Elastyczny czas pracy to
część kultury organizacyjnej naszej firmy,
który praktykujemy już od wielu lat, co
bardzo nam w tej sytuacji pomogło.
W firmie panuje pełna mobilizacja i dys
cyplina wśród pracowników. Wszyscy
dają z siebie 100%. Po tych dwóch tygo
dniach już trochę ochłonęliśmy, przyzwy
czailiśmy się do pełnowymiarowej pracy
zdalnej. Mamy regularne wideokonfe
rencje, organizujemy warsztaty i webinary
dla naszych klientów, a nasi pracownicy
mają dostęp do cotygodniowych szkoleń
online i prezentacji na temat obecnej
sytuacji na rynku.
Nasz biznes oparty jest jednak w dużej
mierze na budowaniu relacji długotermi
nowych, do których potrzebny jest kon
takt face-to-face. W obecnej sytuacji jest
to praktycznie niemożliwe, więc dużym
wyzwaniem było dla nas przeniesienie
spotkań z klientami na poziom zdalny.
Są oczywiście dziedziny, w których home
office się nie sprawdza, np. w przypadku
project managerów, którzy muszą być
regularnie obecni na budowach.
Prawdziwa próba dla nas wszystkich
jednak dopiero nadchodzi – będzie to
spowolnienie gospodarcze, które dotyka
już wszystkich branż. Staramy się mocno
wspierać naszych klientów, szczególnie,
że dla wielu z nich obecna sytuacja rów
nież jest niepewna. Wszyscy obserwują
rynek z niepokojem, większość trans
akcji planowanych na najbliższe mie
siące została zamrożona. Każdy jednak
liczy, że do czerwca epidemia zostanie
opanowana, a od lipca wszystko ruszy
z powrotem pełną parą.
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WIEMY, ŻE SPRAWNIE PODJĘLIŚCIE KROKI, ABY ZAPANOWAĆ NAD TĄ
TRUDNĄ RZECZYWISTOŚCIĄ. CO JUŻ UDAŁO WAM SIĘ ZROBIĆ?
Marcin Rzepecki, zastępca dyrektora
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Bezpieczeństwa Miasta Poznania:
Codzienne konferencje Prezydenta oraz
bieżące informowanie mieszkańców
o działaniach władz miasta uspokajają
poznaniaków i pozwalają lepiej znieść
utrudnienia związane z wprowadzeniem
stanu epidemii. Zapewniono ciągłość
działania administracji samorządowej
poprzez nieprzerwaną pracę Urzędu
Miasta Poznania i Miejskich Jednostek
Organizacyjnych, uruchomiono usługę
Zakupy dla seniorów będącą wsparciem
dla osób najbardziej narażonych – star
szych i z niepełnosprawnościami – miesz
kających w Poznaniu (usługa dostarczenia
podstawowych, codziennych produktów
i leków, która jest bezpłatna. Więcej
na ten temat:

strategię działania i technologie do aktu
alnych potrzeb otoczenia i wykorzystać
proces zmian do zbudowania silnej relacji
z klientami i pracownikami. Powinien
umieć wydobyć z każdego pracownika
to, co najlepsze i wykorzystać jego poten
cjał w odpowiedzi na nowe wyzwania.
Dla pracowników, z kolei, to szansa
sprawdzenia, jak dobrze radzą sobie
z pracą zdalną, czy potrafią wyłączyć
bodźce i są gotowi w przyszłości rzeczy
wiście wykonywać sprawnie obowiązki
w dowolnym miejscu.

W Antal inwestujemy w pracowników,
stawiamy na ich rozwój i umożliwiamy
prowadzenie polityki personalnej
w bezpieczny, a jednocześnie efektywny
sposób. Praca online stała się w tej chwili
koniecznością, ale taka elastyczna forma
współpracy już wcześniej była pozy
tywnie oceniana – i pożądana – przez
naszych pracowników i partnerów biz
nesowych. Z tego powodu w 2018 r.
stworzyliśmy platformę rekrutacyjną
REX opartą na modelu, w którym wybrany
projekt rekrutacyjny jest udostępniany
grupie rekruterów, pracujących na zasa
dach freelance, co pozwala zwiększyć
Miasto wzięło również na siebie m.in. skalę działania i ograniczyć koszty pro
koordynowanie pomocy szpitalowi im. cesu rekrutacyjnego. Co więcej, w czasie
J. Strusia:
trwania pandemii staramy się jak najczę
ściej rozmawiać z kandydatami na temat
obecnej sytuacji na rynku pracy, upew
niać ich co do przyszłości stanowiska
w danej organizacji oraz wskazywać
kandydatom nowe możliwości, które
oferuje rynek.
Rekruterzy Antal służą także wsparciem,
pomagając łączyć organizacje posiada
Artur Skiba, Prezes Antal: Obecna sytu jące nadwyżki kadrowe lub chwilowo
acja związana ze spowolnieniem gospo niezagospodarowane zasoby, z praco
darczym to dla menedżerów duży spraw dawcami, którzy czasowo mogą takich
dzian efektywności i potencjału całego pracowników potrzebować. Ponadto,
zespołu, a także skuteczności poszcze nasi konsultanci doradzają klientom
gólnych pracowników. Mocny lider w zakresie rozwoju pracowników pracu
musi być zaangażowany i elastyczny jących w trybie zdalnym oraz wykorzy
w stosunku do zmieniającej się rzeczywi staniu nowoczesnych technologii w rekru
stości. To osoba, która potrafi dopasować tacji, w tym realizacji onboardingu online.
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Codzienne konferencje
Prezydenta oraz
bieżące informowanie
mieszkańców
o działaniach władz
miasta uspokajają
poznaniaków
i pozwalają lepiej znieść
utrudnienia związane
z wprowadzeniem
stanu epidemii.

Monika Rajska-Wolińska, partner
zarządzająca Colliers International
w Polsce: Przygotowujemy różne scena
riusze na przyszłość. Musimy być gotowi,
by dopasować biznes do zmieniających
się warunków. To, co już widzimy, to
że pod wpływem pandemii rynek nieru
chomości zmieni się pod kątem digita
lizacji jeszcze szybciej, niż się tego spo
dziewaliśmy. Widzimy zatem potrzebę
rozwoju naszych usług z zakresu nowych
technologii.
Dostrzegamy też konieczność jeszcze
mocniejszego zaangażowania się w roz
mowy pomiędzy naszymi klientami: wła
ścicielami budynków i najemcami. Szcze
gólnie na rynku handlowym mamy teraz
skomplikowaną sytuację – centra han
dlowe zostały zamknięte, a sklepy nie
mogą sprzedawać i każda ze stron, co
zrozumiałe, broni swojego interesu. My
staramy się być w tej sytuacji mediato
rami, wspierać dialog pomiędzy stronami,
bo każda z nich przeżywa trudny okres.
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BIZNES

FUNDAMENTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO JEST POWOŁANIE
TZW. SZTABU KRYZYSOWEGO. JAKIM KLUCZEM KIEROWALIŚCIE SIĘ
POWOŁUJĄC SZTAB KRYZYSOWY?
Marcin Rzepecki, zastępca dyrektora
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Bezpieczeństwa Miasta Poznania:
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nie
określa składu Zespołu Zarządzania Kry
zysowego. Prezydent Miasta, w zależności
od skali i rodzaju zagrożenia, zaprasza
na posiedzenie Zespołu stałych członków,
lecz może również zaprosić na posie
dzenie specjalistów z różnych dziedzin.
Obecnie ścisłe kierownictwo Miasta
Poznania spotyka się w gronie kilku osób,
natomiast pozostałe osoby uczestniczą
w posiedzeniu Zespołu poprzez tech
niczne środki audiowizualne.
Artur Skiba, Prezes Antal: Jesteśmy
świadomi powagi sytuacji i ryzyka
związanego z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa i na bieżąco śledzimy
sytuację. W Antal funkcjonuje zespół
składający się z członków zarządu
i menedżerów poszczególnych działów.
Zespół nieustannie analizuje rozwój
sytuacji i dostosowuje organizację

do trudnych warunków, w których
wszyscy się znaleźliśmy.

dotychczas, stosując opracowany plan
ciągłości działania. I choć takie podejście
może na pierwszy rzut oka wydawać się
Powołana grupa bada emocje panu trudne czy sprzeczne z zaleceniami, to
jące wewnątrz organizacji i identyfi jednak w takich sytuacjach codzienna
kuje zagrożenia mogące negatywnie rutyna daje wielu osobom poczucie
wpłynąć na działalność firmy i nasta bezpieczeństwa i stabilności. Jeśli tylko
wienie klientów. Menedżerowie Antal nadarzy się okazja, która warta jest cele
są w stałym kontakcie z klientami, infor browania, jak czyjaś rocznica czy sukces
mują ich o rozwoju sytuacji i pomagają zawodowy – na przykład nowy klient,
w razie jakichkolwiek problemów. Czuj projekt czy kontrakt – należy ją wyko
ność zespołu pozwala z rozmysłem pla rzystać. W trudnych i niepewnych cza
nować kolejne działania, przewidywać sach, ludzie potrzebują odrobiny radości
pułapki, optymalizować plan reago i wsparcia.
wania, a przede wszystkim, szybko
podejmować właściwe decyzje. Osoby Monika Rajska-Wolińska, partner
zarządzające kryzysem w organizacji zarządzająca Colliers International
powinny pamiętać, że szybkość to drugie w Polsce: Ze względu na naszą strukturę
po odpowiedzialności ważne słowo organizacyjną naturalnym sztabem kryzy
w czasach pandemii.
sowym stali się partnerzy. Od momentu
przejścia na pracę zdalną mamy ze sobą
W Antal staramy się także oferować stały, codzienny kontakt. Na bieżąco oma
opiekę i pomoc dla pracowników, wiamy sytuację, przygotowujemy scena
przy jednoczesnym – w miarę możli riusze i reagujemy na te niezwykle dyna
wości – prowadzeniu biznesu tak jak miczne zmiany.

NIESTETY, PRZED NAMI WSZYSTKIMI JESZCZE WIELE NIEOCZEKIWANYCH
ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM EPIDEMII. JAKIE NAJWAŻNIEJSZE
ZADANIA NA CHWILĘ OBECNĄ STOJĄ PRZED WASZYM SZTABEM KRYZYSOWYM?
Artur Skiba, Prezes Antal: Podobnie
jak w innych korporacjach zarząd Antal
i menedżerowie są w stanie alertu. Z jed
nej strony mamy poczucie zagrożenia,
a z drugiej – ogromnej odpowiedzial
ności za ludzi i biznes, w takiej właśnie
kolejności. Biznes ze swej natury potrafi
W fazie reagowania należy podjąć dzia szybko reagować, jest elastyczny. Nawet
łania w zakresie realizacji działań wła jeśli jeszcze miesiąc temu nie wyobraża
snych gminy i powiatu grodzkiego: przy liśmy sobie tej sytuacji, to dziś musimy się
gotowanie do ewentualnych wyborów do niej dopasować. Jesteśmy w stałym
prezydenckich, kontynuacja roku szkol kontakcie z pracownikami, klientami,
nego, wypracowanie procedur działania partnerami, podwykonawcami.
administracji w przypadku wprowa
dzenia leczenia lub kwarantanny wobec Każda osoba, która zarządza kryzysem
urzędników lub pracowników UMP w firmie – niezależnie od branży – musi
lub MJO. Natomiast odbudowa będzie być świadoma tego, że w obecnej sytu
polegała na przygotowaniu normalnej acji pracownicy potrzebują pełnego
pracy wszystkich jednostek miejskich wsparcia, także psychicznego, poczucia,
oraz odtworzeniu zapasów środków że firma za nimi stoi. W Antal, w tych trud
ochrony osobistej.
nych czasach biznesowych, inwestujemy
Marcin Rzepecki, zastępca dyrektora
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Bezpieczeństwa Miasta Poznania:
Na tym etapie pandemii realizuje się
zadania związane z fazą reagowania,
a następnie odbudowy.
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w pracowników i pomagamy kształtować
ich karierę zawodową, a także wspie
ramy menedżerów w radzeniu sobie
z wyzwaniami związanymi z zarządza
niem zespołem.
Monika Rajska-Wolińska, partner zarządzająca Colliers International w Polsce:
Bardzo szczegółowo analizujemy wszystkie
nasze wydatki. Rezygnujemy z tych, które
nie są niezbędne. Najważniejsi są dla nas
pracownicy i zrobimy wszystko, by prze
trwać ten trudny czas w pełnym składzie.
Muszę przy tej okazji powiedzieć, że mam
bardzo duże wsparcie od mojej załogi.
Panuje duże zrozumienie, pracownicy sami
wychodzą z inicjatywą i proponują różne
rozwiązania, które mogłyby nam pomóc
przejść przez tę trudną sytuację. Jestem
wzruszona ich postawą i myślę, że taki
zespół daje firmie ogromną siłę.
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NA ILE WŁAŚCIWA I SPRAWNA KOMUNIKACJA JEST
WAŻNA W TAKIEJ SYTUACJI?
Marcin Rzepecki, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania: Przepływ infor
macji wewnętrznej między służbami, strażami i administracją jest
niezmiernie ważny w procesie likwidacji zagrożeń. Natomiast rzete
lna i bieżąca informacja skierowana do lud
ności może zapobiec plotkom i panice.
Miasto Poznań dystrybuuje najważniejsze
informacje dla mieszkańców m.in. poprzez
dedykowany serwis na stronie interne
towej Miasta. Przygotowane zostały rów
nież informatory dla cudzoziemców.
Artur Skiba, Prezes Antal: W obecnej sytuacji szczególnie ważna
jest aktywna i transparentna komunikacja. Nie można udawać, że nic
się nie dzieje i skutki pandemii nie dotykają firmy i biznesu. Inte
resariusze oczekują informacji na temat zmian w funkcjonowaniu
organizacji, działań wpływających na klientów, pracowników, aktyw
ności neutralizujących ryzyko. Każda zmiana okoliczności wpływa
jących na działanie przedsiębiorstwa powinna zostać skomento
wana w czasie rzeczywistym. Kluczowe jest to, by poszczególne
grupy odbiorców czuły, że firma prowadzi z nimi dialog i traktuje
je partnersko. Wypracowanie reaktywnych komunikatów, jeszcze
przed pojawieniem się pytań ze strony otoczenia firmy, to krok, który
pozwoli prowadzić dobrze przygotowaną komunikację kryzysową.
Monika Rajska-Wolińska, partner zarządzająca Colliers International w Polsce: Sprawna i otwarta komunikacja jest w kryzysowych
sytuacjach absolutną podstawą i ma fundamentalne znaczenie dla
funkcjonowania firmy. Bardzo ważne jest utrzymanie poczucia bez
pieczeństwa i stabilności w zespole, a do tego potrzebna jest szcze
rość i empatia ze strony zarządzających. Pracownicy widzą, co się
dzieje wokół nich, zatem próby koloryzowania sytuacji, czy zatajania
pewnych faktów, nie są dobrym rozwiązaniem. Jeśli firma w obliczu
kryzysu spodziewa się problemów, powinna o tym w odpowiedni
sposób poinformować załogę, aby uniknąć plotek i ewentualnej
paniki, która jest destrukcyjna dla każdej firmy.
Szczególnie odpowiedzialne zadanie spoczywa na barkach zarządu,
który powinien być stale widoczny i obecny w komunikacji. To da pra
cownikom poczucie bezpieczeństwa, ale będzie też ich mobilizować
do pracy. W tym trudnym okresie muszą widzieć, że ich liderzy są
obecni i panują nad sytuacją. Nie możemy też zapominać o komu
nikacji miękkiej, która jest szczególnie istotna dla naszego komfortu
psychicznego. Luźne rozmowy są bardzo ważne dla zachowania
poczucia wspólnoty i dobrych relacji w zespołach.
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BIZNES

CZY TECHNOLOGIA JEST SPRZYMIERZEŃCEM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO?
Marcin Rzepecki, zastępca dyrektora
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Bezpieczeństwa Miasta Poznania:
W obecnej sytuacji nie można sobie
wyobrazić jakichkolwiek działań bez
wspomagania technicznego i techno
logicznego. Korzystamy z różnych form
komunikacji z mieszkańcami. Infor
macje zamieszczamy m.in. na specjalnie
uruchomionej stronie www.poznan.pl/
koronawirus w mediach społecznościo
wych, od poniedziałku do piątku ok.
godz. 13:00. Prezydent Jacek Jaśkowiak
przekazuje również najważniejsze infor
macje przez live’a na Facebooku. Miesz
kańcy chętnie korzystają również z naszej
infolinii, gdzie konsultanci odpowiadają
na ich pytania dotyczące m.in. funkcjono
wania urzędu i tego, jak można załatwić
obecnie ważne dla nich sprawy.

W zeszłym roku Colliers
powołał osoby, które
zajmują się wyszukiwaniem
i wdrażaniem innowacji
oraz nowych technologii
w firmie, a także wspomaga
w tym klientów. Jednym
z licznych przejawów
aktywności w tym zakresie
jest program Colliers
Proptech Accelerator,
w którym angażowane są
do współpracy startupy
z całego świata.
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Artur Skiba, Prezes Antal: Zdecydo
wanie tak. Nowe narzędzia stały się
sprzymierzeńcem firm, dlatego w Antal
potrafimy płynnie poruszać się w świecie
technologii. Obecna sytuacja wymaga
szeregu szybkich działań operacyjnych,
takich jak dostosowanie i udostępnienie
odpowiednich rozwiązań technolo
gicznych oraz szkoleń, także dla mene
dżerów, z wykorzystania nowoczesnych
środków komunikacji. Tego typu dzia
łania pozwolą usprawnić zarządzanie kry
zysem, co w konsekwencji przełoży się
na bardziej elastyczne i sprawne działania
całych zespołów.

konkretna i opierać się na faktach, bez
domysłów i niesprawdzonych informacji.

Warto pamiętać, że w sytuacjach kry
zysowych, skupienie się na własnych
kanałach nie wystarczy, ponieważ dys
kusje toczą się również poza nimi. Dla
tego warto śledzić to, co pojawia się
na grupach tematycznych związanych
z daną organizacją, w innych serwi
sach, u zewnętrznych wydawców itp.,
i tam również wyjaśniać, pomagać, roz
wiewać wątpliwości – być obecnym.
Wyłapanie wszystkich dotyczących nas
wzmianek ułatwiają narzędzia do moni
toringu mediów, takie jak Press Service,
W zależności od specyfiki firmy, komu Google Alerts, Newspoint, czy Brand24.
nikację wewnętrzną można wspierać Każde z nich ma nieco inny zakres funk
na wiele sposobów. Jeśli firma ma do cjonalny, który można dopasować
przekazania pracownikowi ważną lub do swoich potrzeb.
„trudną” informację, to najlepiej postawić
na rozmowę, ponieważ w wiadomościach Monika Rajska-Wolińska, partner
pisanych zawsze jest spora przestrzeń zarządzająca Colliers International
na własną interpretację. Przy rozmowie w Polsce: Ciężko dziś sobie wyobrazić
głosowej mamy jeszcze intonację, tembr funkcjonowanie firmy bez technologii.
głosu do modulacji. No i takie rozwią W sytuacji, z jaką mierzymy się teraz,
zanie daje przestrzeń do dialogu. W tym jest ona absolutnie niezbędna do prze
celu warto skorzystać z rozwiązań tech trwania. Dlatego w Colliers od zawsze
nologicznych ułatwiających efektywną przywiązywaliśmy bardzo dużą wagę
rozmowę. Jednym z nich jest Microsoft do tego, aby być na bieżąco z nowin
Teams, narzędzie, które oferuje wszystkie kami technologicznymi i sukcesywnie je
niezbędne funkcjonalności (video konfe u siebie implementować. Już w zeszłym
rencje, czat do pracy projektowej).
roku powołaliśmy osoby, które zajmują
się wyszukiwaniem i wdrażaniem inno
Z kolei jednostronne przekazywanie wacji oraz nowych technologii w naszej
informacji powinno odbywać się na zasa firmie, a także wspomagamy w tym
dzie pisania wiadomości mailowych lub naszych klientów. Jednym z licznych prze
zamieszczania zadań do wykonania jawów naszej aktywności w tym zakresie
w aplikacji do zarządzania projektami. jest program Colliers Proptech Accele
Słowo napisane zostaje i pracownik może rator, w którym angażujemy do współ
do niego wrócić. Ewentualne pytania czy pracy startupy z całego świata.
niejasności można doprecyzować później
w rozmowie lub dalszej korespondencji. Koronawirus zmienił naszą rzeczywistość
Organizację pracy ułatwią także darmowe i pozostanie z nami jeszcze przed długi
komunikatory, np. Slack. Dobrym pomy czas, dlatego trzeba przygotować rozwią
słem jest zaprzyjaźnienie się z Todoist, zania długoterminowe. My wprowadza
Trello czy Asaną, czyli tzw. menedżerami my właśnie aplikację, zarówno u siebie
zadań, które charakteryzują się przejrzy w biurze, jak i oferujemy ją naszym klien
stością i są łatwe w obsłudze.
tom, która umożliwia m.in. rezerwację
biurek, sal konferencyjnych, wyszukiwa
W sytuacjach kryzysowych ogromną rolę nie współpracowników na terenie biura,
odgrywa także komunikacja z klientami dostęp do wirtualnej recepcji, itp. Myślę,
i kandydatami za pośrednictwem mediów że takie aplikacje to nasza przyszłość, już
społecznościowych, takich jak LinkedIn, nawet nieodległa.
Facebook i Twitter. Taka komunikacja
powinna być wyważona, transparentna, Dziękujemy za wypowiedzi.
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POLSKA TECHNOLOGIA
DBA O BEZPIECZEŃSTWO
W PRACY

Wywiad z Sebastianem Młodzińskim, Prezesem TIMATE.
Wiktor Doktór, Pro Progressio: Monitoring zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w dużych zakładach pracy,
fabrykach, parkach logistycznych, ale
także i branży usługowej, to wyzwanie znane firmom od wielu lat. Od lat
powstają także różne rozwiązania technologiczne, które wspierają procesy
BHP. Kilka miesięcy temu na rynku
pojawił się TIMATE. Co leżało u podstaw
stworzonego przez Was rozwiązania?
Sebastian Młodziński, Prezes TIMATE:
Dostrzegliśmy pewną niszę istniejącą
na rynku narzędzi monitorujących czas
pracy. Wszyscy wiedzieli, kiedy pracow
nik przychodzi do pracy i kiedy z niej
wychodzi, ale nikt nie potrafił powie
dzieć, co pracownik robi w trakcie pracy.
My postanowiliśmy się tego dowiedzieć.
To była nasza myśl przewodnia. Z cza
sem system zaczął się rozwijać i ewolu
ował z narzędzia mierzącego tylko czas
pracy do takiego, które mocno wspiera
bezpieczeństwo. W jaki sposób? Dzięki
karcie TIMATE wiemy, czy pracownik się
przewrócił lub zasłabł. Co więcej, w przy
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padku zagrożenia może on też samo
dzielnie zaalarmować przełożonego
i wezwać pomoc, używając przycisku
SOS. Dodatkowo nasz system m.in. przy
pomina pracownikowi, żeby założył kask,
poszedł na przerwę; wspomaga przepro
wadzanie ewakuacji. Jest to rozwiązanie
wielowymiarowe. Gromadzi też dane
na temat pracy, agreguje je i analizuje,
dostarczając pracodawcy wielu informacji
w postaci wygodnych wskaźników.
Na czym to wszystko polega? Co jest
po stronie pracownika, a co po stronie
administratora takiego rozwiązania?
Zadaniem pracownika jest tylko
i wyłącznie noszenie karty, i to jest bar
dzo ważne dla funkcjonowania systemu.
Dlaczego? Dlatego, że kiedy pracownik
zdejmuje kartę, to dla systemu prze
staje się poruszać. A osoba nieruchoma
oznacza taką, która np. straciła przytom
ność, leży gdzieś, jej życie jest zagrożone.
Dlatego tak ważne, z naszej perspektywy,
jest to, żeby kartę cały czas mieć na sobie.
Z kolei pracodawca do zaimplementowa

nia systemu wykorzystuje już istniejącą
w firmie infrastrukturę (np. niskonapię
ciowy kabel sieciowy czy zasilanie 230V
z systemu kamer), podłącza do niej nasze
centralki, które muszą być rozmieszczone
w odległości maksymalnie 30 m od sie
bie, my je konfigurujemy wspólnie z klien
tem. I system zaczyna działać. W następ
nej kolejności trzeba zdefiniować pra
cowników, czyli opisać, jak wygląda ich
praca: czy jest to w dużej części praca
fizyczna, czy umysłowa. Po jakimś czasie
od zdefiniowania pracownika lub grupy
pracowników klient analizuje te wskaź
niki i dopasowuje je do rzeczywistości
swojego przedsiębiorstwa. W ten spo
sób powstaje wzór pracownika, do któ
rego chce dążyć. Kiedy go już ma, może
poszczególne osoby i lokalizacje porów
nywać między sobą. Dzieje się to automa
tycznie, po prostu kilka kliknięć i admini
strator może się dowiedzieć, jak pracują
zatrudnieni, gdzie się znajdują, czy wszy
scy są bezpieczni, a w przypadku ewa
kuacji – czy wszyscy się ewakuowali, itd.
Tych funkcji jest bardzo wiele.
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C3 SMART ID CARD – zasilana energią słoneczną lub baterią,
która może pełnić funkcję identyfikatora pracowniczego.

WYWIAD NUMERU
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C2 SMART ID CARD – dzięki wzmocnionej obudowie i silikonowemu etui jest
odporna na upadki, uderzenia oraz pracę w warunkach przemysłowych.

Z jednej strony BHP, ale z drugiej także
i inne funkcje – co, dzięki Waszej technologii, można jeszcze uzyskać?
Epidemia koronawirusa spowodo
wała, że dostrzegliśmy nowe obszary
zastosowań naszego systemu. TIMATE
lokalizuje pracowników, więc przedsię
biorca może sprytnie rozlokować ich
na terenie firmy, zachowując bezpieczne
odległości. Może także zadbać o to, żeby
ludzie nie gromadzili się w poszczegól
nych pomieszczeniach. Co więcej, jeżeli
pracownicy zbliżą się do siebie na odle
głość mniejszą niż dwa metry, ich karty
zaczną to sygnalizować.
Dodaliśmy też do naszej karty opcję ter
mometru, czyli czujnik, który pozwala
mierzyć temperaturę w sposób zdalny.
Pracownik może to zrobić samodzielnie,
jednak oczywiście musi wcześniej wyrazić
na to zgodę. Co ważne, o ile w żadnym
z naszych modułów nie gromadzimy
danych wrażliwych: nie zbieramy odci
sków palców, nasz system nie ma GPS, nie
śledzimy pracowników, itp. – i jest to dla
nas absolutny priorytet – o tyle w przy
padku termometru zmieniliśmy nasze
podejście. Wymusiła to sytuacja z pan
demią COVID-19. W tej sytuacji najważ
niejsze jest dobro ogółu i liczymy na to,
że pracownicy zgodzą się na taki pomiar.
Jeżeli termometr wskaże temperaturę
powyżej 37 stopni, to użytkownik karty
dostaje też ważny sygnał dla siebie, że być
może powinien skorzystać z pomocy
lekarskiej. To jest kwestia bezpieczeństwa
jego i jego kolegów z pracy.
Nasz system udostępnia też wiele innych
funkcji, które optymalizują pracę w firmie.
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Za pomocą karty TIMATE pracodawca
może wysyłać pracownikom zadania
i widzi kiedy oraz w jakim czasie zostały
one wykonane. Dzięki systemowi może
też odnaleźć miejsca niebezpieczne,
np. takie, w których często dochodzi
do upadków, i je zabezpieczyć. Może
analizować pracę poszczególnych
osób i wyciągać z tego wnioski. Analiza
danych to zresztą, według mnie, jeden
z najważniejszych modułów systemu.
Same dane nie są nic warte, jeśli ich
nie analizujemy.
Analizowanie danych pomaga przed
siębiorcy optymalizować zatrudnienie,
system pokazuje mu wydajność pra
cowników, a co za tym idzie – możliwe
oszczędności. Karta to narzędzie, które
pozwala zaoszczędzić spore pieniądze
i nagradzać najlepszych pracowników.
A jak wygląda kwestia multilokalizacji? Sporo firm posiada więcej
niż jeden zakład produkcyjny. Czy
możliwe jest monitorowanie bezpieczeństwa pracowników w wielu różnych lokalizacjach?
Oczywiście, system może działać
w różnych lokalizacjach. Nie potrzeba
tu żadnej dodatkowej konfiguracji.
Co więcej, integrujemy nasz system
z tymi już istniejącymi w danej firmie.
Za pomocą modułu API komunikujemy
się z softwarem, który jest zaimplemen
towany u klienta. W naszym modelu
biznesowym nie płaci się za infrastruk
turę, a za abonament per pracownik.
My dostarczamy infrastrukturę, a klient
opłaca tylko użytkowanie systemu, nie
ponosząc kosztów inwestycyjnych.
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Analizowanie danych
pomaga przedsiębiorcy
optymalizować
zatrudnienie, system
pokazuje mu wydajność
pracowników, a co
za tym idzie – możliwe
oszczędności. Karta to
narzędzie, które pozwala
zaoszczędzić spore
pieniądze i nagradzać
najlepszych pracowników.

IoT GATEWAY – centralka tworzy sieć radiową MESH połączoną z chmurą
internetową poprzez Ethernet lub GPRS.

Wydawać by się mogło, że to rozwiązanie służy „monitoringowi” pracy. Jak
na takie rozwiązania zapatrują się władze firm i związki zawodowe?
Bardzo często dostawaliśmy pytania,
czy system nie ingeruje w prywatność
zatrudnionych. Uspokajam: my nie zbie
ramy danych biometrycznych. Wyjątkiem
jest obecna kryzysowa sytuacja zagroże
nia, w której dla dobra ogółu pracodawca
sprawdza temperaturę pracowników.
W normalnych warunkach jednak TIMATE
nie gromadzi żadnych danych wrażliwych.
Wątpliwości użytkowników budzi też
czasem sprawa toalet. Znów uspokajam:
nie instalujemy centralek w toaletach, nie
śledzimy do tego stopnia pracowników,
bo nie to jest celem systemu. TIMATE nie
pokazuje lokalizacji co do centymetra,
bo nie o to tu chodzi. Najważniejsze jest
bezpieczeństwo. Dokąd idzie człowiek,
który źle się poczuł? Najczęściej właśnie
do toalety, żeby np. obmyć twarz. Oka
zuje się, że łazienka to nie tylko miejsce
intymne, ale także takie, w którym pra
cownik może zemdleć i upaść. Jeśli ma
kartę, będzie można mu szybko pomóc.
To jest po prostu kompromis – oddaję
c zęść pr y watności, żeby być bez
piecznym w pracy.

38

Niektórzy pytają nas także o to, czy karta
emituje promieniowanie. Nasza karta ma
kilkaset razy mniejsze promieniowanie
niż telefon komórkowy i jest ono zupełnie
niezauważalne dla organizmu.
Czy tylko, nazwijmy to produkcja
i logistyka stanowi grupę potencjalnych odbiorców oferowanych przez
TIMATE usług? Czy, być może, np.
duże centra operacyjne typu BPO
(Outsourcing Procesów Biznesowych)
i SSC (Centra Usług Wspólnych) też
mogą na tym skorzystać?
W centrach BPO/SSC funkcjonują
najczęściej tzw. karty wejść/wyjść, które
informują najczęściej jedynie o godzinach
rozpoczęcia i zakończenia pracy. W fir
mach typu SSC/BPO duży nacisk kładzie
się na odpowiednią optymalizację kosz
tów, kontrolę jakości wykonywania pracy
i ciągłe udoskonalanie procesów. Podczas
dużych operacji regionalnych często zda
rzają się nadgodziny i firma musi zapłacić
za pracę powyżej standardowego czasu.
W tym obszarze TIMATE będzie dosko
nałym rozwiązaniem – nasza karta wyka
zuje bowiem czas pracy co do minuty.
Widzimy, czy dany pracownik spędził
w pracy 8 godzin i 7 minut, czy 8 godzin
i 45 minut i dokładnie za ten czas otrzyma
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Poza bardzo dokładnym rozliczaniem
czasu pracy, nasz system zapewnia dwu
kierunkową komunikację z pracowni
kiem. Karta może przekazywać infor
macje o zadaniach, przekazywać najważ
niejsze komunikaty firmowe, powiada
miać o warsztatach i spotkaniach. Myślę,
że ta funkcjonalność może być również
bardzo przydatna w tego typu firmach.
Środowisko SSC/BPO rzeczywiście różni
się od środowiska produkcyjnego, ale
TIMATE idealnie wspiera obie te plat
formy biznesowe.
Czy podobne rozwiązania funkcjonują
na świecie, czy to raczej polska myśl
technologiczna jest tu pionierem?
TIMATE to system od A do Z wymy
ślony przez Polaków, jest również pro
dukowany w Polsce. Patent został nam
przyznany w Stanach Zjednoczonych, zło
żyliśmy też wnioski patentowe w innych
krajach na całym świecie. Takiego roz
wiązania nie ma nikt oprócz nas. Są fir
my, które próbują budować podobne
aplikacje, korzystając z funkcjonalności
z różnych systemów, ale narzędzia, które
skupiałoby w sobie tyle funkcji i było tak
przystępne cenowo, nie ma nikt. Na tym
polu jesteśmy pionierami i śmiało można
powiedzieć, że nasz system jest rewolu
cyjny. Co więcej, firmy szukały takiego
rozwiązania, dlatego zainteresowanie
TIMATE jest dziś tak duże.
Dziękuję za rozmowę.
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C1 SMART SENSOR – czujnik służący do
zamieszczenia na środkach ochrony osobistej.

dodatkowe wynagrodzenie. W centrach
SSC/BPO zdarza się, że nadgodziny są
rozliczane niedokładnie, właśnie dlatego,
że nie ma precyzyjnego pomiaru czasu
pracy. Firmy wypłacają „w zaokrągleniu”
pełne wymiary nadgodzin, mimo że pra
cownik został w firmie krócej niż 60 minut.

BIZNES

BIZNESOWE
WSPARCIE

CZYLI SŁÓW KILKA O INSTYTUCJACH
OTOCZENIA BIZNESU
Niemal każda branża w niedługim czasie po swoim powstaniu
obudowywana jest szeregiem organizacji, które w jakimś stopniu chcą
wspierać nie pojedyncze podmioty, ale całe sektory gospodarki. W
ten sposób na przestrzeni lat powstawały zrzeszenia, stowarzyszenia
czy też kluby, które poprzez koordynację szeregu różnych aktywności
wpływają na coraz mocniejszą rozpoznawalność poszczególnych branż,
ich reprezentantów oraz wartości, jaką te sektory gospodarki niosą dla
rozwoju ogólnokrajowego, a czasem także międzynarodowego biznesu.
To dzięki zrzeszeniom, stowarzyszeniom
i klubom biznesu, każdego roku organizo
wane są wydarzenia biznesowe, przepro
wadzane są badania rynku, publikowane
są raporty, a także wspierana jest wymiana
wiedzy i networking między firmami.
W sektorze outsourcingu i nowoczesnych
usług dla biznesu działalność organizacji
branżowych jest obecna od ponad 20 lat.
BPO i SSC od blisko ćwierć wieku, zaczy
nając od prostych form komunikacyjnych,
po dzień dzisiejszy, z pełnym portfelem
świadczeń i usług dają przykład innym
branżom, jak można dobrze i ciekawie
wspierać siebie nawzajem i dbać o ciągły
rozwój najlepszych praktyk biznesowych.
Niemal w każdym kraju na świecie branża
outsourcingu ma swoich przedstawicieli
w postaci organizacji otoczenia biznesu.
Największymi globalnymi graczami są
SSON (Shared Services and Outsourcing Network) oraz IAOP (International
Association of Outsourcing Professionals). Te dwie organizacje zrzeszają setki
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tysięcy członków indywidualnych oraz
tysiące członków korporacyjnych. Posia
dają szeroko rozbudowaną administrację
i prowadzą szereg działań wpływających
na zrozumienie działalności sektora BSS,
jak również i jego pełnego zanalizowania.

kurs, będą w stanie zidentyfikować i ocenić
wymagania różnych standardów opera
cyjnych i certyfikatów, takich jak CMM,
eSCM, Six-Sigma (black belt), TPA, NASD
i wymagania zgodności ABA. Kurs jest pro
wadzony głównie z myślą o organizacjach
mających swoje siedziby w Stanach Zjed
Dla przykładu IAOP w ramach swoich noczonych, ale udział w nich brać mogą
procesów prowadzi szereg aktywności, osoby z całego świata. Kursy i szkolenia
do których można zaliczyć organizację organizowane przez IAOP są realizowane
wydarzeń biznesowych, centrum eduka zarówno online, jak i offline.
cyjne, program certyfikujący dla mene
dżerów, wydawanie czasopisma, pro IAOP od wielu lat wydaje także PULSE
wadzenie programu nagród i wyróż Magazine – jest to czasopismo, w którym
nień, organizację webinarów i szereg zawarte są najważniejsze informacje
innych inicjatyw.
z życia organizacji oraz firm członkow
skich tego stowarzyszenia. Na uwagę
W ramach projektów edukacyjnych dla zasługuje także program nagród IAOP.
menedżerów IAOP prowadzi kurs tzw. COP, Program ten jest mocno rozbudowany
czyli Certified Outsourcing Professional. i dzieli się na takie kategorie jak:
Celem kursu/warsztatu jest przygotowanie • Global Excellence in Outsourcing
menedżerów do zidentyfikowania i oceny • Global Outsourcing 100
obowiązujących przepisów oraz ustaw biz • Global Impact Sourcing Award
nesowych, w tym Sarbanes-Oxley, HIPAA, • Impact Sourcing Champions Index
ochrony danych i innych przepisów praw • Member of the Year
nych. Osoby, które pomyślnie ukończą • Leadership Hall of Fame.
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Programy nagród IAOP należą do jednych
z najbardziej rozbudowanych na świecie.
Więcej o działalności IAOP można prze
czytać na stronach internetowych tej
organizacji – www.iaop.org.

Organizacje branżowe działają także
na nieco mniejszych obszarach. Tu dob
rymi przykładami są GSA UK (Global
Sourcing Association) oraz DOV (Deutscher Outsourcing Verband). Obie
te organizacje prowadzą działalność
na terenie Europy. O ile GSA skupia się
na całej Europie i współpracuje także
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Kerry Hallard, Prezes GSA UK, tak
opisuje działalność swojego Stowarzyszenia: Global Sourcing Association jest stowarzyszeniem branżowym
i profesjonalnym organem sektora outsourcingu i sourcingu. Reprezentujemy
potrzeby biznesowe i interesy organizacji,
zarówno po stronie zakupu, jak i podaży,
i łączymy je, aby osiągnąć optymalną
wartość biznesową.

• Utrzymanie światowej klasy standardów
i oferowanie akredytacji do Global Strategic Sourcing Standard.
• Konsultacje, aby pomóc organizacjom w dostosowaniu się do najlepszych praktyk.
• Przyciąganie i podnoszenie umiejętności
w zawodzie.
• Rozpowszechnianie przywództwa myślowego oraz przewidywanie i analizowanie
trendów za pomocą różnych formatów
treści: strona internetowa; biuletyny; przewodniki najlepszych praktyk.
• Łączenie i awansowanie specjalistów
branżowych poprzez szereg wydarzeń:
konferencje, seminaria, webinary.
• Uznanie i nagradzanie najlepszych
praktyk branżowych poprzez coroczne
programy nagród.
• Lobbing w celu zrozumienia potrzeb
branży i stymulowania zmian.

Jesteśmy zaangażowani w zwiększanie
zasięgu i pozytywnej reputacji globalnej
branży strategicznego sourcingu poprzez:

Oferujemy również specjalne programy,
aby pomóc firmom zwiększyć ich obecność
i udział w rynku.

z globalnymi organizacjami, to dzia
łalność DOV skupia się głównie na
regionie DACH, czyli Niemczech, Austrii
i Szwajcarii. To, co łączy obie organi
zacje, to otwartość na kontakty z mię
dzynarodowym środowiskiem sour
cingowym i szereg inicjatyw podej
mowanych we współpracy z organi
zacjami outsourcingowymi z Europy
i innych kontynentów.
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Niemal w każdym
kraju na świecie branża
outsourcingu ma swoich
przedstawicieli w postaci
organizacji otoczenia biznesu.
Największymi globalnymi
graczami są SSON (Shared
Services and Outsourcing
Network) oraz IAOP
(International Association
of Outsourcing Professionals).
Te dwie organizacje zrzeszają
setki tysięcy członków
indywidualnych oraz tysiące
członków korporacyjnych.

Opisując działalność DOV można skorzystać z wypowiedzi Stephana Fricke – Prezesa Stowarzyszenia – która brzmi:
Naszym podstawowym zadaniem jest
aktywne wspieranie i wpływanie na segment rynku, na którym działamy. W naszym
przypadku, gdy reprezentujemy nie tylko
usługodawców, ale przede wszystkim
stronę nabywczą w Niemczech, nasza praca
różni się nieco od pracy innych międzynarodowych stowarzyszeń outsourcingowych.
Z jednej strony kładziemy duży nacisk
na poprawę warunków zawierania umów
(po stronie nabywcy), a także usług wspólnych (po stronie klienta). Aspekty, takie jak
internacjonalizacja, zarządzanie dostawcami i strategie, są bardzo ważne dla
rynku niemieckiego.
Z drugiej strony nasze silne relacje z międzynarodowymi stowarzyszeniami branżowymi, klastrami i agencjami rządowymi,
pozwalają nam gromadzić informacje
rynkowe i oceniać lokalne warunki, i możliwości współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług oraz inwestycje w lokalne operacje usług wspólnych.
Nasze platformy i inicjatywy, takie jak
Outsourcing Journal, RPA Journal, seria
przewodników Sourcing Destination
Guides, katalogi i usługi mailingowe,
takie jak katalog EUBIS Online, a także
coroczne międzynarodowe konferencje
pomagają nam aktywnie wspierać
partnerstwa z organizacjami branżowymi na naszych rynkach i poza nimi.
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Przykładem krajowej organizacji branży
nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce
jest Pro Progressio. Pro Progressio łączy
w sobie kilka funkcji, począwszy od nie
komercyjnych działań prowadzonych
przez Fundację Pro Progressio, przez
katalog usług mediowych, na działalności
Klubu Pro Progressio skończywszy. Pro
Progressio na przestrzeni lat zbudowała
i rozwinęła takie inicjatywy jak:
• OutsourcingPortal – witrynę inter
netową do codziennej komunikacji
branżowej.
• Magazyn Outsourcing&More – pol
sko-angielski dwumiesięcznik, który
jest w chwili obecnej jedynym regu
larnie wydawanym dwujęzycznym
czasopismem branżowym w Europie
i ukazuje się zarówno w druku, jak
i w postaci elektronicznej.
• BSS Tour – cykl nieodpłatnych wyda
rzeń biznesowych mających na celu
dzielenie się najlepszymi prakty
kami branżowymi.
• BSS Forum – doroczna międzynaro
dowa konferencja poświęcona wyzwa
niom i trendom w zakresie nowocze
snych usług dla biznesu.
• BSSIndex – platforma internetowa
obrazująca uruchamianie nowych cen
trów operacyjnych typu BSS w pol
skich miastach.
• Raporty Focus On – cykl nieodpłatnych
raportów opisujących lokalizacje BSS
w Polsce. Raporty Focus On są opra
cowywane we współpracy z Polską
Agencją Inwestycji i Handlu oraz Cen
trami Obsługi Inwestora, a także z Agen
cjami Rozwoju Regionalnego.
• Outsourcing Stars – Konkurs i Gala
mające na celu wyróżnienie najszyb
ciej rozwijających się organizacji BSS
w Polsce.
• KONEKTOR – system internetowy ma-
jący na celu łączenie ze sobą firm,
które mają niedobory lub nadwyżkę
kadr o podobnych kompetencjach
zawodowych.
• Klub Pro Progressio – projekt umoż
liwiający członkom Klubu korzystanie
z OutsourcingPortal, Outsourcing&More,
dostęp do wiedzy i udział w krajowych
i międzynarodowych wydarzeniach
o tematyce BSS.

Pro Progressio tworząc Klub Pro Pro
gressio zbudowała swoisty ekosystem
i środowisko dla firm zajmujących się
różnymi usługami dla biznesu. Obecność
w Klubie, z jednej strony wspiera organi
zacje wizerunkowo, a z drugiej – pozy
tywnie wpływa na wsparcie procesów
sprzedażowych i przedsprzedażowych dla
organizacji świadczących usługi w modelu
outsourcingowym. Jednym z priory
tetów, jakie stawia sobie Pro Progressio
jest budowanie relacji między członkami
Klubu. Networking w ramach Klubu sta
nowi jedną z podstawowych działalności
Pro Progressio, która to działalność dodat
kowo podczas wydarzeń jest wspierana
przez autorski system networkingowy
Event Tiger. Niewątpliwą zaletą dla klubo
wiczów jest także cotygodniowy dostęp
do aktualnej wiedzy branżowej z kraju i ze
świata, możliwość prowadzenia własnego
biura prasowego na platformie Outsour
cingPortal, jak również nieodpłatny lub
na specjalnie wynegocjowanych warun
kach, udział w krajowych i międzynarodo
wych wydarzeniach biznesowych.
W Polsce poza Pro Progressio, swoją dzia
łalność prowadzą także dwa stowarzy
szenia branży BPO/SSC i są nimi ASPIRE
oraz ABSL. Oba stowarzyszenia realizują
szereg inicjatyw mających na celu rozwój,
wymianę wiedzy oraz dbanie o wizerunek
branży nowoczesnych usług dla biznesu.
Działalność Stowarzyszeń, Zrzeszeń i Klu
bów Biznesowych skutecznie wpływa
na wizerunek i rozwój sektora nowocze
snych usług, co do tego nie ma wątpli
wości. Czy organizacje te mogą działać
na korzyść nie tylko podmiotów gospo
darczych, ale także i indywidualnych
osób? Zdecydowanie tak, ale to już temat
na inny felieton.
Autor:

Wiktor Doktór,
CEO, Pro Progressio
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Czy Twoja firma zachęca pracowników do niepalenia wyrobów
tytoniowych i powiązanych w czasie pracy?
Prowadzisz działania, które pomagają uwolnić się od nałogu?
Stosujesz praktyki mające na celu ograniczenie palenia
w biurach, zakładach?

JEŚLI NIE

JEŚLI TAK

Już dziś dołącz do informacyjnoedukacyjnego projektu "Nie palę, bo..."!

Weź udział w 2 edycji konkursu „Firma wolna od tytoniu”
w ramach projektu "Nie palę, bo..."!

Program skierowany jest do pracodawców
i pracowników na terenie całej Polski.
Zadaniem prowadzonych działań jest edukacja grup docelo-

To uhonorowanie tych firm, które promują ideę miejsc pracy

wych poprzez specjalne akcje w miejscach pracy.

wolnych od tytoniu.

Pokazujemy możliwości rzucenia nałogu palenia wyrobów

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo się do nich zalicza – zgłoś się jak

tytoniowych i wyrobów powiązanych.

najszybciej.

Otrzymacie od nas materiały edukacyjne, gadżety, dostęp do

Oprócz szansy zdobycia atrakcyjnych nagród konkurs daje

webinarów nagrywanych ze ekspertami, porady jak rzucić

okazję, by wprowadzić w przedsiębiorstwie skuteczne metody

palenie i przetrwać kryzysowe momenty, dostęp do specjalnej

ograniczania używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powią-

aplikacji!

zanych.

Wypełnij formularz: www.niepalebo.pl/dla-pracodawcow/

Jak to zrobić?
1. Zgłoś firmę jako uczestnika kampanii „Nie palę, bo...”
poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na:
www.niepalebo.pl/dla-pracodawcow/
2. Wypełnij formularz konkursowy w jednej z trzech kategorii
dostępny na stronie www.firmawolnaodtytoniu.pl

Znajdziesz nas na:
www.firmawolnaodtytoniu.pl

facebook.com/niepalebo

www.niepalebo.pl

instagram.com/niepalebo

linkedin.com/company/firmawolnaodtytoniu

Program organizowany jest przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w ramach
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania
Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

BIZNES
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

NAJPIERW
LUDZIE,
POTEM
DANE
5 LAT
SOFTSERVE
W POLSCE

SoftServe, jedna z największych
na świecie firm technologicznych
stawia na Polskę. To właśnie tutaj
rozwija swoją działalność w obszarze
Big Data i DevOps, zatrudniając
najlepszych specjalistów od analizy
i migracji danych.
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Od lewej – Paweł Łopatka, dyrektor zarządzający SoftServe Poland,
Oleksiy Merkulov, wiceprezes ds. relacji z klientami,
Paweł Panowicz, dyrektor ds. realizacji projektów.

BIZNES
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Na polskim rynku działają od roku 2014.
To wtedy powstało ich pierwsze biuro we
Wrocławiu. Obecnie zatrudniają około
400 osób w pięciu lokalizacjach – poza
Wrocławiem również w Gliwicach, Bia
łymstoku, Warszawie i Poznaniu. W ich
zespole pracują programiści, architekci,
testerzy IT, analitycy biznesowi czy mana
gerowie projektów.
– Na co dzień wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie. Zmieniamy i optymalizujemy sposób, w jaki przedsiębiorstwa
na całym świecie prowadzą swój biznes.
Specjalizujemy się w usługach doradczych
w zakresie rozwoju oprogramowania i technologii. Działamy w obszarze Big Data, IoT,
Machine Learning, DevOps, Cloud, e-commerce czy UX – mówi Paweł Łopatka,
dyrektor zarządzający SoftServe Poland.

Firmie bardzo zależy na tym, aby
członkowie jej zespołu nieustannie
się rozwijali. Jako największy benefit
dla swoich pracowników wskazuje
możliwość działania z wykorzystaniem
najnowszych technologii, w ambitnych
i wymagających projektach.

2019 rok był dla SoftServe okresem inten
sywnego wzrostu. Firma otrzymała tytuł
najszybciej rozwijającego się przedsię
biorstwa technologicznego w Polsce,
przyznawany przez Fundację Pro Pro
gressio w ramach konkursu Outsour
cing Stars. Kilka miesięcy temu spółka
zmieniła też swoją siedzibę we Wro
cławiu – przeniosła się do nowoczesnego
biurowca CU Office, przy ul. Jaworskiej.

Zespół SoftServe w Białymstoku.
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– Zespół SoftServe jest już na tyle duży,
że konieczne było wynajęcie większej przestrzeni. To doskonałe podsumowanie naszej
nieco ponad 5-letniej obecności na polskim
rynku. Stawiamy na ludzi, budujemy zespół
doświadczonych ekspertów i wizjonerów,
a świadomość, że takie osoby chcą z nami
pracować, stanowi dla nas niesamowitą
motywację do dalszego działania – mówi
Agnieszka B. Dąbrowska, dyrektor wro
cławskiego oddziału SoftServe Poland.

wskazujące lokalizację pojazdu i dokonujące pomiaru – m.in. prędkości czy ciśnienia
w oponach. Kiedy ciężarówka najeżdżała
na jakąś przeszkodę, np. większy kamień,
parametry te ulegały zmianie. Informacje
o tym były gromadzone w chmurze i na bieżąco analizowane. Jeśli w danym miejscu
doszło do zmiany podobnych parametrów w przypadku kilku ciężarówek, wiedzieliśmy, że na ich trasie znajduje się
przeszkoda, która wymaga usunięcia.
W ten sposób byliśmy w stanie zwiększyć
– Mamy to szczęście, że działamy w branży, produktywność kopalni oraz zapobiegać
która cały czas się rozwija i potrafi dosyć wypadkom i awariom, unikając przestojów
dobrze radzić sobie nawet w okresie kry- w pracy, a w konsekwencji ogromnych strat
zysu. Na nowoczesne usługi IT po prostu finansowych – tłumaczy Adam Wisz
cały czas jest zapotrzebowanie – tłumaczy niewski, lider techniczny Big Data w Soft
Paweł Łopatka.
Serve Poland.

NIE TYLKO BIZNES, LECZ TAKŻE
CIĄGŁE DOSKONALENIE
Firmie bardzo zależy na tym, aby człon
kowie jej zespołu nieustannie się rozwi
jali. Jako największy benefit dla swoich pra
cowników wskazuje możliwość działania
z wykorzystaniem najnowszych techno
logii, w ambitnych i wymagających projek
tach. SoftServe oferuje także bardzo kon
kretne ścieżki kariery.

LIDER W OBSZARZE BIG DATA

NOWE RYNKI I NOWI KLIENCI

– Stworzyliśmy specjalny system, który bazuje
na mapie kariery. Każdy z pracowników może
na tej mapie dosłownie ‘wyklikać’ swoją
ścieżkę rozwoju, sprawdzić kryteria konieczne
do awansu, termin najbliższej oceny pracowniczej, a także znaleźć materiały niezbędne
do przygotowania się do ewaluacji – mówi
Agnieszka B. Dąbrowska, dyrektor wrocław
skiego oddziału SoftServe Poland.

SoftServe to międzynarodowa firma, z sie
dzibami głównymi we Lwowie na Ukra
inie oraz w Austin w Teksasie. Jednak to
w Polsce przedsiębiorstwo chce rozwijać
obszar Big Data, poszerzając swój zespół,
głównie o specjalistów z zakresu analizy
i migracji danych.

Wśród klientów firmy znajdują się mię
dzynarodowe korporacje i przedsiębior
stwa, głównie z Doliny Krzemowej oraz
Europy. Pojawiające się na rynku nowe
technologie kreują zapotrzebowanie
na nowe kompetencje i narzędzia, szcze
gólnie w tradycyjnej bankowości. Otwiera
to szanse na współpracę takich firm, jak
SoftServe z branżą FinTech.

W ramach organizacji istnieją również
tzw. Center of Excellence, które skupiają
specjalistów z danej domeny, np. Big Data
czy Data Science. Osoby, które tam tra
fiają, mają za zadanie wspierać zarówno
klienta, jak i swoich kolegów z innych
zespołów, głównie na początkowych eta
pach projektów.

Dlaczego to właśnie ten obszar nowocze
snych technologii rozwija się najszybciej?
Zastosowanie Big Data, IoT czy Machine
Learning w celu odpowiedniego wyko
rzystania danych, daje firmom na całym
świecie wymierne korzyści finansowe
oraz buduje ich przewagę konkuren
cyjną. Nie dziwi więc, że w skali globalnej
już 53% przedsiębiorstw korzysta z Big
Data, a 80% z nich potwierdza ogromne
korzyści wynikające z podjęcia takiego
kroku. Biznes stawia na analizę danych,
a to sprawia, że rynek Big Data rośnie
(w 2018 roku o 18%) i wkrótce może być
wart nawet 77 milionów dolarów.

– Współpracujemy z centrami finansowymi oraz bankami w całej Europie. Tworzymy dla nich np. rozwiązania wspierające zarządzanie ryzykiem i pozwalające
maksymalizować zyski. Staramy się, żeby
były one skalowalne i łatwe do późniejszego
zarządzania wewnątrz organizacji – mówi
Paweł Łopatka
W 2019 r. firma podjęła decyzję o rozwoju
również w regionie Azji Południowo
-Wschodniej, otwierając się na klientów
z Singapuru, Malezji czy Indonezji.

– Stopniowo otwieramy się na nowe rynki,
głównie azjatyckie, bo właśnie w tych krajach dostrzegamy ogromny potencjał biznesowy. Zdajemy sobie sprawę, że zróżnicowanie tego regionu – zarówno gospodarcze, jak i kulturowe – jest duże. Chcemy
to jednak wykorzystać. Jako organizacja
– Jeden z ciekawszych projektów, nad dysponujemy wiedzą i rozwiązaniami, które
którym pracowaliśmy, dotyczył ogromnej z jednej strony, odpowiadają na potrzeby
kopalni odkrywkowej węgla i minerałów. państw wysoko rozwiniętych, z drugiej
W kołach dużych ciężarówek, które trans- natomiast, mogą pomóc w technoloportowały surowce na terenie kopalni, gicznej transformacji krajów o rosnącej
były zamontowane specjalne czujniki, gospodarce – tłumaczy Paweł Łopatka.
Dane są źródłem wiedzy, która może nam
pomóc w sprzedaży czy też uchronić przed
stratami. Dzisiaj wykorzystują ją bardzo
różne podmioty, przede wszystkim branża
finansowa, ale także medyczna, medialna
czy produkcyjna.
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– Analizujemy potrzeby klientów, wypracowujemy prototyp rozwiązania i przekazujemy w ręce kolegów, którzy wdrażają to
rozwiązanie w życie. W sposób ciągły wspieramy ich też naszą wiedzą – tłumaczy Adam
Wiszniewski. – Pracuję w dynamicznym środowisku, często zmieniam projekt, klienta czy
branżę, co stymuluje rozwój mojej kariery.
Ta dynamika sprawia, że jestem w stanie
dzielić się moim doświadczeniem i wiedzą
z większą liczbą przedsiębiorstw – dodaje.
Firma chwali się również wewnętrznymi
projektami edukacyjnymi, które realizuje
w ramach tzw. SoftServe University, możli
wością pracy z różnych lokalizacji na całym
świecie czy wyjątkową, niekorporacyjną
atmosferą.
SoftServe jest oficjalnym partnerem tech
nologicznym m.in. Amazon Web Services
czy Google Cloud Platform.
Więcej informacji o przedsiębiorstwie:
softserveinc.com.
Autor:
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SSC

OD START-UPÓW
DO ZAAWANSOWANYCH,
WIELOFUNKCYJNYCH CENTRÓW
USŁUG WSPÓLNYCH

Słowo wstępu:
SSC Lions to projekt Pro Progressio, którym Fundacja wspiera komunikacyjnie
oraz rozwojowo sektor Centrum Usług
Wspólnych (CUW). Na stronach magazynu Outsourcing&More prezentujemy
studia przypadków oraz historie i sylwetki doświadczonych liderów Centrów
Usług Wspólnych, wybitne osobowości oraz ekspertów z instytucji związanych z SSC (ang. Shared Service Centre).

SSC Lions opowiedzą Wam m.in.
o najlepszych praktykach biznesowych, doświadczeniu operacyjnym czy
employer brandingu. W tej odsłonie
SSC Lions zapraszamy do zapoznania
się z postacią Rolanda Paca, Dyrektora Projektów Strategicznych w SSC
grupy COTY.

SSC LIONS

Sylwetka Rolanda Paca, Dyrektora
Projektów Strategicznych w SSC
grupy COTY:
Gdy, jako ceniony menadżer finansów
i controllingu w sektorze bankowym,
otrzymał propozycję stworzenia finansowego Centrum Usług Wspólnych dla
The Royal Bank of Scotland Plc (RBS),
Roland Pac nie przypuszczał, że ten
obszar stanie się jego pasją i największym wyzwaniem zawodowym.

AR, P2P, Treasury i Pay-roll. W skład
Grupy IAG wchodzą British Airlines,
Iberia, Air Lingus i wiele innych, a ob
sługa finansowa i operacyjna tych podmiotów prowadzona jest z Krakowa
i Chenai w Indiach.

Ta międzynarodowa struktura CUW
z BPO w Indiach pozwoliła na zdobycie
praktycznego doświadczenia w zakresie ujednolicania i doskonalenia procesów SSC/BPO, co sprawdzi się również
Wieloletnie doświadczenia wyniesione w SSC COTY, w którym obecnie praz pracy w Grupach Commerzbanku AG cuje Roland.
i ING N.V. spowodowały, że obsługa
procesów finansowych dla partnerów Standaryzacja procesów i inwestycje
i klientów wewnętrznych z całej Europy w obszarze IT powodują, że pracownicy
i USA stały się podstawą sukcesów war- SSC zatrudnieni w różnych regionach
szawskiego globalnego centrum finan- świata rozmawiają jednym językiem
sowego. Z biegiem czasu do Warszawy i wspólnie pracują nad ujednoliceniem
trafiały coraz bardziej zaawansowane procesów i ich automatyzacją. I nie
zadania analityczne i obsługa coraz bar- dotyczy to tylko finansów, ale i operacji,
dziej skomplikowanych procesów finan- zakupów, compliance i ryzyka.
sowych, i to w wymiarze end-to-end.
Odpowiadając na pytanie Outsourcing
Odpowiadając na pytanie Outsourcing &More o rady w tym obszarze Roland
&More – Jestem przekonany, że kompe- stwierdził, że warto podjąć się tego
tencje i doświadczenia „finansisty” poma- cross-kulturowego i często czasochłongają w pracy przy projektach w Centrum nego wyzwania, bo przyczynia się ono
Usług Wspólnych – powiedział Roland. do zwiększenia produktywności i jest
odpowiedzią na różne nieoczekiwane
Kluczem sukcesów był zawsze bardzo wydarzenia. Przykładem może być trastaranny dobór i dalsze kształcenie giczna powódź, która swojego czasu
kadry menadżerskiej i pracowników nawiedziła Chenai i CUW RBS-u w tym
rekrutowanych z innych centrów usług mieście. Warszawskie Centrum Usług
wspólnych, firm konsultingowych i sek- Wspólnych, dzięki standaryzacji procetora finansowego.
sów i odpowiedniej infrastrukturze IT,
w jeden dzień przejęło funkcje i usługi
Roland zawsze mówi, że się nie boi zalanego Centrum w Indiach.
i szuka ludzi najlepszych w swojej dziedzinie, bo tylko z takimi mógł stworzyć W roku 2017 Roland podjął się zadania
w Warszawie zespół modelowania finan- stworzenia CUW niemieckiej Firmy
sowego czy tzw. Libor Team analizujący Frosta AG w Bydgoszczy. To był całkoruchy indeksów giełdowych, nie tylko wity start-up z ambicjami stworzenia
w Azji, dla klientów wewnętrznych kor- centrum obsługi finansowej, HR-owej
poracji. Wszystko to oparte o wypraco- i T&E (Travel and Expenses).
wane z partnerami biznesowymi SLA
i właściwy dobór KPI-ów dla pracow- Bydgoszcz to bardzo dobre miejsce
ników i kadry. Było tylko kwestią czasu na inwestycje outsourcingowe i baraby multifunkcyjność Centrum Usług dzo konkurencyjne kosztowo. Poza tym
Wspólnych stała się podstawą dal- miasto zabiega o inwestorów, a Bydgoska
szego rozwoju.
Agencja Rozwoju Regionalnego, wykazuje niezwykłą energię i zaangażowanie
Gdy RBS zmienił globalną strategię wspierając projekty outsourcingowe.
na UK focused Bank, Roland przeniósł To był bardzo cenny okres w rozwoju
się do Krakowa do Zarządu Globalnego menadżerskim Rolanda, gdyż kierował
Centrum Usług Wspólnych IAG (Inter- niemiecko-polskim zespołem CUW,
national Airlines Group), odpowiadając zlokalizowanym w Bydgoszczy i Bretakże za usługi finansowe w obszarze AP, merhaven, ze wszystkimi różnicami
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kulturowymi i kosztowymi. Wielkie znaczenie miało przekazywanie know-how
i dokumentacji transferowanych procesów, które w krótkim okresie miały być
zlokalizowane tylko w Bydgoszczy.
Obejmując kierownictwo CUW amerykańskiej firmy COTY, światowego lidera
w branży kosmetycznej, Roland stwierdził, że – wbrew niektórym przekonaniom – specjaliści sektora Usług Wspólnych nie muszą wywodzić się z branży
tworzącej je korporacji i na swoim przykładzie określa siebie jako sector agnostic
manager SSC.
Dziś, jako dyrektor projektów strategicznych w Grupie COTY, Roland zwraca
uwagę na znaczenie automatyzacji
i sztucznej inteligencji dla tego sektora.
Firma COTY zainicjowała wiele projektów w tym zakresie na najbliższe lata.
Redakcja Outsourcing&More poprosiła także Rolanda Paca o odniesienie się do sytuacji biznesowej spowodowanej przez wirus COVID-19 oraz
do negatywnych skutków odczuwalnych w świecie SSC/BPO. Poprosiliśmy
także o prognozę dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce.
Roland Pac skomentował: Trudno
dziś jednoznacznie określić przyszłość
w tym zakresie. Na pewno sukcesem polskiego sektora usług wspólnych jest niemal natychmiastowe przestawienie się
na tryb pracy zdalnej w obsłudze klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Szacuje się, że ok. 70% pracowników Centrów tak dziś pracuje; zresztą większość
z nich miała już wcześniejsze doświadczenia w tym zakresie, umożliwiające
1 lub 2 razy w miesiącu, a w niektórych
przypadkach, nawet w tygodniu pracę
z domu. Sprzyjało też temu wcześniejsze
wypracowanie regulacji bezpieczeństwa
i prawa pracy na świadczenie usług zdalnych. Wiele Centrów w Azji, np. Indiach
czy Indonezji, nie może tego zrobić dysponując tylko komputerami stacjonarnymi
w biurach i brakiem często dostatecznej
infrastruktury internetowej i bytowej
w miejscu zamieszkania pracowników.
Pojawiają się jednak coraz częściej głosy
w niektórych krajach czy korporacjach
o konieczności zrewidowania modeli operacyjnych zakładających wyprowadzenie
procesów poza krajowe granice. Sprzyjać
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Sukcesem polskiego sektora usług
wspólnych jest niemal natychmiastowe
przestawienie się na tryb pracy zdalnej
w obsłudze klientów wewnętrznych
i zewnętrznych. Szacuje się,
że ok. 70% pracowników Centrów
tak dziś pracuje; zresztą większość
z nich miała już wcześniejsze
doświadczenia w tym zakresie.

temu będą – postępująca automatyzacja i sztuczna inteligencja wzmacniająca trend powrotu niektórych procesów
do firm macierzystych.

Strefy Schengen i o dogodnej lokalizacji geograficznej i komunikacyjnej, ma
szansę utrzymania, a nawet wzmocnienia tego sektora. Sektor, który już zdobył
swoją pozycję na świecie i, co jest bardzo
Z drugiej strony presja kosztowa i budże- Europa Wschodnia, a szczególnie Pol- ważne w tej sytuacji, jest w fazie zaawantowa, która jest cechą recesji we wszystkich ska, będąca członkiem Unii Europejskiej, sowanego i już wieloletniego rozwoju.
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krajach na pewno będzie zdecydowanie przemawiała za dalszym rozwojem
centrów usług wspólnych, chociaż często
w zmienionym modelu operacyjnym.
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BIZNES

KIEDY ŚWIAT SIĘ
ZATRZYMUJE.

KOMUNIKACJA DO PRACOWNIKÓW
W CZASACH KRYZYSU

Żyjemy w niepewnych czasach. Globalne rozprzestrzenianie się
koronawirusa COVID-19 wznieca dyskusję o tym, jak powinniśmy
komunikować się z naszymi pracownikami w trudnych czasach. Kiedy
wygląda na to, że świat wokół się zatrzymuje, spójna i przejrzysta
komunikacja jest niezbędna.
W sytuacji kryzysowej, dostosowu
jemy się do ciągle zmieniających się
czynników zewnętrznych i nieustannie
adaptujemy nasze cele. Skupiamy się
na odbudowywaniu dobrej reputacji
organizacji, upewnianiu się, że nasi
pracownicy są bezpieczni, oraz zapew
nianiu ciągłości biznesowej. Zanim uda
nam się te aspekty zapewnić, organizacja
musi zacząć od postawienia się w sytu
acji pracowników.

Chodzi o zbudowanie zaufania i poka
zanie, że osoby zarządzające radzą sobie
z sytuacją. Zasadniczo mówimy: Nie martwcie się, jesteście w dobrych rękach. Te
podstawowe założenia pomagają zmi
nimalizować szkody wyrządzane marce
pracodawcy, zapewnić pracownikom
poczucie bezpieczeństwa i pozwalają
na dalsze prowadzenie działalności
z zachowaniem wysokich standardów.

Jednak żyjemy w świecie, w którym każdy
pracownik jest również ambasadorem
naszej firmy i każdy z nich ma w ręku
megafon w postaci smartfona. Dzięki
mediom społecznościowym ich komen
tarz jest nośny i postrzegany jako godny
zaufania. Opinie pracowników wpły
wają na to, jak postrzegana jest Twoja
marka w momencie, gdy emocje grają
większą rolę, a krytyka jest ostrzejsza.
To, w jaki sposób uwzględnisz i odpo
wiesz na potrzeby swojego zespołu w tym
czasie, przesądzi o tym, jakimi będą rzecz
nikami organizacji. Jeżeli mówisz, że jesteś
Istnieją sprawdzone ścieżki postępowania w dobrych rękach, mamy to – to w twoim
w każdym kryzysie. Reagujmy szybko, najlepszym interesie jest zastanowienie
bądźmy otwarci i uczciwi, a przekazy się, jak faktycznie z ich perspektywy
wane informacje, muszą być przejrzyste. wygląda to wsparcie. Pracodawca może
Co zyskamy takim podejściem? Mówią,
że jeśli chcesz pomóc innym, to trzeba
zacząć od siebie. Skierowanie naszej
uwagi i energii na klientów lub partnerów
jest naturalnym odruchem w takich sytu
acjach. Jednak to postawienie nacisku
na efektywną komunikację do wewnątrz
organizacji powinno być w ysoko
na naszej liście priorytetów. Pracownicy,
którzy czują, że się o nich troszczymy,
lepiej dbają o naszych klientów i tym
samym pomagają firmie przetrwać.
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się do tego przygotować za pomocą kilku
podstawowych kroków.
W pierwszej kolejności trzeba stworzyć
odpowiedni zespół. W zespole ds. zarzą
dzania kryzysowego, warto pamiętać,
że rola kierownika ds. komunikacji
nie powinna jednocześnie spoczywać
na barkach prezesa lub kierownika.
Osoba odpowiedzialna za komunikację
nie podpisuje się pod każdym komuni
katem, ale pracuje za kulisami. Skupia
się na zapewnianiu właściwego tonu
wiadomości, upewnianiu się, że Zarząd
adekwatnie odpowiada na napływające
pytania i na zbieraniu bardzo istotnych
informacji zwrotnych. Bierze odpowie
dzialność za to, kiedy i w jaki sposób
komunikaty są wysyłane. Jeśli istnieje taka
możliwość, warto wyznaczyć przedstawi
cieli pracowników, którzy mogą uczestni
czyć w wybranych procesach komunika
cyjnych oraz współdzielić odpowiedzial
ność za rozpowszechnianie komunikacji.
Drugi etap to przygotowanie elas
tycznego planu komunikacji. W tym
momencie zaowocuje wcześniejsze
zaangażowanie się w częstą i efektywną
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komunikację z pracownikami, i uczy
nienie z tego kluczowego aspektu kultury
organizacyjnej. Rozmawiając z zespołem,
powinniśmy spodziewać się ich reakcji
oraz informacji zwrotnej. Zatem orga
nizacja powinna być przygotowana
na zbieranie tych informacji. Niezależnie
od tego, czy przeprowadzasz ankiety
w całej firmie, rozmawiasz z poszczegól
nymi osobami przy ekspresie do kawy,
czy konsultujesz się z przedstawicielami
i kierownictwem średniego szczebla,
musisz wiedzieć, jak to, co mówisz, jest
odbierane, a co ważniejsze, jakich infor
macji oczekują pracownicy. Twoje kierow
nictwo ds. komunikacji powinno stworzyć
ramy umożliwiające jak najskuteczniejsze
gromadzenie tych danych oraz zapewnić
ich regularną aktualizację i rewizję.
W końcowej, najważniejszej fazie przy
gotowań, zastanów się nad obawami
swoich pracowników i jak chcesz się
z nimi zmierzyć. Pracownicy martwią
się o to, kto odpowiada za sytuację,
na ile są bezpieczni w miejscu pracy,
jakie decyzje są podejmowane bez ich
udziału i jak wygląda ich przyszłość
w Twojej organizacji.
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W niedawno przeprowadzonym
badaniu jednej z agencji
rekrutacyjnych, pytano pracowników
o ich obawy i potrzeby podczas

wszystkich informacji na raz może spo
wodować więcej niepewności niż częstsze
i krótsze aktualizacje. W każdym kryzysie
plany komunikacji zmieniają się często
– bardziej w cyklu dziennym, niż tygo
dniowym lub miesięcznym. W związku
z tym należy pamiętać, że w miarę upływu
czasu nadmierne dzielenie się informa
cjami może przynieść efekt przeciwny
do zamierzonego. Próba uspójnienia
wielu różnych komunikatów za jednym
zamachem może spowodować niepo
trzebną dezorganizację – znalezienie
właściwej równowagi będzie wów
czas zależało od sytuacji, branży i kul
tury organizacji.

obie strony do partnerskiego podejścia
do potencjalnie trudnych rozmów doty
czących przyszłości.
Z czasem takie pytania będą coraz częs
ts ze. Przetarte szlaki komunikacyjne,
uczciwość i otwartość są tutaj potężnymi
sprzymierzeńcami. Naszą rolą jest znale
zienie odpowiedzi i dbanie o naszych
ludzi, gdy czują się najbardziej bezbronni.

Będziemy popełniać błędy – nie istnieją
gotowe i idealne rozwiązania. Komu
nikacja kryzysowa jest często grą prób
się, że może stracić pracę,
i błędów, a organizacje nie mogą się
badanie wykazało, że w ciągu
tego obawiać. Empatia i czujność to klu
kolejnych trzech dni epidemii
czowe umiejętności w naszej dyspozycji.
obawy pracowników dotyczące
Z uwagi na oczywisty fakt, że pracow Musimy myśleć przede wszystkim o oso
nicy nie są w pełni zaangażowani w pro bach, które pojawiają się w naszych biu
bezpieczeństwa pracy wrosły.
cesy decyzyjne, pewne decyzje mogą rach każdego dnia. Kiedy świat się zatrzy
wydawać się im niejasne. Trudne komu muje, musimy myśleć i działać nie tylko
nikaty, które nie są odpowiednio wytłu z uwzględnieniem biznesowej perspek
maczone i uzasadnione, budzą niechęć tywy organizacji, ale także z należną
oraz nieufność. A to z kolei wpływa na ich uwagą i wrażliwością na perspektywę
Badania na temat komunikacji kryzy lojalność wobec Twojej firmy. Efekty tego naszych pracowników.
sowej wykazały, że pracownicy najczę mogą być widoczne zarówno w wynikach
ściej wskazują, jak ważne jest dla nich pracy naszych pracowników, jak również Autor:
usłyszenie głosu lidera. Może to być w skali odejść od organizacji. Dobrze uło
na żywo, w mediach społecznościowych, żona komunikacja może temu zapobiec
w komunikacji wewnętrznej lub na mailu. poprzez właściwe prowadzenie pracow
Jeśli wysyłasz wytyczne o tym, jak zacho ników przez procesy decyzyjne i zachę
wywać się w biurze, podpisz się własnym cając ich do zrozumienia przesłanek
nazwiskiem. Jeśli dziękujesz zespołowi naszego działania.
Anna Romańska,
Employer Branding
za ich cierpliwość i wsparcie, rozważ
Partner, Transcom
formę wideo spotkania, tak aby mogli To wiąże się z niezwykle ważną i deli
usłyszeć Twój głos.
katną kwestią przyszłości. Pracownicy
mogą zapytać: jak pewna jest moja przy
Oprócz upewniania się, że treść naszej szłość w organizacji? W niedawno prze
komunikacji ma charakter i wydźwięk prowadzonym badaniu jednej z agencji
informacyjny, konkretny i uspokaja rekrutacyjnych, pytano pracowników
jący, musimy zadbać o to, aby była ona o ich obawy i potrzeby podczas pandemii
widoczna w całej organizacji. Podejście COVID-19. Mimo że 85% respondentów
wielokanałowe daje największe szanse nie obawiało się, że może stracić pracę,
dotarcia do każdego członka naszego badanie wykazało, że w ciągu kolejnych
zespołu. Powinniśmy m.in. korzystać trzech dni epidemii obawy pracowników
z mediów społecznościowych, poczty dotyczące bezpieczeństwa pracy wrosły.
elektronicznej, telefonu, spotkań fizycz
nych (obecnie z zachowaniem odpo Nie bądźmy naiwni – nie możemy od razu
wiedniego dystansu) lub wewnętrznych odpowiedzieć na wszystkie te pytania.
narzędzi oraz intranetu.
Regularna i przejrzysta komunikacja
pokaże Twoim pracownikom, że nie
Nasze komunikaty powinny być spójne, tylko podejmujesz decyzje kompetentnie
regularne i częste. Ma to szczególnie zna i z myślą o nich, ale także zapraszasz
czenie w początkowej fazie kryzysu. Może ich do zrozumienia procesu. Uwzględ
się wydawać, że pracownicy chcą wszyst niając ich potrzeby, możesz zbudować
kich odpowiedzi od razu, ale zbieranie poziom zaufania, który lepiej przygotuje

pandemii COVID-19. Mimo

że 85% respondentów nie obawiało
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riposta.services

Każda maska kupiona dla Twojej ﬁrmy to druga maska
wysłana do jednego z potrzebujących szpitali.
Minimalne zamówienie 100 sztuk. | Przesyłka kurierska do szpitala i do Twojej ﬁrmy GRATIS.

BAWEŁNIANA MASECZKA PLISOWANA
- WIELOKROTNEGO UŻYTKU

BAWEŁNIANA MASECZKA TYPU
„NINJA” - WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Maseczka plisowana z gumką w rozmiarze
uniwersalnym dopasowuje się do wielkości twarzy.
Mocowanie za pomocą gumki o szerokości 10 mm.

Maseczka typu ninja z gumką w rozmiarze uniwersalnym
dopasowuje się do wielkości twarzy. Mocno przylega do twarzy.
Mocowanie za pomocą gumki o szerokości 10 mm.

Cena: 12,50 zł/ szt. (netto)

Cena: 11,25 zł/ szt. (netto)

Gramatura:
165 g/m2

Skład maseczki:
35% bawełna, 65% poliester

Wkład wewnętrzny:
Włóknina 70% wiskoza,
30% poliamid

Maseczka spełnia normy:
PN-P-84525:1988,
PN-EN ISO 13688:2013-13

Maseczki posiadają certyﬁkat Oeko tex-100
Zalecenia dotyczące używania maseczek wielokrotnego użytku:
Maseczkę po użyciu należy wyprać w temp. 60 stopni

Dostępne kolory:
niebieski

Nie należy używać jej dłużej niż 30 minut
Maseczkę należy ściągać przy użyciu gumek, nie dotykając materiału i twarzy
Po każdym użyciu maseczkę należy schować do woreczka

zielony
czarny

Ponowne użycie maseczki może nastąpić po jej wypraniu
Możliwość oznakowania maseczek – min. ilość 100 szt.

Inne kolory dostępne przy zamówieniu 500 szt.

W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt:

p.pieta@riposta.services

+48 885 104 502
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FUNKCJA FINANSOWA

NOWEJ GENERACJI
Rola funkcji finansowej ewaluuje, stawiane są przed nią nowe
oczekiwania i wyzwania, które w dłuższej perspektywie mają pomóc
organizacjom w szybszym rozwoju biznesu.
Dyrektorzy finansowi stają pod coraz
większą presją i oczekiwaniami ze strony
zarządów, aby w jak najbardziej efek
tywny sposób dostarczać i wykorzystywać
wiarygodne dane finansowe do osią
gnięcia wzrostu biznesu oraz zwiększe
niu jego rentowności – jest to największa
wartość, którą może dostarczyć CFO
(Chief Financial Officer – dyrektor finan
sowy) i jego zespół.
Transformacja, zarówno organizacyjna,
jak i technologiczna, nie jest nowym
tematem, jednak nabiera tempa. Rewo
lucja cyfrowa przyspiesza poprzez szerszy
dostęp do sprawdzonych rozwiązań, coraz
częściej bardziej opłacalnych – wiele
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organizacji wdrożyło już pierwsze piloty
i jest w trakcie pełnych implementacji.

biznesu w zarządzaniu ryzykiem finan
sowym oraz procesami kontrolnymi, lecz
także wykorzystanie analityki danych
Zespoły finansowe nieustannie poszu do odkrywania nowych produktów, ryn
kują rozwiązań zmierzających do ciągłych ków i kanałów sprzedaży.
usprawnień, automatyzacji transakcji
i zwiększenia możliwości analizy danych Transformacja biznesowa zmienia więc nie
finansowych, wykorzystując narzędzia tylko sposób działania i wielkość funkcji
Business Intelligence, dążąc do wzmoc finansowej, kształtuje także nową rolę
nienia zależności pomiędzy planowaniem dyrektora finansowego i jego zespołu,
finansowym a strategią firmy.
której fundamentami stają się partner
biznesowy, analityk predykcyjny, strateg,
Główne wyzwania, przed którymi stoją lider zmiany – role nastawione na kre
finanse, to przede wszystkim poprawa owanie wartości. Globalny zespół eks
precyzyjności i dokładności prognoz, pertów KPMG stworzył propozycję nowego
dostęp do danych finansowych o sytuacji modelu zespołu finansowego, zbudowa
biznesu w czasie rzeczywistym, wsparcie nego na tych kluczowych kompetencjach.
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Do zespołu dyrektora finansowego
nowej generacji należą:
• Financial and Regulatory Accountant
– Nowy Księgowy ma szerszy zakres
odpowiedzialności, wychodzący
poza rejestr zdarzeń gospodarczych,
którego prowadzenie staje się efek
tywniejsze dzięki automatyzacji. Jest
specjalistą ds. rachunkowości, odpo
wiedzialny jest za sprawozdawczość,
podatki, stoi na straży nowych regu
lacji i zasad rachunkowości. Głównym
celem jest realne przedstawienie, jak
wygląda sytuacja majątkowa i finan
sowa firmy, wprowadzenie odpowied
nich kontroli zgodności z regulacjami.
Wymagana jest tutaj silna wiedza eks
percka w zakresie finansów i rachun
kowości, przepisów i regulacji.
• Finance Business Partner – Part
n er Biznesowy dogłębnie rozumie
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sytuację w organizacji, produkt i klienta.
przekładając je na analizy i prognozy
Posiada umiejętność przekuwania
finansowe. Koncentruje się na potrze
bach klientów, zachowaniach konku
szans i zagrożeń w strategiczne kie
runki, w których powinien zmierzać
rencji i ich wpływie na przyszłość orga
biznes. Będąc blisko zespołów sprze
nizacji, proponując rozwiązania, które
dażowych i produkcyjnych, pomaga
pozytywnie wpłyną na rozwój biznesu.
stronie biznesowej podejmować wła
Rola ta wymaga analitycznego i strate
ściwe decyzje przez pryzmat konse
gicznego myślenia oraz kreatywności.
kwencji finansowych i ich wpływu • Business / Financial Planning Analyst
na osiąganie celów organizacji. Potrafi
– Rola analityka finansowego wzmacnia
nawigować i wpływać na kształt/
się i wychodzi poza tradycyjną funkcję
kontrolera miesięcznych wyników
zmianę modelu biznesowego, sku
tecznie zarządzając relacjami i efek
i zgodności z budżetem. Predykcyjny
tywną komunikacją pomiędzy róż
analityk weryfikuje dane finansowe
nymi zespołami w organizacji. Jest to
w czasie rzeczywistym i przekształca
kluczowa rola do budowania wartości
je w wartościowe wnioski o sytuacji
i wydajności operacyjnej.
biznesowej, kosztach i marży, tworząc
realne prognozy na przyszłość. Ana
• Innovation and Investment Strategist
– Strateg, ekspert w zakresie innowacji
lityk powinien posiadać szeroką wiedzę
i inwestycji strategicznych analizuje
o biznesie, jak również silne zaplecze
trendy rynkowe i ich wpływ na biznes,
techniczno-finansowe.
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BIZNES

Financial
and Regulatory
Accoutant
Innovation
and Investment
Strategist

Business
Solutions
Architect

CFO

Intelligent
Automation
Financial Data
Modeler /
Scientist

Business Planning
Analyst
Finance
Business
Partner

• Financial Data Modeller/ Scientist
– Kolejna rola adresująca potrzebę
analizy i modelowania danych, sku
piająca się na technicznych kwestiach
tworzenia i wizualizacji komplekso
wych modeli finansowych na pod
stawie prognoz i scenariuszy opar
tych na kierunkach strategicznych, jak
i sytuacji na rynku oraz ich wpływu
na biznes. Dla tej roli niezbędne są
umiejętności techniczne i matema
tyczne, analizy i przetwarzania danych
(STEM – Science, Technology, Engine
ering and Mathematics).
• Business Solutions Architect – Financial Automation Expert – Ekspert
automatyzacji identyfikuje niezbędne
zmiany w procesach i operacjach,
wdrażając nowe rozwiązania proce
sowe z wykorzystaniem odpowiedniej
technologii. Powinien posiadać wysoki
wskaźnik RQ – Robotic Intelligence oraz
doświadczenie w zarządzaniu cyfrowym
zespołem, mieć ogólną wiedzę na temat
systemów i narzędzi.
• Intelligent Automation Bot – cyfrowy kolega w zespole finansowym,
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realizujący zautomatyzowane procesy Jak zbudować funkcję finansową
i zadania. Robot nie zastępuje obec nowej generacji?
nych pracowników – ale to dzięki niemu • Zapewnienie zrozumienia przez zes
zostaje uwolniony ich czas, mogą więc
pół biznesu i jego kluczowych wskaź
rozwijać nowe umiejętności, aby reali
ników mających wpływ na strategię
zować bardziej zaawansowane zadania.
i wyniki operacyjne.
• Zdefiniowanie nowych ról w zespole,
Dyrektorzy finansowi są coraz bardziej
dostosowanych do oczekiwań i wyzwań.
świadomi tego, jakie kompetencje będą • Zamknięcie kluczowych luk w inte
istotne w przyszłości. Już dziś stawiają
gracji i jakości danych oraz zapewnienie
zasobów i kompetencji wymaganych
na rozwój zdolności do zarządzania
do pracy z danymi.
ryzykiem finansowym i biznesowym,
analiz finansowych i prognozowania, • Stworzenie kultury opartej na analizie
wsparcia w procesie decyzyjnym – oparte
i generowaniu wartości, promowanie
na danych. Co ciekawe, identyfikacja
współpracy i partnerstwa biznesowego.
i ocena ryzyka biznesowego zdaje się być • Zbudowanie ścieżki dojścia do stanu donajwiększą luką kompetencyjną w obec
celowego i ciągły monitoring realizacji.
nych zespołach. Poza finansowym i tech
nicznym doświadczeniem, istotną rolę Autor:
odgrywać będą umiejętności miękkie,
w tym efektywna komunikacja, zarzą
dzanie zmianą oraz myślenie strategiczne.
Z tymi kompetencjami w zespole, dyrek
torzy finansowi wzmocnią swoją rolę
i sprostają oczekiwaniom, jakie już dziś
stawiane są przez kadrę zarządzającą.

Izabela Krajewska,
Manager,
Management
Consulting,
KPMG w Polsce
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BIZNES

BACK TO BASICS
Myśląc o poprawie efektywności w pracy Centrum Usług Wspólnych
od razu przychodzi na myśl automatyzacja lub robotyzacja. Nie bez
powodu. Oczywistym jest, że przynoszą one wymierne efekty. Dziś jednak
– o zgrozo – zostawmy temat automatyzacji i robotyzacji (choć pewnie
o nich wspomnę). Na przykładzie naszych niedawnych doświadczeń z jedną
z obsługiwanych spółek, chciałbym przypomnieć o roli, czasem traktowanych
już zupełnie drugoplanowo, procesów oraz ludzi w tych procesach.
Spójrzmy zatem na spółkę X, jedną z trzech
należących do naszej firmy w jednym
z krajów Unii Europejskiej. Wśród 20 spó
łek obsługiwanych w naszym SSC, choć
ma średni wolumen, od zawsze (z nielicz
nymi wyjątkami) boryka się z największym
backlogiem i najmniejszą efektywnością
procesowania transakcji. Pojawiające się
od czasu do czasu pytania i wątpliwości,
dlaczego tak jest, były najczęściej tłuma
czone tym, że ta spółka jest dużo bar
dziej wymagająca niż inne lub – moje
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ulubione – że spółka X jest zupełnie inna
niż pozostałych 19. Kiedy po raz drugi
backlog przez wiele dni utrzymywał się
grubo powyżej akceptowalnego poziomu,
a spółka X jasno komunikowała, że nie
będzie w stanie zamknąć ksiąg na czas,
problem został wyeskalowany do Cen
trali. Błyskawicznie utworzono niewielki
Komitet Sterujący, do którego wspólnie
z lokalnym CFO mieliśmy regularnie, co
dwa tygodnie raportować status reali
zacji uzgodnionego wcześniej planu

naprawczego. I tak zaczęło się szczegó
łowe przyglądanie spółce X i jej procesom.
Zasadniczą przyczyną problemów z efek
tywnością wskazaną przez nas obu była
konieczność bardziej uważnego niż
u innych partnerów, manualnego proce
sowania 100% wolumenu spółki X. Oczy
wiście pytanie uzupełniające dlaczego?
doprowadziło do całej listy powodów,
a poniżej wspomnę kilka najciekaw
szych przypadków.
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PROBLEM 1: Faktury wymagają manualnej interwencji, ponieważ system źle
podaje kurs wymiany walut.
W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy
to działa poprawnie w innych spółkach
SSC. A jakże! Nawet w drugiej spółce
w tym samym kraju. Idziemy więc dalej,
bo siłą rzeczy zasady określania kursu
wymiany są dla obu identyczne. Po dal
szych analizach i zabawie w systemie
testowym przez jednego z księgowych
z zacięciem analitycznym z innej spółki,
okazało się, że:
• Pole kursu wymiany jest dynamiczne
i może być ustawione w odniesieniu
do różnych innych pól.
• Dla spółki X wydaje się być ustawione
inaczej niż dla wszystkich pozosta
łych, włączając w to drugą lokalną
spółkę, która miała świeżo wdrożony
system ERP.
Był to problem, który przez lata powo
dował manualną pracę związaną z konie
cznością identyfikacji niepoprawnych
księgowań, a następnie ich korygowa
niem, błędy w deklaracjach podatkowych,
frustrację... Okazało się, że naprawienie
tego problemu wymagało zmiany paru
ustawień przez IT. Do pół godziny pracy,
łącznie z przetestowaniem.
Wnioski dla nas: potrzebujemy więcej
świadomości standardów procesowych
i podstawowej wiedzy o głównych
mechanizmach zaszytych w systemie,
którego używamy.
PROBLEM 2: Faktury wymagają manualnej interwencji, ponieważ system
błędnie wskazuje rachunek bankowy
dostawców, którzy mają przypisany
więcej niż jeden rachunek.
Zarówno o istnieniu problemu, jak i jego
rozwiązaniu, dowiedzieliśmy się prak
tycznie w tej samej chwili. Doświadczona
w pracy na innych spółkach księgowa
została poproszona o pomoc w tonącej
spółce X. Natychmiast wyłapała temat
rachunków bankowych jednocześnie
dopytując, czemu księgowi w spółce X
nie korzystają z transakcji przygotowanej
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specjalnie na taką okoliczność, która
pozwala zmapować rachunek ban
kowy do waluty i umożliwia systemowi
samodzielne przypisanie właściwego
rachunku dla każdej faktury z osobna.
Automatyzacja już była, tylko z niej nie
korzystaliśmy.

Lokalny CFO poproszony o komentarz
przez Komitet Sterujący nie potwierdził
naszego przekonania o ograniczeniach
wynikających z przepisów. Po krótkim
śledztwie z centralnym Działem Zakupów
(skoro zaistniała sytuacja w spółce X
wymagała powstania Komitetu Sterują
cego na wysokim szczeblu, to ochoczo
Wnioski dla nas: znów świadomość stan- korzystaliśmy też z wszelkich udogodnień
dardów procesowych, a także to, jak wiele z tym związanych – także z możliwości
może dać świeże spojrzenie kogoś, kto angażowania zasobów IT i innych), i oka
z tym konkretnym obszarem nie miał zało się, że ponownie jeden z parame
wcześniej do czynienia.
trów w systemie jest ustawiony inaczej niż
wszędzie indziej. A dlaczego? Ponieważ
PROBLEM 3: Faktury wymagają manu- lokalny Dział Zakupów inaczej zakłada PO.
alnej interwencji, ponieważ konieczne A dlaczego? Ponieważ Centrala nie upew
jest zamieszczenie opisu transakcji niła się, że lokalne działy znają i stosują
przy każdej linii faktury.
uzgodniony, poprawny proces.
• Dlaczego? Bo tych opisów potrze
buje księgowość spółki X, zawsze Wnioski dla nas: czasem źródłem
ich potrzebowała.
problemu są ludzie – ale nie dlatego,
• Dlaczego? Bo spółka musi podawać że celowo i świadomie robią coś źle; nie
szczegółowe informacje o charakterze zawsze dostają wszystko co niezbę
kosztów w raportach i deklaracjach, dne – wiedzę, narzędzia, uwagę – aby
a nie posiada tych szczegółów.
poprawnie wykonywać obowiązki.
• Dlaczego? Bo plan kont jest zbyt wąski i nie obejmuje wszystkich typów REASUMUJĄC: W dobie wszechobecnej
kosztów.
automatyzacji i robotyzacji, warto
pamiętać też o ludziach i procesach.
Po uzgodnieniu ze spółką X z dnia na Zdaję sobie sprawę, że nic z powyższego
dzień przestaliśmy opisywać transakcje, nie jest odkryciem, ani wiedzą tajemną.
a spółka postanowiła wystąpić o rozsze Żaden z wniosków także nie powinien
rzenie planu kont.
być dla nikogo zaskoczeniem. Ale jedno
cześnie liczę na to, że kogoś zainspiruje
Wnioski dla nas: po pierwsze – robimy do pomyślenia także o tych najprostszych
tak, bo zawsze tak robiliśmy – to niezmien rzeczach – takie back to basics albo Focus
nie jeden z najgorszych sposobów myś on Sources, jak ujęłoby to Pro Progressio.
lenia o procesach; po drugie – 5 Why jest Musimy też więcej myśleć krytycznie
genialne w swojej prostocie.
o tym, co i dlaczego robimy, nie tylko
wtedy, kiedy mamy nad głową Komitet
PROBLEM 4: Faktury za towary nie Sterujący, a pod nogami palący się grunt.
mogą być księgowane i blokowane
do płatności w przypadku rozbieżności, Autor:
ponieważ nie pozwalają na to lokalne
przepisy. Muszą czekać na wyjaśnie
nie wszelkich ewentualnych różnic i dopiero wtedy mogą być księgowane.
Jedno z moich ulubionych. Wiedzie
liśmy, że w innych spółkach to działa ina
Paweł Płocki,
czej, wiedzieliśmy dlaczego w spółce X
Head of TRUMPF
nie może tak działać. A w każdym razie
Shared Services.
myśleliśmy, że wiemy.
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AKTUALNOŚCI
INWESTYCYJNE
CUSHMAN & WAKEFIELD PRZYGOTOWAŁA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO
KWARTAŁU 2020 ROKU NA RYNKU HANDLOWYM W POLSCE

Według ekspertów branża retail, która
została najbardziej dotknięta kryzysem,
ma jednocześnie największe szanse
na szybkie dostosowanie się do nowej
rzeczywistości. Wszystko dlatego, że od
zawsze ulega ona nieustannej transfor
macji w wyniku zmieniających się prefe
rencji i oczekiwań konsumentów.
W I kw. 2020 r. zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej powiększyły się
w ramach wszystkich formatów o ponad
72 000 mkw., a nowe projekty otwierały się
jeszcze nawet po wprowadzeniu ograniczeń
w funkcjonowaniu obiektów handlowych.
Na koniec I kw. 2020 r. około 500 000 mkw.
powierzchni handlowej było w trakcie
budowy, z czego znaczna część miała
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być zrealizowana do końca tego roku.
W związku z niepewnością, jaką niesie
za sobą pandemia COVID-19, plany
deweloperów zostaną zweryfikowane.
Część nowych otwarć zostanie prze
łożona w czasie; nie można również
wykluczyć anulowania realizacji niektó
rych projektów, szczególnie takich, któ
rych poziom zaawansowania jest jeszcze
na bardzo wczesnym etapie.

Obecna sytuacja związana z wybuchem
pandemii COVID-19 może wpłynąć
na rewizję planów inwestycyjnych
i strategii rozwoju niektórych sieci han
dlowych oraz najemców centrów han
dlowych, którzy będą renegocjować
warunki umów najmu, a także zacho
wywać większą ostrożność przy zawie
raniu długoterminowych umów najmu.
Może to przełożyć się na zmniejszenie
popytu na powierzchnie handlowe,
a w dalszej kolejności na zwiększenie
dostępności powierzchni w niektórych
centrach handlowych.

W I kw. 2020 r. łączna wartość transakcji
w sektorze nieruchomości handlowych
była ograniczona (109 mln EUR) i stano
wiła ok. 6% całkowitego wolumenu o war
tości 1,72 mld EUR. Inwestorzy koncentro
wali się głównie na akwizycjach parków
handlowych, obiektach typu DIY oraz
nieruchomościach z operatorem spożyw
czym. W związku z pandemią COVID-19,
Nasycenie rynku w głównych aglome można oczekiwać ograniczonego zainte
racjach oraz widoczne zmiany w zacho resowania akwizycją centrów handlowych
waniu i oczekiwaniach klientów wpły w nadchodzących kwartałach, natomiast
wają na zmiany w planowanej podaży powrót inwestorów do tej klasy aktywów
obiektów handlowych, na którą w naj mógłby nastąpić na przełomie roku. Jed
bliższych latach będą się składać głównie nocześnie można spodziewać się rosną
małe centra typu „convenience”, parki cego znaczenia potencjalnych transakcji
handlowe i obiekty wielofunkcyjne.
w ramach struktur sale & leaseback.
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PRO PROGRESSIO WYBIERA CITYSPACE BEETHOVENA
dla biznesu, monitorować rynek i wspierać
w rozwoju i komunikacji członków Klubu
Pro Progressio. Biura serwisowane są odpowiedzią na potrzeby biurowe wielu organizacji, zarówno tych mniejszych, średnich,
jak i dużych. Elastyczna przestrzeń, możliwość korzystania z sal konferencyjnych,
budek telefonicznych, aneksu kuchennego, to tylko kilka z wielu możliwości, jakie
– W grudniu 2019 roku rozpoczęliśmy mamy teraz do dyspozycji. Dziękujemy City
ósmy rok działalności Pro Progressio, to Space za miłe przyjęcie nas w swoich przetakże dziewiąty rok wydawniczy maga- strzeniach, szczególnie że pozwoliły nam
zynu „Outsourcing&More” oraz dziesiąty one pozostać na naszym umiłowanym warrok prowadzenia OutsourcingPortal. szawskim Mokotowie.
Na przestrzeni ostatniej dekady sporo się
zmieniło, zarówno w naszej pracy, jak rów- Pro Progressio zajmuje się rozwojem
nież w całej branży nowoczesnych usług dla przedsiębiorczości w Polsce, ze szczegól
biznesu – mówi Wiktor Doktór, Prezes Pro nym uwzględnieniem sektora usług dla
Progressio. I dodaje: – W kolejną dekadę biznesu, wśród których są m.in. Outsour
wchodzimy z nowym biurem. Analizując cing Procesów Biznesowych (BPO), Centra
własne potrzeby oraz to, co mają w swojej Usług Wspólnych (SSC), Centra Badawczo
ofercie deweloperzy budynków biuro- -Rozwojowe (R&D), Call i Contact Center.
wych i biura serwisowane, stwierdziliśmy CitySpace jest jednym z jej członków.
że potrzebujemy swojej przestrzeni w mieście i tę przestrzeń znaleźliśmy w CitySpace – Jako operator elastycznej przestrzeni biuBeethovena. Od kwietnia 2020 r., to tu Pro rowej chętnie wspieramy rozwój dynamiczProgressio będzie codziennie na bieżąco nych firm i organizacji, a taką jest bez wątanalizować sektor nowoczesnych usług pienia Pro Progressio – mówi Jarosław Bator,
Pro Progressio, organizacja biznesowa zaj
mująca się rozwojem przedsiębiorczości
i sektora usług wspólnych (BPO/SSC)
w Polsce, przeniosła się do biura CitySpace
Beethovena w Moim Miejscu – wielo
funkcyjnym projekcie Echo Investment.
Nowa siedziba Pro Progressio działa
od 1 kwietnia.
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dyrektor zarządzający CitySpace. – Coraz
więcej firm decyduje się na formułę „space
as a service”, czyli wynajmu powierzchni
biurowej z wszystkimi potrzebnymi udogodnieniami. Pozawala to im skoncentrować się na podstawowej działalności,
daje elastyczność i odciąża od zbędnej pracy
administracyjnej – dodaje.
CitySpace to polski operator elastycznych
biur serwisowanych, który wynajmuje
biurka już w dziesięciu lokalizacjach
w Polsce – w Warszawie, Wrocławiu,
Gdańsku, Katowicach i Krakowie. We
wszystkich biurach CitySpace zapewnia
najlepsze parametry powietrza, idealne
wyciszenie i naświetlenie pomieszczeń,
zaawansowane systemy IT, najbezpiecz
niejsze serwery oraz pełną obsługę,
dbając jednocześnie o wygodę najemców
i jakość wykończenia.
W ubiegłym roku firma powiększyła zarzą-
dzaną powierzchnię o 70% i urucho
miła ponad 800 dodatkowych stanowisk
pracy. W 2020 r. CitySpace planuje uru
chomienie lub powiększenie kolejnych
biur, m.in. w Łodzi i Wrocławiu.
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W 2019 r. blisko 1500 osób odtworzyło 11 ha lasu na terenach dotkniętych nawałnicą w 2017 r.

LEED, zielone patio w kompleksie Alchemia w Gdańsku.
ECOlogical pack – packi
rozdawane pracownikom
w ramach kampanii
plasticOVER.

ODPOWIEDZIALNI
I SOLIDARNI,
NIE TYLKO DZISIAJ
Epidemia koronawirusa zaskoczyła wszystkich. Zmusiła nas do przeorganizowania
swojego życia i pracy, w krótkim czasie postawiła też wiele wyzwań – nie tylko
organizacyjnych – biznesowi. Ten trudny czas wymaga od jednostek, lokalnych
społeczności, a także podmiotów (firm i instytucji) szczególnej wrażliwości,
odpowiedzialności, solidarności, zaangażowania i poświęcenia. Firma Torus stara
się kierować tymi zasadami także w swojej codziennej działalności, od wielu lat
podejmując szereg działań o charakterze prospołecznym.
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Miejska pasieka na dachu budynku Argon.

W akcję pomocy szpitalom i persone
lowi włączają się lokalne społeczności
w całej Polsce, szyjąc maseczki i kombi
nezony, dowożąc jedzenie czy drukując
(na drukarkach 3D) ochronne przy
łbice i gogle. Staramy się pomóc, jak
możemy i potrafimy, także robiąc zakupy
osobom starszym, albo podchodząc wie
czorem pod szpital z gitarą, by muzyką
i śpiewem dodać otuchy medykom
i pacjentom. Pomaga też biznes, ten
mniejszy i ten większy. 20 marca wła
ścicielka i zarząd spółki Torus, w odpo
wiedzi na apele i potrzeby przedstawicieli
lokalnej służby zdrowia, postanowili prze
znaczyć 110 tys. zł na zakup dwóch respi
ratorów. Urządzenia w ciągu kilku tygodni
znajdą się na wyposażeniu Pomorskiego
Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
w Gdańsku.
– Wszyscy zdajemy sobie sprawę z czym
mierzy się dzisiaj świat, w obliczu jakiego
wyzwania stanęliśmy, także jako lokalna
społeczność. Dzisiaj odpowiedzialność
i solidarność nabierają szczególnego znaczenia, także dla środowiska biznesowego,
dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć
jeden z lokalnych szpitali – powiedziała
Małgorzata Dobrowolska, właścicielka
firmy Torus.
Dla Torusa nie jest to pierwszy tego typu
gest i inicjatywa. Firma nie tylko dostarcza
na rynek powierzchnię biurową (co sta
nowi core jej biznesu), ale też angażuje się
w szereg inicjatyw realizowanych z myślą
o człowieku i lokalnej społeczności. Wie
lowymiarowa odpowiedzialność czy part
nerstwo są filarami jej strategii rozwoju,
nie bez przyczyny nazwanej MORE THAN
SPACE. Poniżej kilka wybranych działań
i projektów zainicjowanych w ostat
nich latach.
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• Wszystkie inwestycje Torusa są certyfikowane w amerykańskim systemie
oceny wysokowydajnych budynków
LEED. W przypadku kompleksu Alchemia
w Gdańsku, którego budowa zakończyła
się w ub. roku, kolejne budynki otrzymały
najwyższy poziom oceny, Platinum, uzy
skując jedne z najwyższych wyników
punktowych w kraju. Dla najemców
i pracowników jest to gwarancja pracy
w zdrowym, przyjaznym środowisku
pracy, a także niskich kosztów eksploata
cyjnych, natomiast dla otoczenia – mini
malizacja negatywnego wpływu na śro
dowisko naturalne.
• W roku 2019, w dwie październikowe
soboty blisko 1500 osób, pracowników
trójmiejskich firm i instytucji odtworzyło 11 ha lasu na terenach dotkniętych nawałnicą w 2017 r. Nasadzono
blisko 110 tys. brzóz, modrzewi, sosen
i innych gatunków drzew, tym samym
ponad 2-krotnie przekroczono pier
wotne założenia. Inicjatywa Torusa spo
tkała się z szerokim odzewem i zaanga
żowaniem zarówno środowiska bizne
sowego, jak i wielu pojedynczych osób.
W efekcie, we współpracy z wydawnic
twem Adamada powstała również książka
„Był sobie las” dedykowana dzieciom, aby
odkrywać przed nimi tajniki lasu i uwraż
liwiać na przyrodę. Kolejna edycja akcji
miała się odbyć na początku kwietnia br.,
jednak, ze względu na sytuację, została
przełożona na październik.
• W 2019 r. Torus zainicjował również kampanię o nazwie plasticOVER, stymulując
środowisko swoich najemców do rezy
gnacji z plastiku i wprowadzania dobrych
praktyk w swoich lokalach i biurach.
Firma zaczęła od siebie, dając dobry przy
kład (zrezygnowano m.in. z zamawiania

Miód z pasieki na dachu budynku Argon.
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Torus Triathlon In Da House.

wody w plastikowych butelkach, zastą
piły je szklane karafki i dystrybutor wody).
Później edukowała i wspierała w tego
typu działaniach, np. przekazując pra
cownikom nowych najemców Alchemii
tzw. ECOlogical packi (szklana butelka
na wodę, lunchbox i torba bawełniana).
• W sierpniu 2019 r. Torus oficjalnie stał
się Sponsorem Strategicznym klubu
i jednocześnie wyłącznym sponsorem
tytularnym zespołu piłkarzy ręcznych
Wybrzeża Gdańsk. To kolejny etap współ
pracy z klubem, która trwa już od ponad
3 lat. Firma wspiera także indywidualnie
triathlonistów (zarówno zawodowców,
jak i amatorów), młodych szermierzy
(Uczniowskiego Klubu Sportowego
Atena) czy zespoły siatkarek plażowych
(występujące pod szyldem Torus AZS UW
BV Team).

swoich inwestycji (wcześniej na Arkońska
Business Park, od kilku lat na Alchemii).
Od 2012 r. w akcjach udało się zebrać
łącznie blisko 300 litrów krwi, która
pomogła wielu potrzebującym. Obecnie,
ze względu na epidemię akcja przybrała
nieco inną formułę – osoby chcące oddać
krew proszone są o bezpośrednie udanie
się do placówki CKiK.

• W części sportowej Alchemii Torus
od kilku lat organizuje zawody Torus
Triathlon In Da House. To jedyna tego
typu rywalizacja triathlonowa dla biz
nesu – zimą, w całości pod dachem
Alchemii – której dodatkowo zawsze
towarzyszy cel charytatywny. W tego
rocznej, 6. już edycji imprezy, która miała
miejsce 28 lutego, wystartowało 41 fir
mowych zespołów, ponadto kilkunastu
zawodników przystąpiło do indywidu
alnej rywalizacji. Cały dochód z wpiso
• W roku 2018, w odpowiedzi na problem wego – łącznie blisko 70 tys. zł – prze
wymierania pszczół, na dachu budynku znaczony został na rzecz Stowarzyszenia
Argon powstała miejska pasieka. Sportowego ReceRunning Trójmiasto,
Obecnie, w 5 ulach, w sezonie pracuje które było beneficjentem TTIDH 2020.
blisko 500 000 pszczół. Dają one obfite
zbiory miodu, który później, w formie Autor:
prezentów trafia do partnerów Torusa.
W akcję zaangażowali się również
najemcy, stawiając na dachu swoje ule.
• Od wielu lat Torus, we współpracy
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Gdańsku, organi
zuje cyklicznie zbiórki krwi na terenie
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Marcin Uske,
PR Manager,
Torus
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MONOPOLIS.
W DUCHU
MIASTA
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Monopolis to unikatowy projekt usytuowany
w centrum Łodzi. Łączy w sobie nowoczesne biura,
usługi i kulturę z szeroką ofertą gastronomiczną. Jego
największym atutem jest rewitalizacja zabytkowych
zakładów Monopolu Wódczanego z 1902 roku.
Historyczne budynki zostały odrestaurowane
i zamienione w komfortowe miejsce pracy
i spędzania wolnego czasu. Uzupełnieniem całości
będą dwa nowe obiekty biurowe.

Pierwszy etap inwestycji, polegający
na rewitalizacji zabytkowych budynków,
został już zakończony. W Monopolis uru
chomiono część biurową oraz zainau
gurowano działalność teatru na Scenie
Monopolis. Jeszcze w tym roku plano
wane jest otwarcie zielonego pasażu
z restauracjami, kawiarnią, winiarnią,
klubem dla dzieci, ARTgalerią oraz
muzeum poświęconym historii tego
miejsca. W kolejnych etapach zostaną
wybudowane dwie wieże biurowe,
a w dawnym magazynie spirytusu pow
stanie basen ze strefą fitness.
Łącznie Monopolis zaoferuje około
29 000 m2 nowoczesnych biur w trzech
budynkach i ponad 5000 m2 przestrzeni
usługowej. Jest to jedna z największych
rewitalizacji w Łodzi od ponad 10 lat.
Autorem projektu jest Rafał Grzelewski
z pracowni Grupa 5 Architekci.
Z inspirującego charakteru miejsca lubią
korzystać znane postacie ze świata kul
tury. To tu sesję zdjęciową do Kalendarza
Virako 2014 i wystawę prac miał Ryszard
Horowitz, znany i ceniony na świecie
fotograf, wyróżniony Złotym Medalem
Zasłużonego Kulturze Gloria Victis, a Jerzy
Stuhr i Jan Komasa zrealizowali zdjęcia
do filmów Obywatel i Miasto 44. Swój
mural namalował tu Andrzej Pągowski.
Wystawa światowej sławy fotografa,
Briana Griffina, w ramach XIII Fotofesti
walu, koncert Moniki Brodki i Krzysztofa
Zalewskiego w ramach Red Bull Tour Bus,
plenerowe projekcje filmów oraz wystawa
GETTO XXI studentów Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi wraz z koncertem Gaby
Kulki, zorganizowane przez Centrum Dia
logu im. Marka Edelmana, to tylko część
wydarzeń, które odbyły się tu dotychczas.
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PASAŻ WYPEŁNIONY
WACHLARZEM SMAKÓW
Monopolis jest nowym na mapie Łodzi
miejscem spotkań i odpoczynku. Z myślą
o spędzaniu wolnego czasu powstał
wyjątkowy, zielony pasaż, z wieloma
lokalami gastronomicznymi. Zróżnico
wana oferta sprawi, że każdy znajdzie tu
coś dla siebie. Piekarnia Łódź codziennie
zachęcać będzie zapachem świeżego,
wypiekanego na miejscu chleba, według
najstarszych i sprawdzonych przepisów.
W ofercie nie zabraknie również słodkości
i propozycji śniadaniowych.

prowadzona jest przez małżeństwo –
Włocha oraz Polkę. Restauracja zado
wala swoich gości wyjątkowymi smakami
i zapachami, prosto ze słonecznej Italii.
Sendai Sushi to koncept, który powstał
z prawdziwego zamiłowania do kultury
i smaków Japonii. Zaprasza na wyjątkowe
potrawy kuchni japońskiej, przygotowy
wane przez samego właściciela i sushi
mastera. Serwowane w restauracji sushi
i dania japońskiej kuchni gorącej, zachwy
cają nie tylko smakiem, ale też wysokimi
walorami estetycznymi.

MIPIM AWARDS,
CZYLI NIEZWYKŁA NOMINACJA

Monopolis zostało nominowane do wyjątkowej nagrody MIPIM Awards w kategorii
projektów wielofunkcyjnych. To wyjąt
kowe wyróżnienie dla tego nowopow
stałego kompleksu. MIPIM Awards,
czyli najbardziej prestiżowy konkurs
w branży nieruchomości, to wydarzenie
odbywające się co roku w Cannes. Warto
wspomnieć, że to najbardziej uznany,
ogólnoświatowy konkurs skupiający
wszystkich uczestników rynku nierucho
Kawiarnia Mono Cafe to najnowszy pro mości – od deweloperów, przez archi
jekt pary łódzkich influenserów, których tektów, agencje doradcze, po banki i fun
liczne podróże, m.in. do Włoch, zainspi dusze inwestycyjne.
rowały do stworzenia tego niebanalnego
konceptu. Poza filiżanką wyśmienitej, wło Nagrody są przyznawane od roku 1991,
skiej kawy marki Illy, Mono Cafe swoim a w konkursowym jury zasiadają delegaci
gościom zaserwuje doskonałą selekcję z całego świata, w tym roku m.in. z Francji,
herbat, ciekawe propozycje śniadaniowe, Dubaju, Singapuru, Włoch czy Wielkiej
a także przekąski i desery.
Brytanii. Do tegorocznej edycji zgłoszo
nych zostało 228 inwestycji z 45 krajów,
W oryginalnych murach starej kotłowni spośród których komisja sędziowska
powstaje restauracja Arteria. Poza ory wybrała finalistów. Monopolis dzięki tej
ginalną ofertą gastronomiczną goście nominacji znalazło się wśród czterech
restauracji będą mogli obcować z dziełami najlepszych projektów wielofunkcyjnych
sztuki, eksponowanymi we wnętrzach. na świecie (obok inwestycji z Singapuru,
Arteria oferować będzie dania kuchni Montrealu i Bangkoku). Wyróżnienie w tej
śródziemnomorskiej. A wszyscy ci, którym kategorii przyznane zostało jednemu pro
smaki wyjątkowo przypadną do gustu, jektowi w Europie.
przed wyjściem będą mogli odwiedzić
sklep, w którym do kupienia będą pro Autor:
dukty sprowadzane z całego świata.
Trattoria Italiana to doskonale znana
łodzianom restauracja, która oferuje
wyśmienitej jakości włoskie potrawy.
Owoce morza, pasty i przepyszne desery
to prawdziwe włoskie smaki, które
cieszą każde podniebienie. Restauracja

Bibiana
Kołodziejczyk,
PR & Event Junior
Manager, Virako
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W MODZIE
OD WIEKÓW

Tkana sztuczna trawa, materiały, które same się oczyszczają, tkaniny
chroniące przed ogniem czy wirusami, biustonosz idealny... Co łączy
te wszystkie koncepcje? Łódź – polska stolica włókiennictwa,
w której nowoczesny przemysł tekstylny i branża modowa łączą
innowacje z wieloletnią tradycją.
Na południowym krańcu Szkocji, w mias
teczku Dumfries, zawodnicy istniejącej
od 1919 roku drużyny Queen of the
South wybiegają na murawę stworzoną
przez łódzką firmę Dywilan. Dlaczego
zdecydowano się na produkt z odległej
o przeszło 2 tys. km Łodzi? Może dlatego,
że trawa tkana, jaką produkuje Dywilan,
lepiej od innych sztucznych nawierzchni
odprowadza wodę, co w deszczowej
Szkocji jest nie bez znaczenia? Może
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zdecydowały kwestie estetyczne, ekolo
giczne, a może trwałość takiej murawy?
Najpewniej wszystko po trochu sprawia,
że sztuczne i hybrydowe nawierzchnie
trafiają z Łodzi do Szkocji, Holandii i całej
Polski, nie tylko na stadiony czy korty,
lecz także do ogrodów, na tarasy, dachy
i balkony.
Dywilan to przedsiębiorstwo, które
rodziło się w XIX w. Dziś jest nowoczesną

firmą, znaną głównie z tkanych maszy
nowo wełnianych dywanów. Dekadę
temu podjęto decyzję o rozpoczęciu
nowej, innowacyjnej działalności.
We współpracy z Instytutem Badaw
czym Nawierzchni Sportowych w Gan
dawie oraz belgijskim producentem
maszyn tkackich zaczęto wytwarzać
sztuczną murawę w nowej techno
logii. – Od tego czasu szczycimy się
mianem pierwszego producenta tkanej
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trawy sztucznej na boiska treningowe, korty
tenisowe czy pola golfowe, a także maty
na nawierzchnie hybrydowe – czytamy
na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

W projekcie Nanomitex powstały także ela
styczne powłoki chroniące przed ogniem
czy materiały będące barierą dla wirusów.
Inne nanocząsteczki pod wpływem światła
przyspieszają rozkład zanieczyszczeń, usu
Swoją branżę wyprzedziła też inna firma wając zaplamienia.
z aglomeracji łódzkiej – producent bie
lizny Corin. Ambicją spółki stało się Ponad sto patentów wypracował, istnie
stworzenie idealnego biustonosza. Pro jący na rynku badań od ponad 60 lat,
gram Perfect bra uruchomiono nie tylko Instytut Technologii Bezpieczeństwa
z myślą o wygodzie, ale przede wszystkim MORATEX. W Instytucie powstają roz
o zdrowiu kobiet, dlatego do współpracy wiązania m.in. dla policji i wojska: kulo
zaproszono inżynierów z Politechniki odporne kamizelki, hełmy i tarcze, skoko
Łódzkiej i lekarzy z Centrum Zdrowia chrony, opatrunki hemostatyczne.
Matki Polki w Łodzi. Dzięki finansowemu
wsparciu ze środków unijnych prze W czymś zgoła odmiennym, bo w najde
prowadzono wieloetapowe badania, likatniejszych tkaninach, specjalizuje się
m.in. z użyciem czułych na najmniejsze Texpol. Swoje produkty wzbogaca bam
zmiany temperatury kamer termowizyj busem oraz algami morskimi. Włókna
nych. Wyniki badań analizowali inżynie bambusa mają właściwości hipoaler
rowie i lekarze. Specjalista chorób piersi giczne, antybakteryjne, antygrzybiczne
i onkolog prof. Marek Zadrożny potwier i higroskopijne; z kolei algi morskie
dził tezę, iż dobranie odpowiedniego przyspieszają gojenie się naruszonych
rozmiaru i kształtu biustonosza pozwala struktur skóry i łagodzą jej podrażnienia.
zapobiegać ewentualnym powikłaniom, To idealne połączenie dla delikatnej
m.in. zaburzeniom krążenia układu chłon skóry dzieci.
nego, stanom zapalnym, obrzękom.
Na bazie badań powstają konstrukcje Nowoczesna branża włókiennicza potrze
biustonoszy, które firma Corin prezentuje buje wykwalifikowanych kadr, których
na międzynarodowych targach i ekspor kuźnią jest Politechnika Łódzka. Uczelnia
prowadzi unikatowy w skali kraju kie
tuje do wielu krajów świata.
runek włókiennictwo i przemysł mody,
obejmujący innowacyjne technologie

Jednym z nich są finały polskiej edycji
prestiżowego konkursu modelingo
wego THE LOOK OF THE YEAR, który był
początkiem wielkich karier ikon mody,
takich jak Cindy Crawford, Gisele Bund
chen czy Kasia Smutniak. Dużo energii
samorząd wkłada w imprezy promujące
początkujących projektantów i marki.
To organizowany od 2017 r. festiwal
Łódź Young Fashion – kilkudniowe
wydarzenie z pokazami mody, warszta
tami i imprezami towarzyszącymi (m.in.
adresowanym do profesjonalnych pro
jektantów oraz debiutantów konkursem
Złota Nitka). To również odbywający
się w Centralnym Muzeum Włókien
nictwa pokaz Marka Wspiera Markę czy
Modopolis – Forum Mody Polskiej, które
gromadzi w Łodzi projektantów, pro
ducentów i ekspertów. To także wiele
innych wydarzeń modowych, modelin
gowych i pokrewnych, dla których Łódź
jest gościnnym miejscem.

Dzięki współpracy biznesu i nauki w Łodzi rodzą się nowoczesne rozwiązania
z branży włókienniczej, które znaleźć
mogą zastosowania, m.in. w medy
cynie, budownictwie czy obronności.
Koordynowany przez Instytut Włókien
nictwa w Łodzi program Nanomitex
zaowocował powstaniem niezwykłych
materiałów włókienniczych, m.in. dzięki
technologii enkapsulacji. Na czym ona
polega? Tak w rozmowie z serwisem PAP
Nauka w Polsce wyjaśniała to kierująca
projektem dr inż. Małgorzata Cieślak:
W mikrokapsułkach zamyka się substancję czynną, która uwalnia się w kontrolowany sposób. Materiały wzbogacane tego rodzaju kapsułkami mogą
mieć właściwości termoregulacyjne. Substancja w mikrokapsułce absorbuje energię
cieplną, dzięki temu można regulować
komfort termiczny odzieży – nawet do temperatury 37 stopni.

przemysł włókienniczy i branża modowa
chętnie czerpią z tej tradycji. Symbol
tej symbiozy – dawna tkalnia i przę
dzalnia Franciszka Ramischa, a dziś
centrum OFF Piotrkowska z pracow
niami architektów, projektantów mody,
designu, restauracjami i klubami – zna
lazł się w roku 2014 na liście siedmiu
nowych cudów Polski National Geographic Traveler.
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włókiennicze stosowane przy produkcji
odzieży oraz materiałów medycznych,
kompozytowych, tekstyliów przezna
czonych dla wojska oraz materiałów
tekstronicznych. PŁ kształci także, m.in.
na kierunkach: wzornictwo, inżynieria
materiałowa, inżynieria wzornictwa przemysłowego, włókiennictwo, kolegium
towaroznawstwa. Z kolei łódzka Aka
demia Sztuk Pięknych prowadzi kierunki:
wzornictwo oraz tkanina i ubiór. Przyszłych
pracowników branży włókienniczej szkolą
też technika i szkoły zawodowe.
Łódź bez wątpienia jest polską stolicą
włókiennictwa. Czy również mody? Cóż,
nie jest jedynym miastem z taką ambicją,
ale miano to coraz bardziej kojarzy się
właśnie z Łodzią. W budowie takiego
wizerunku pomagają wydarzenia, które
miasto gości bądź organizuje.

W Łodzi jest jeszcze coś – niepowtarzalny
klimat miasta włókniarzy. W roku 2020
mija 200 lat od podjęcia decyzji, która
ukształtowała charakter tego miejsca.
W 1820 r. Łódź włączono do grona
osad przemysłowych, przeznaczając
jej rolę ośrodka tkackiego i sukienni
czego. Dwa wieki później nowoczesny

Więcej informacji:
Biuro Rozwoju
Gospodarczego
i Współpracy
Międzynarodowej
ul. Piotrkowska 104a
90-926 Łódź
tel.: 42 638 59 39
fax: 42 638 59 40
e-mail: boi@uml.lodz.pl
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PAKIET POMOCOWY
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
W KIELCACH
Sytuacja kryzysowa, z jaką mierzymy się w Polsce od marca, skłoniła
samorządy do podjęcia niezbędnych kroków w celu zminimalizowania
skutków tego wyjątkowego stanu. Najważniejszym zadaniem jest
zawsze ochrona zdrowia i życia mieszkańców, a także zapewnienie im
bezpieczeństwa i stabilizacji. Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom,
dla których ta niestabilna sytuacja jest niezwykle trudna, Miasto Kielce
przygotowało tzw. pakiet pomocowy.
PAKIET POMOCOWY
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
– W związku z wprowadzeniem w naszym
kraju stanu epidemii Miasto Kielce przygotowało pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, w celu ograniczenia skutków
sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazł się
lokalny biznes. Wsparcie skierowano przede
wszystkim do firm, które zostały zmuszone
do czasowego zawieszenia działalności lub
tych, które w sposób znaczny ograniczyły
swoją działalność – informuje Bogdan
Wenta, prezydent Kielc.
Przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci
konsekwencjami epidemii, mogli na czas
trwania stanu epidemii ubiegać się
o takie ulgi, jak: odroczenie terminów
płatności podatków lokalnych (podatek
od nieruchomości oraz od środków
transportowych), rozłożenie płatności
podatków lokalnych na raty czy umorze
nie odsetek od tych kwot. Aby uzyskać
ww. ulgę, przedsiębiorca składał indywi
dualny wniosek z odpowiednimi doku
mentami, a wszystkie potrzebne wzory
i informacje dodatkowe udostępnione
zostały w jednym miejscu na stronie inter
netowej Urzędu Miasta Kielce.
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W myśl ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, istnieje możli
wość złożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w której przedsiębiorcy
mogą zmniejszyć lub czasowo wyzerować wysokość ponoszonych opłat
za gospodarowanie odpadami komu
nalnymi. Nową, kolejną deklarację
uwzględniającą ilość odpadów powsta
jących na terenie danej nieruchomości,
przedsiębiorcy mogą przesyłać drogą
elektroniczną poprzez platformę ePUAP
oraz pisemnie za pośrednictwem opera
tora pocztowego. Z uwagi na zamknięcie
Urzędu Miasta Kielce dla bezpośredniej
obsługi klienta, złożenie deklaracji umoż
liwiono również poprzez jej umiesz
czenie w specjalnym pojemniku, zloka
lizowanym w pobliżu wejścia do urzędu.

prowadzą określony rodzaj działalności,
m.in. handlową, handlowo-sezonową,
usługową, parkingów, przemysłowo-skła
dową, sportową i rekreacyjną. Obciążenie
przedsiębiorców z tego tytułu spadło tym
samym o 90%.
W Kielcach umożliwiono także przesu
nięcie terminu płatności opłat za użyt
kowanie wieczyste dla przedsiębiorców,
których nieruchomości wykorzysty
wane są w celu prowadzenia działal
ności gospodarczej (po zmianie prze
pisów ustawowych).

Dla przedsiębiorców – najemców lokali
użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach,
prowadzących usługi i działalność w branżach wymienionych w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
Kolejne udogodnienia zostały wprowa w sprawie ogłoszenia na obszarze Rze
dzone także w obszarze dzierżawy miej czypospolitej Polskiej stanu epidemii
skich gruntów. Od 1 kwietnia 2020 r. oraz pozostałych, którzy ze względu
przedsiębiorcy, będący dzierżawcami na panującą sytuację zmuszeni zostali
gruntów Miasta Kielce, przez okres kolej do ograniczenia działalności – zasto
nych trzech miesięcy uiszczają czynsz sowano stawkę czynszu w wysokości
dzierżawny w wysokości 10% dotych 1 zł od najmowanego lokalu, nieza
czasowego, jeśli na gruncie miejskim leżnie od jego wielkości, za miesiąc
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Prezydent Miasta Kielc, Bogdan Wenta podczas Targów Kielce MSPO 2019.

w szczególny sposób potrzebują naszej
pomocy – informuje Bogdan Wenta, pre
zydent Kielc, i dodaje: – W ramach opracowanej propozycji, dla przedsiębiorców,
którzy zostali zmuszeni do znacznego
ograniczenia lub zaprzestania swojej
Pakiet dla kieleckich przedsiębiorców działalności, zaplanowano m.in. obniod dnia ogłoszenia stanu epidemicz żenie czynszu.
nego oraz późniejszego stanu epidemii
był na bieżąco dostosowywany i uzupeł Przysługująca ulga uzależniona jest
niany o rozwiązania systemowe, wprowa od spadku przychodu. Na 95% ulgę mogą
dzane przez rząd.
liczyć ci przedsiębiorcy, którzy w marcu
br. osiągnęli przychód o 76% mniejszy
PAKIET POMOCOWY DLA
(lub powyżej), niż miesiąc wcześniej.
kwiecień 2020 r. Jednocześnie odro
czone zostały terminy płatności czynszu za
kolejne dwa miesiące, tj. maj i czerwiec
2020 r. Ulgi przyznawane są na wniosek
zainteresowanego podmiotu.

LOKATORÓW KIELECKIEGO PARKU
TECHNOLOGICZNEGO
W Kielcach pakiet pomocowy rozsze
rzono także dla przedsiębiorców, którzy
ulokowali swoją działalność na terenie
Kieleckiego Parku Technologicznego.
– Wielu z objętych wsparciem przedsiębiorców to młode osoby z fantastycznymi
pomysłami na biznes, realizującymi je właśnie w Kielcach. Ci innowacyjni przedsiębiorcy budują potencjał technologiczny
miasta, a dopiero stawiają pierwsze kroki
w świecie biznesu. Teraz, w obliczu wprowadzonego w Polsce stanu epidemii,
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Zakres ulg przedstawia poniższa tabela:

W celu obniżki czynszu najemca powi
nien złożyć do Dyrektora Kieleckiego
Parku Technologicznego wniosek i wska
zać w nim wysokość utraty przychodu.
Do wniosku należy załączyć miesięczne
sprawozdania finansowe za miesiące
luty i marzec oraz wniosek o udzie
lenie pomocy de minimis, a także infor
mację o wysokości otrzymanej pomocy
de minimis w poprzednich trzech latach.
Dodatkowo, w maju i czerwcu 2020 r.,
lokatorzy mogą wnioskować o odroczenie
płatności czynszu. Ponadto najemcy
lokali w Zespole Inkubatorów Techno
logicznych, rozliczanych w systemie

Procentowy spadek przychodu
w miesiącu marcu 2020 r. w stosunku
do miesiąca luty 2020 r.

Przysługująca procentowa ulga do
opłat czynszowych z tytułu spadku
dochodów

od 0% do 39%

0% ulgi

od 40% do 50%

50% ulgi

od 51 % do 75%

75% ulgi

76% i powyżej

95% ulgi
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Kielecki Park Technologiczny, hala Oulu.

ryczałtowym, którzy spełniają warunki
do obniżenia czynszu, nabyli prawo
do obniżenia opłaty eksploatacyjnej
w miesiącu kwietniu o 30% stawki okre
ślonej w regulaminie naboru i funkcjono
wania oraz w umowie najmu.
Jednocześnie, wobec wszystkich najem
ców lokali użytkowych, znajdujących się
w budynkach będących w zarządzie Kie
leckiego Parku Technologicznego w Kiel
cach, którzy podpisali umowy przed dniem
1 marca 2020 r., odstąpiono od dokonania
waloryzacji czynszu w oparciu o roczny
wskaźnik cen towarów i usług konsump
cyjnych za rok 2020, bez konieczności skła
dania odrębnych wniosków.

POMAGAMY
Z inicjatywy prezydenta Kielc, Bogdana
Wenty, oraz Straży Miejskiej w Kiel
cach, strażnicy włączyli się do, zainicjo
wanej w mediach społecznościowych,
charytatywnej akcji KIELCE SZYJĄ DLA
MEDYKÓW, odpowiadając: WY SZYJECIE,
MY DOWOZIMY.

Dizajnu, od początku stanu epidemicz
nego, maseczki szyte były dla służb
zdrowia z naszego regionu.
Ogólnopolska akcja #zostańwdomu od
początku epidemii realizowana jest przez
Straż Miejską, której pracownicy jeszcze
w marcu przez megafon ogłaszali komu
nikaty jeżdżąc po ulicach Kielc. Podobne
akcje prowadzili funkcjonariusze kielec
kiej policji, w ramach finansowanych przez
Miasto Kielce dodatkowych patroli.

– Już w marcu strażnicy miejscy dowozili
maseczki z miejsca, gdzie były szyte i dostarczali je do kieleckich szpitali. Po wjeździe
na teren szpitala rozlegał się sygnał dźwiękowy z samochodu Straży Miejskiej, aby
osoba odpowiedzialna za maski wiedziała,
że ma je odebrać – mówi Renata Grusz
Więcej informacji:
czyńska, komendant Straży Miejskiej
w Kielcach. Maseczki dla szpitali szyły
– Decydując się na tego rodzaju wsparcie, m.in. garderobiane – krawcowe Kielec
żywię głęboką nadzieję, że choć w nie- kiego Teatru Tańca.
wielkim stopniu pomagamy naszym przedsiębiorcom. Większość lokatorów to młode Miejskie instytucje – Kielecki Park Techno
firmy, które wymagają szczególnego potrak- logiczny (KPT) oraz Instytut Dizajnu w Kiel Centrum Obsługi Inwestora
towania. To z myślą o nich utworzony został cach – również włączyły się w akcję szycia Urząd Miasta Kielce
Kielecki Park Technologiczny i to dla nich maseczek. KPT połączył siły z lokalną firmą ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
tel.: 41 36 76 571, 41 36 76 557
każdego dnia staramy się uatrakcyjnić naszą szyjącą odzież regionalną, a na potrzeby
e-mail: coi@um.kielce.pl
ofertę – podkreśla Justyna Lichosik, dyrektor produkcji maseczek udostępnił przestrzeń www.invest.kielce.pl
Kieleckiego Parku Technologicznego.
Centrum Fashion Design. W Ambasadzie www.mapa.invest.kielce.pl
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JAK TO SIĘ ROBI
W CZĘSTOCHOWIE?
Częstochowa po raz kolejny została doceniona za innowacyjność
programu TERAZ LEPSZA PRACA. Znaleźliśmy się w gronie
finalistów konkursu Innowacyjny Samorząd. Tego typu wyróżnienie
w dobie szybkiego rozwoju technologii wskazuje na znaczenie
celu zastosowania wszelkich nowoczesnych rozwiązań. Celem
jest – a przynajmniej być powinna – poprawa jakości naszego życia.
LUDZIE SĄ NAJWIĘKSZĄ
WARTOŚCIĄ MIASTA
Częstochowa od dawna szczyci się tym,
że największą zachętą inwestycyjną
miasta są ludzie. W mieście powstał
Program TERAZ LEPSZA PRACA mający
na celu podwyższenie jakości pracy
zarówno w kontekście jej wykonania, jak
i wynagrodzenia pracowników. Program
opiera się na trzech kierunkach działań:
Fair Play, Centrum Lepszych Miejsc Pracy
oraz inicjatywach służących podnoszeniu
kwalifikacji osób, które chcą mieć lepszą
pracę i stawiają na rozwój swoich kompe
tencji zawodowych.
W ramach programu Fair Play zmody
fikowano uchwałę dotyczącą zwolnień
z podatku od nieruchomości – w ramach
programu pomocy publicznej de mini
mis – na tworzenie nowych miejsc pracy
dla pracodawców. W tej chwili mogą
z niej korzystać pracodawcy społecznie
odpowiedzialni, dbający o pracow
ników. Miasto przy wydawaniu decyzji
będzie też weryfikować postępowanie
pracodawcy w ciągu ostatnich 12 mie
sięcy w zakresie zwolnień i przyjęć pra
cowników, aby uszczelnić system przy
znawania ulg i aby zasada Fair Play była
respektowana zarówno w relacji praco
dawca – pracownik, jak i pracodawca
– Urząd Miasta. Program Teraz Lepsza
Praca funkcjonuje na trzech płaszczyznach:
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• Pierwsza – to wspomniany program Fair
Play dedykowany przedsiębiorcom.
• Druga – to projekty, które mają poma
gać w podnoszeniu kwalifikacji osób
szukających lepszej pracy i stawiają
cych na własny rozwój. Jednym z takich
projektów jest Akademia Rozwoju
Kompetencji.
• Trzecia – to Centrum Lepszych Miejsc
Pracy działające od maja 2017 r., w ra
mach którego działa również portal o tej
samej nazwie. Portal jest platformą,
która łączy ze sobą szkoły ponadpod
stawowe w mieście, przedsiębiorców
i mieszkańców chcących zmienić lub zna
leźć pracę. To strona internetowa, która
ma być lokalnym bankiem ofert pracy,
biurem karier oraz platformą kojarzącą
pracodawców i potencjalnych pracow
ników, ze szczególnym uwzględnieniem
absolwentów i uczniów częstochowskich
szkół technicznych i zawodowych.
W Częstochowie uczniowie szkół tech
nicznych i branżowych mają dziś szansę
kształcić się w klasach sprofilowanych tak,
by zabezpieczyć potrzeby rynku pracy.
Z tego względu w większości działań
dotyczących szkół technicznych i bran
żowych bierze udział – oprócz Wydziału
Edukacji Urzędu Miasta – także Wydział
Funduszy Europejskich i Rozwoju, a uści
ślając – Centrum Obsługi Inwestora, które
pełni również funkcję Centrum Lepszych

Miejsc Pracy. Oprócz kierunków należących
do najbardziej popularnych w kraju, jak
mechatronik czy informatyk, do łask w mie
ście wracają krawcy, tapicerzy, stolarze,
technicy urządzeń dźwigowych. Nowo
ścią jest – stworzony w ramach projektu
Zawodowa Współpraca 2 – technik tech
nologii szkła, stworzony z myślą o zapo
trzebowaniu istniejących tu fabryk szkła.
Od roku szkolnego 2019/2020 w jednym
z zespołów szkół utworzono innowację
zegarmistrzowską na profilu mechatro
nicznym, a najbliższa szkoła kształcąca
zegarmistrzów znajduje się w Wiedniu.
W dzisiejszej Częstochowie działa dwana
ście zespołów szkół, których organem pro
wadzącym jest samorząd.
Wszystkie częstochowskie szkoły tech
niczne i dodatkowo Państwowe Liceum
Sztuk Plastycznych ściśle współpracują
w Wydziałem Funduszy Europejskich
i Rozwoju Urzędu Miasta, a konkretnie
z Centrum Obsługi Inwestora, ze względu
na konieczność profesjonalnej promocji
i pomocy w umożliwieniu kontaktów
z obecnymi na rynku pracodawcami. To
Wydział Rozwoju posiada wiedzę o plano
wanych w mieście inwestycjach zewnętrz
nych i z tego względu bierze udział w two
rzeniu nowych profili nauczania także
w ramach projektów UE oraz koordynuje
płatne staże i praktyki uczniowskie.
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Przyjazd Show Truck Inter Cars pod Halę
Sportową Częstochowa już od czterech lat
oznacza początek święta szkół technicznych
i branżowych ZAWODOWIEC.

TERAZ LEPSZA PRACA W BAZIE
MIEJSKICH INNOWACJI
Innowacyjność to zmiana sposobu myś
lenia i postrzegania zasobów samorządu.
Częstochowa znalazła się w zacnym
gronie finalistów konkursu Innowacyjny
Samorząd. To najnowszy projekt Ser
wisu Samorządowego PAP wyłaniający
i nagradzający najbardziej innowacyjne
samorządy. Jego celem jest promocja kre
atywnych, innowacyjnych samorządów
oraz zainspirowanie innych do wdrożenia
podobnych rozwiązań lub znalezienie
nowych możliwości rozwoju, by podej
mować działania na rzecz innowacyjności.
Ocenie podlegały opisy zrealizowanych
przedsięwzięć i projektów, a głównym
kryterium oceny w konkursie było nowa
torstwo w skali kraju i rezultaty zastoso
wanych rozwiązań.
26 lutego 2020 r. podczas wręczenia
nagród w konkursie Innowacyjny Samorząd, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju
ruszył innowacyjny program PFR dla
Miast. Jego głównym celem jest wsparcie
w rozwoju polskich inteligentnych miast
przyszłości. Rozwiązania tworzące inte
ligentne miasta (tzw. smart cities) mają
poprawiać jakość życia, ułatwiać zała
twianie codziennych spraw ich miesz
kańcom, a miasta wspierać w efektywnym • Akademia Miast Przyszłości – innowa
zarządzaniu całą infrastrukturą.
cyjny, intensywny (i bezpłatny) pro
gram edukacyjny, którego najbliższa
PFR dla Miast kierowany jest do przedsta
edycja skierowana jest do przedstawi
wicieli miast, oparty na trzech filarach –
cieli polskich średnich miast (ośrodków
edukacji, doradztwie i finansowaniu.
pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców);
Celem działań prowadzonych przez Polski • Finansowe i pozafinansowe sposoby
Fundusz Rozwoju jest popularyzacja
wsparcia we wdrażaniu innowacyjnych
wiedzy na temat rozwoju inteligentnych
rozwiązań w miastach.
miast, zwiększenie liczby wdrożeń inno
wacyjnych rozwiązań w polskich samo Celem wszelkich działań prowadzonych
rządach i ułatwienie dostępu do finan przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach
sowania tego typu inwestycji.
programu PFR dla Miast jest:
W programie zawierają się trzy zasad
nicze działy:

• popularyzacja wiedzy na temat roz
woju inteligentnych miast (w kraju
i za granicą);
• Baza Miejskich Innowacji – inspirujące • zwiększenie liczby wdrożeń innowacyj
przykłady najlepszych polskich oraz
nych rozwiązań w polskich samorządach;
zagranicznych rozwiązań ułatwiających • ułatwienie dostępu do finansowania
codzienne życie w mieście;
tego typu inwestycji.
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W efekcie znajomość nowoczesnych
technologii oraz dostęp do informacji
o mieście, planach rozwoju i potrzebach
mieszkańców dają nowy impuls rozwo
jowy, podwyższają jakość usług publicz
nych, a tym samym umacniają polską
gospodarkę.
Autor: A. Mielczarek

Więcej informacji:

Centrum Obsługi Inwestora, Wydział
Funduszy Europejskich i Rozwoju
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Waszyngtona 5, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 3707 212, 34 3707 213
e-mail: coi@czestochowa.um.gov.pl,
fer@czestochowa.um.gov.pl
www.czestochowa.pl
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RYNEK BPO/SSC
W BYDGOSZCZY
CECHY BYDGOSZCZY
Specjalizacja miasta:
usługi IT
Konkurencyjność
kosztowa

Konkurencyjny poziom
presji na rynku pracy

Historie sukcesu centrów
BPO, SSC, IT, R&D

Szybko rozwijający się
rynek biurowy

Strategia
gospodarcza

Dogodny dostęp
do kadr z regionu

Wsparcie dla
inwestorów

Miasto oferuje stabilne środowisko biznesowe oraz wykwalifikowaną kadrę. Tworzy także
dobry klimat dla nowych inwestycji, rozwoju istniejącego biznesu i przedsiębiorczości.
Bardzo dobre zaplecze akademickie, konkurencyjne koszty zatrudnienia oraz niska rotacja
kadr stanowią dodatkowo o atrakcyjności Bydgoszczy na tle innych, większych ośrodków
BPO w Polsce. Wykorzystując sprzyjającą biznesowi kulturę Bydgoszczy, tutejszy oddział
oparliśmy na utalentowanych specjalistach, umieszczając tu również kluczową kadrę
zarządczą. Jest to bardzo dobre miejsce do prowadzenia biznesu.
Waldemar Jasiński, Senior Director, Trade Operations Europe; Livingston International

SEKTOR BPO/SSC
70% do

30%

Udział centrów zagranicznych
w strukturze zatrudnienia

11 000

Struktura zatrudnienia w sektorze
% udział w zatrudnieniu

F&A 10%
Contact
Centre 10%
ITO 80%

Liczba osób pracujących
w sektorze

78

Outsourcing&More Polska | maj–czerwiec 2020

NOWOCZESNE CENTRA BIUROWE
108 650 m²
61 500 m²
20 750 m²

Powierzchnia istniejąca
Powierzchnia planowana
Powierzchnia w budowie

25

S10

S5

80

3
6

2

5

8
1

80

7

4
S10

S5

GŁÓWNE CENTRA BIUROWE
1 Arkada Business Park
2 Biznes Park Kraszewskiego
3 H+ City
4 IDEA Przestrzeń Biznesu

5 Preludium
6 Immobile K3
7 Optimum Park
8 Scan Park Business Center

Aktualna baza ofert
inwestycyjnych:
zainwestuj.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz bez wątpienia jest jednym z najatrakcyjniejszych ośrodków biznesowych w regionie.
Miasto rozwija się dynamicznie, a przy tym zapewnia dostęp zarówno do absolwentów uczelni
wyższych, jak i wykwalifikowanych specjalistów. Jest dobrze skomunikowane z Warszawą
i z Łodzią, gdzie Cybercom Poland Sp. z o.o. posiada swoje dwie pozostałe siedziby.
To wszystko spowodowało, że w 2016 roku nasza firma, przy nieocenionym wsparciu BARR
w postaci dostarczania niezbędnych przy otwieraniu nowego oddziału informacji, postanowiła
rozpocząć działalność na bydgoskim rynku. Pomoc ze strony BARR pozwoliła nam szybko
skupić się na realizacji innowacyjnych projektów w obszarach automotive, telecom, R&D,
digitalization oraz IoT – czyli na tym, co stanowi rdzeń naszej działalności.

Tomasz Woropaj, Business Unit Leader; Cybercom Poland Sp. z o.o.

Decydując o wyborze Bydgoszczy pod lokalizację Customer Interaction Solutions ivy
Technology (dawniej iQor) postawił na główne atuty miasta: dynamiczny charakter
skupiający profesjonalistów, doskonałe zaplecze akademickie, dostępność utalentowanej
kadry, dobrą współpracę z samorządem i lokalnymi szkołami średnimi. Świadcząc
usługi naprawy sprzętu elektronicznego dla klientów z całego świata, a także rozwijając
wsparcie telefoniczne w 14 różnych językach, jest dla nas niezwykle ważne, aby
środowisko w którym działamy odzwierciedlało globalny charakter naszej pracy,
zapewniając jednocześnie dostęp do wiedzy technicznej oraz doskonałą infrastrukturę
komunikacyjną i techniczną, a to wszystko dostępne jest w Bydgoszczy.
Jakub Tomczewski, EC & CIS Site Manager; ivy Technology
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Liczba mieszkańców
Bydgoszcz z sukcesem realizuje koncepcję
„miasta otwartego na outsourcing”. Działania
samorządu, lokalna specjalizacja IT, dostępność
powierzchni biurowej, a także wsparcie
procesów inwestycyjnych ze strony miasta
przyczyniają się do rozwoju firmy. Lokalna
specjalizacja w świadczeniu usług IT widoczna
jest w profilu działania Atos. Od 1 stycznia
2019 r. biuro w Bydgoszczy jest główną
siedzibą firmy. Jest to największa z sześciu
lokalizacji Atos Poland Global Services.
W bydgoskim biurze pracuje obecnie ponad
3500 pracowników. Tylko w Bydgoszczy
zatrudniamy niemal 400 obcokrajowców
z całego świata. Atos Poland Global Services
rozwija działalność badawczo-rozwojową
poprzez partnerstwo Atos + Google, projekty
IoT i szeroki zakres inicjatyw automatyzacji. Jest
to centrum dla głównego zespołu rozwijającego
flagowe rozwiązanie chmury prywatnej
Atos – Digital Private Cloud. OpenStack
i ServiceNow to kolejny obszar technologiczny,
w którym nasza organizacja jest światowym
liderem i wyznacznikiem trendów. Wszystko
powyższe wzbogaca portfolio cyfrowe Atos
rozwijane w Bydgoszczy. Również klienci Atos
podążający za trendem cyfryzacji, doceniają
kompetencje i potencjał polskiej lokalizacji.
Dynamiczny rozwój firmy Atos opiera się także
na coraz bardziej pożądanych kwalifikacjach
mieszkańców całego regionu. Współpraca
z lokalnymi instytucjami edukacji przyczyniła
się do powstania klas partnerskich Atos
w Technikum Elektronicznym w Bydgoszczy
i II Liceum Ogólnokształcącym, a także owocuje
w partnerstwo ze środowiskiem akademickim
- Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego oraz
Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym
w Bydgoszczy.
Robert Wichłacz, Head of GDC IDM Poland,
Członek Zarządu Atos Poland
Global Services Sp. z o.o.

350 178 | 1 mln w promieniu 50 km

EDUKACJA
Bydgoszcz

10
28 813
8 528

Region
Liczba uczelni ogółem

21

Liczba studentów ogółem

59 081

Liczba absolwentów ogółem

17 066

STUDENCI
Bydgoszcz

Region

2 951

Liczba studentów IT

3 378

Liczba studentów
finansów i księgowości

11 934

1 080

Liczba studentów filologii

2 695

4 150

ABSOLWENCI
Bydgoszcz

Region

538

Liczba absolwentów IT

747

1 070

Liczba absolwentów
finansów i księgowości

3 749

Więcej informacji:

ul. Uni Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
tel.: 52 585 88 23
e-mail: barr@barr.pl
www.barr.pl
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Liczba absolwentów filologii
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Jesteśmy firmą doradczą, której DNA to
doświadczenie i innowacyjność. Firmą, która buduje
z klientami efektywną, nowoczesną i otwartą relację
zapewniając najwyższe standardy komunikacji, aby
stać się zaufanym i wybranym doradcą.
Zespół Gekko advisoryNOW (GAN) to kompetentni,
utalentowani konsultanci wywodzący się
z globalnych firm doradczych oraz doświadczeni
analitycy finansowi i eksperci biznesowi z wielu branż
w Polsce i na świecie.

optymalizujemy procesy biznesowe i operacyjne / zarządzamy kosztami i wartością
przedsiębiorstw / budujemy modele operacyjne organizacji z sektora nowoczesnych usług
biznesowych / wspieramy we wdrożeniu rozwiązań IT / przeprowadzamy zmiany organizacyjne /
restrukturyzujemy operacyjnie i strategicznie / opracowujemy raporty rynkowe / zarządzamy
projektami / wspieramy ekspercko on-demand
www. advisorynow.pl

INWESTYCJE
WINNER OF 2020

OUTSOURCING STARS

Nowe Moderusy Gamma przewożą pasażerów
Poznania na wielu trasach. Zdjęcie: Miasto Poznań.

Nowy autobus elektryczny wyprodukowany w podpoznańskiej,
globalnie znanej fabryce Solaris Bus & Coach. Zdjęcie: Miasto Poznań.

POZNAŃ KORZYSTA Z ZALET
ELEKTRYCZNEGO TRANSPORTU
Poznań stawia na elektromobilność i transport zbiorowy, dzięki
którym miasto stanie się ciche, czyste i przyjazne dla mieszkańców
oraz turystów. Stolicę Wielkopolski w ciągu najbliższych dwóch lat
czeka prawdziwa rewolucja w kierunku elektromobilności.
Pod koniec roku 2019 na ulicach Poznania
pojawiły się pierwsze autobusy elek
tryczne, które obsługują m.in. najdłuższą
linię autobusową stolicy Wielkopolski.
Również w ubiegłym roku poznaniacy
zaczęli korzystać z nowoczesnych tram
wajów Moderus Gamma. Te i inne dzia
łania dla komunikacji miejskiej, komplek
sowo zakrojone, muszą być realizowane
według planu. Właśnie dlatego równo
legle rozpoczęły się prace nad Planem
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Poznania. Będzie to kompleksowy
dokument, który powstanie do listopada
2020 r. i obejmie wszystkie zagadnienia
dotyczące komunikacji i przemieszczania
się w obrębie miasta oraz wskaże dalsze
kierunki ich rozwoju.
Głównym celem planu jest polepszanie
dostępności obszarów miejskich i zapew
nianie wysokiej jakości zrównoważonej
komunikacji w obrębie miasta. W jego
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Kilka tygodni temu otwarto oferty kolej
nego przetargu, na dostawę 37 auto
busów elektrycznych. Zgłosiła się jedna
firma – poznański Solaris Bus & Coach.
Obecnie trwa weryfikacja złożonej doku
– Chcemy, żeby poznańska komunikacja, mentacji. Przedmiotem zamówienia jest
która w tej chwili jest jedną z najlepszych 31 standardowych, 12-metrowych, auto
w Polsce, za kilka lat, uwzględniając nową busów elektrycznych oraz 6 przegubo
perspektywę unijną, była najlepsza. Wiemy, wych, czyli 18-metrowych. Jeśli wszystko
że mamy dużo do zrobienia, ale mamy pójdzie zgodnie z planem, jesienią przy
konkretny plan i cel. Dążymy do najlep- szłego roku nowe pojazdy Solarisa
szej komunikacji w Polsce – zapewnia pojawią się na ulicach Poznania.
Mariusz Wiśniewski, zastępca prezy
Poznań inwestuje w nowy tabor sukce
denta Poznania.
sywnie od kilku lat. Od 2014 r. przezna
czono na to ponad pół miliarda złotych,
ELEKTRYCZNE AUTOBUSY
JUŻ NA ULICACH POZNANIA
dzięki czemu Miasto wzbogaciło się
Pierwsze kroki w kierunku przeobrażenia o 88 autobusów (w tym zakontrakto
transportu miejskiego już zostały wyko wanych 21 elektrycznych) oraz 90 tram
nane. Na przebiegające przez centrum wajów (ponad połowa to najnowocze
linie autobusowe MPK Poznań skiero śniejsze Moderusy Gamma). Pojazdy
wało nowoczesne, elektryczne autobusy komunikacji miejskiej w Poznaniu zali
zakupione na przełomie 2019 i 2020 roku. czane są do najnowocześniejszych
tworzeniu uczestniczyć będą przedsta
wiciele różnych grup społecznych, co
umożliwi wymianę doświadczeń i dzie
lenie się wiedzą.
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Pojazdy komunikacji miejskiej
w Poznaniu zaliczane są
do najnowocześniejszych
w Polsce, a ich odjazdy
można monitorować w czasie
rzeczywistym za pomocą aplikacji
pobierających dane udostępniane
dla mieszkańców przez
w Polsce, a ich odjazdy można monito
rować w czasie rzeczywistym za pomocą
aplikacji pobierających dane udo
stępniane dla mieszkańców przez
Miasto Poznań.

ROZBUDOWA LINII
TRAMWAJOWYCH

W zajezdni autobusowej Kacza przewi
dziano montaż 18 dwustanowiskowych
urządzeń stacjonarnych, umożliwiających
ładowanie poprzez wtyczkę plug-in oraz
jednego dwustanowiskowego urządzenia
pantografowego. Dodatkowo, z myślą
o tej zajezdni, zamówiono trzy mobilne
stacje ładowania pojazdów. Nową lokali
zacją, w której pojawią się ładowarki, jest
też dworzec autobusowy Górczyn – tam
przewidziano dwa dwustanowiskowe
urządzenia pantografowe.

Nowa trasa tramwajowa z pętlą powstaje
także wzdłuż ul. Unii Lubelskiej, gdzie pla
nowane są duże osiedla mieszkaniowe.
Oprócz nowych inwestycji Miasto dba
także o istniejącą infrastrukturę komuni
kacyjną. Co roku przeznacza na remonty
ok. 26–30 milionów zł.

Miasto Poznań.

Na zmianę komunikacji w ścisłym cen
trum Poznania ogromny wpływ będzie
miała nowa linia tramwajowa wzdłuż ul.
Ratajczaka. Dzięki niej oraz dzięki zmianie
Inwestycje w nowy tabor to potwier układu komunikacyjnego w rejonie
dzen ie, że Poznań dba o transport placu Wolności, ul. 27 Grudnia, Gwarnej
publiczny i konsekwentnie stawia na jego i Mielżyńskiego – centrum będzie o wiele
rozwój. Wpisuje się to również w dzia bardziej przyjazne zarówno dla miesz
łania, które mają ograniczać emisję CO2 kańców, jak i turystów.
do atmosfery.
Aktualnie największą inwestycją miasta
STACJE ŁADOWANIA AUTOBUSÓW w transport publiczny jest budowa trasy
MIEJSKICH
tramwajowej na Naramowice. W planach
Na dworcu autobusowym na os. Jana III są już kolejne inwestycje: budowa II etapu
Sobieskiego, gdzie już ładują się auto Tramwaju na Naramowice oraz tras tram
busy elektryczne, w ramach realizo wajowych na: osiedle Kopernika, Klin
wanego kolejnego zadania powstanie Dębiecki, Poznań-Wschód, do tzw. Bramy
dodatkowo jedna dwustanowiskowa Zachodniej oraz Marcelin. Ta ostatnia jest
ładowarka pantografowa. Podobnie szczególnie wyczekiwana przez pracow
na dworcu Garbary – utworzone zostanie ników sektora usług nowoczesnych, któ
jeszcze jedno dwustanowiskowe urzą rych siedziby znajdują się w kompleksie
dzenie pantografowe.
biurowym Poznań Business Garden.

Oczekiwanym rezultatem tych działań
jest zwiększenie atrakcyjności transportu
publicznego i jego przewaga nad samo
chodami. Wpływ mają na to także inne
czynniki – punktualność komunikacji
Na całe przedsięwzięcie pod nazwą Elek- miejskiej oraz jej dostępność dla miesz
tryfikacja wybranych linii autobusowych kańców metropolii.
w Poznaniu MPK Poznań otrzyma dofi
nansowanie w ramach Programu Ope Wygodne przesiadanie się na poznańską
racyjnego Infrastruktura i Środowisko komunikację zbiorową zapewni rozbudo
2014–2020, oś priorytetowa VI Rozwój wywany system parkingów P&R. Obecnie
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w Poznaniu są już dwa takie parkingi, trwa
w miastach, działanie 6.1 Rozwój publicz- budowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic
nego transportu zbiorowego w miastach. Warszawskiej i Św. Michała, a do końca
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Wkrótce na ulicach Poznania pojawią się kolejne autobusy elektryczne.
Zdjęcie: Miasto Poznań.

2020 r. powstaną dwa kolejne: przy stacji
PKP Poznań Strzeszyn oraz w okolicy
ronda Starołęka. W planach jest również
budowa parkingów przy węzłach prze
siadkowych – na Górczynie, przy węźle
Grunwaldzka oraz przy stacji Poznań
Podolany. Przeanalizowana będzie możli
wość wybudowania miejsc parkingowych
przy innych stacjach kolejowych, jak np.
Poznań Wschód.

URZĄD MIASTA POZNANIA
TESTUJE ELEKTRYCZNE
SAMOCHODY
Poznań przygotowuje się do wypełnienia
wymogów uchwalonej przez parlament
ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych. Zgodnie z jej zapisami
od 1 stycznia 2022 r. samochody elek
tryczne muszą stanowić 10% wszystkich
używanych przez urząd miasta pojazdów.
Od 2025 r. odsetek ten musi wzrosnąć
do 30%.

Outsourcing&More Polska | maj–czerwiec 2020

W związku z tym w lutym 2020 r. urząd
miasta i miejskie jednostki testowały trzy
modele samochodów przekazane przez
markę Volkswagen Samochody Dostawcze,
mającą swoją siedzibę właśnie w Poznaniu.
Do testów wyznaczono trzy modele
samochodów: Volkswagen e-Crafter, Vol
kswagen Caddy CNG oraz – w późniejszym
terminie – Volkswagen ABT e-Transporter.
Korzystać z nich będą prezydent Poznania,
pracownicy urzędu miasta, straży miejskiej,
Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Trans
portu Miejskiego.
Testy to jeden z wymiernych efektów Listu
Intencyjnego, który w październiku 2019 r.
podpisali przedstawiciele Miasta Poznań,
spółki Volkswagen Poznań oraz Sieci Badaw
czej Łukasiewicz – Instytutu Logistyki
i Magazynowania. Dokument podkreśla
konieczność i chęć wymiany doświadczeń
pomiędzy sektorem publicznym, światem
nauki oraz gospodarki.
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Nowe tramwaje oferują pasażerom
wygodę i mają niezwykły design.
Zdjęcie: Miasto Poznań.

– Cieszymy się, że zaledwie po trzech miesiącach od podpisania wspólnego listu
intencyjnego przechodzimy do praktycznego działania – mówi Jens Ocksen, prezes
zarządu Volkswagen Poznań Sp. z o.o. –
Podwójnie cieszy nas fakt, że to właśnie
Miasto Poznań będzie testowało samochody produkowane w Wielkopolsce.
Podobną współpracę Volkswagen Poznań
podjął wcześniej z Żabką, która również
swoją siedzibę ma właśnie w Poznaniu.
Do sklepów sieci Żabka na terenie Poz
nania realizowane były dostawy nowymi
samochodami elektrycznymi.

ŁADOWARKI DLA MIESZKAŃCÓW

W roku 2019 Zarząd Dróg Miejskich
ogłosił postępowanie na dzierżawę
gruntów dla 62 punktów ładowania.
W umowie z wyłonionym inwestorem
stacji ładowania wskazano, że winien
on uruchomić usługę ładowania do dnia
31 grudnia 2020 r.
Biorąc zatem pod uwagę 62 punkty reali
zowane przez Zarząd Dróg Miejskich,
a także 39 punktów istniejących oraz ofi
cjalnie planowanych do wybudowania
do 31 grudnia 2020 r. przez inne pod
mioty, w najbliższej przyszłości rozstrzy
gnie się kwestia budowy oraz rozloko
wania ogólnodostępnych stacji ładowania
dla pozostałych 109 punktów ładowania.

W ustawie o elektromobilności i paliwach
alternatywnych wskazano, że na terenie
Miasta Poznania minimalna liczba
punktów ładowania zainstalowanych
do dnia 31 grudnia 2020 r. w ogólnodo
stępnych stacjach ładowania powinna
wynosić 210.

Od 16 marca do 6 kwietnia 2020 r. trwały
internetowe konsultacje społeczne doty
czące tego projektu, które prowadziło
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitali
zacji Miasta przy wsparciu Zarządu Dróg
Miejskich. Propozycje i uwagi mieszkańcy
Poznania mogli zgłaszać mailowo oraz
W związku z powyższym, a także mając wypełniając ankietę na stronie interne
na względzie m.in. zapisy Strategii Roz towej zdm.poznan.pl.
woju Miasta Poznania 2020+, w której
wskazano wspieranie rozwoju elek
tromobilności, powołano interdy Więcej informacji:
scyplinarny Zespół ds. rozwoju sieci
punktów ładowania zainstalowanych
w ogólnodostępnych stacjach łado
wania. W ramach działań tego Zespołu Biuro Obsługi Inwestorów
wypracowano m.in. sposób dzierżawy Miasto Poznań
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
gruntów pod ogólnodostępne stacje
tel.: 61 878 54 28
ładowania w pasie drogi publicznej e-mail: inwestor@um.poznan.pl
na warunkach określonych przez Miasto. www.poznan.pl/inwestycje
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IPOSTA
riposta.pl

AKTUALNOŚCI HR
FUNDACJA PRO PROGRESSIO URUCHAMIA SERWIS
INTERNETOWY „KONEKTOR”

inicjatywy i rozwiązania, to nierzadko nadzieję, że dzięki „KONEKTOROWI” uda się
jedyna recepta by przetrwać.
uniknąć zwolnień pracowniczych, a część
z firm znajdzie dla siebie nowych partW obliczu pomocy firmom i ich pracow nerów biznesowych w tych trudnych, dla
nikom, Fundacja Pro Progressio opraco wielu przedsiębiorstw, czasach – powie
wała innowacyjny program „KONEKTOR”, dział Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro
umożliwiający pracodawcom z całego Progressio.
W dobie pandemii i kryzysu ekonomicz kraju zamieszczanie informacji o poszu
nego, Fundacja Pro Progressio stwo kiwaniu lub dysponowaniu grupą pra System KONEKTOR jest dostępny pod
rzyła narzędzie mające na celu wspar cowników, gotową do realizacji zadań adresem www.konektor.proprogressio.pl
c ie i ochronę miejsc pracy. Program w modelu outsourcingowym. Firmy, które i można z niego już korzystać.
„KONEKTOR” umożliwia współpracę obecnie mają zastój lub przerwę w dzia
między poszczególnymi firmami, w celu łaniu, mogą udostępnić swoje moce prze
czasowej wymiany zadań dla grup robowe dla tych przedsiębiorców, którzy
pracowników.
potrzebują czasowego wzrostu liczby
pracowników.
Trudny okres związany z ogólnoświa
tową epidemią COVID-19, wymaga od – Platforma KONEKTOR została opranas wielu zmian w codziennym funk cowana, przygotowana i udostępniona
cjonowaniu. Dla przedsiębiorców nowe nieodpłatnie przez Pro Progressio. Mamy
„KONEKTOR” służy do rozwoju i ochrony
rynku pracy w związku z pandemią
COVID-19. Platforma umożliwia firmom
poszukiwanie partnerów biznesowych do
realizacji krótkoterminowych zleceń dla
całych zespołów pracowników.
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KRZYSZTOF MISIAK NA NAJWAŻNIEJSZYM STANOWISKU
W CUSHMAN & WAKEFIELD
Krzysztof Misiak został nowym dyrek
torem polskiego oddziału międzyna
rodowej firmy doradczej Cushman &
Wakefield. Zastąpi on na tym stanowisku
Charlesa Taylora, który rozstaje się z firmą
po 30 latach pracy.

Uczestniczył w prawie 300 transakcjach
najmu na ponad 500 000 mkw.

Pełniąc funkcję dyrektora polskiego
oddziału Cushman & Wakefield, oprócz
dalszego i bezpośredniego kierowania
pracami działu powierzchni biurowych,
Krzysztof Misiak, dotychczasowy dyrektor Krzysztof będzie zajmował się zarządza
Działu Powierzchni Biurowych w Polsce, niem wszystkimi liniami biznesowymi
związany jest z firmą Cushman & Wake w Polsce, a przede wszystkim wzmacnia
field od 13 lat. W 2012 roku objął zwierzch niem pozycji firmy na rynku nierucho
nictwo nad sekcją miast regionalnych mości komercyjnych w Polsce.
w ramach działu biurowego i z powo
dzeniem wprowadził markę Cushman & Krzysztof Misiak zastępuje Charlesa Tay
Wakefield na główne rynki regionalne. lora, który był odpowiedzialny za zarzą
W 2018 roku został dyrektorem całego dzanie biurem Cushman & Wakefield
działu powierzchni biurowych w Polsce. w Polsce od 2013 roku. Przed przepro
Krzysztof stał się jedną z najbardziej wadzką do Polski pracował w Wielkiej
rozpoznawalnych postaci na polskim Brytanii, a później zarządzał oddziałem
rynku nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield na Węgrzech.

ANTAL OPUBLIKOWAŁ 9. EDYCJĘ RAPORTU PŁACOWEGO
29 kwietnia Antal opublikował 9. edycję
Raportu Płacowego, wskazującego
poziom wynagrodzeń na stanowiskach
specjalistycznych i menedżerskich. Jak
kształtują się płace obecnie, a na jakie
stawki będą mogli liczyć kandydaci
w procesach rekrutacyjnych w 2020 roku?
Raport płacowy Antal wskazuje, że śred
nie wynagrodzenie oferowane specjali
stom i menedżerom w ubiegłym roku
wyniosło 12 614 zł brutto miesięcznie
i wzrosło o 6% rok do roku. Odnotowany
wzrost był o 4 punkty procentowe wyższy
niż w analogicznym okresie zeszłego roku.
Eksperci Antal prognozują, że mimo
iż wzrost wynagrodzeń nie będzie tak
odczuwalny w bieżącym roku, to w więk
szości przypadków poziom płac utrzyma
się na podobnym poziomie do ubie
głego roku.
– Ostatnie lata przynosiły sukcesywny
wzrost przeciętnych wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom. Obecna
sytuacja na rynku pracy związana z pandemią COVID-19 i spowolnieniem gospodarczym może przełamać tendencję wzrostową i wpłynąć na zahamowanie dynamiki wzrostu płac – komentuje Artur
Skiba, prezes Antal.
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Na rynku będzie można również zaob
serwować rosnące rozwarstwienie
dochodów. Część specjalistów i mene
dżerów z branż najbardziej dotkniętych
kryzysem obniży swoje oczekiwania
finansowe. Z drugiej jednak strony najbar
dziej pożądani przedstawiciele średniej
i wyższej kadry, doceniając w większym
stopniu bezpieczeństwo zatrudnienia
u obecnego pracodawcy, zdecydują się
na zmianę pracy tylko w przypadku otrzy
mania niezwykle konkurencyjnej oferty.
O takie osoby firmy nadal będą musiały
walczyć na rynku.
Analizy Antal wskazują, że do zawodów,
którym nie grozi spadek wynagro
dzeń należą przede wszystkim eksperci
w zakresie kanałów digital, IT, automaty
zacji procesów, a także finansiści.
Zawody, których przedstawiciele będą
częściej skazani na chwilowe zamrożenie
rosnących oczekiwań finansowych, to
specjaliści ds. sprzedaży, inżynierowie,
a także przedstawiciele wyższej kadry
zarządzającej. W tym ostatnim przypadku,
wynagrodzenie jest powiązane z reali
zacją planów organizacji, a w obecnej
sytuacji mogą one zostać zmienione lub
opóźnione w związku z zawirowaniami
na światowych rynkach.

KELLY SERVICES PREZENTUJE
SWOJE NOWE LOGO

Przedstawiamy nowe logo Kelly Services.
Wyraźny sygnał dalszego rozwoju, profe
sjonalizmu i kreatywnego podejścia.
Co się zmieniło?
Ostatnie odświeżenie logo w globalnych
strukturach Kelly miało miejsce ponad
30 lat temu. Ciągłe dostosowywanie się
do nowych realiów działalności ma klu
czowe znaczenie, dlatego wraz z nie
ustannym rozwojem firmy zdecydowano
o odświeżeniu symbolu. Nowe logo stało
się prostsze i bardziej czytelne. Zrezygno
wano ze słowa Services, co nadaje bardziej
doradczy charakter działalności. Dodano
również energii do koloru, przechodząc
na bardziej żywy odcień zieleni. Ta zmiana
pozwala na większą elastyczność i nowy,
śmiały wygląd rozwijającej się organizacji.
Kelly tworzą ludzie z dużymi uśmie
chami na twarzach, gotowi by rozmawiać,
wspierać, doradzać. Wszyscy konsultanci
dbają o budowanie zaufania i wzajemną
współpracę. Kelly Services codziennie
niestrudzenie dąży do tego, aby służyć
zarówno Klientom, jak i Kandydatom naj
wyższą jakością usług.
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ERA
E-REKRUTERA

Świat, który znamy, przez wybuch pandemii
zmienił się nie do poznania. Przed organizacjami
okres zmian społecznych i gospodarczych
o bardzo wysokiej dynamice.
Ostatnie tygodnie zmieniły nasze przyz
wyczajenia i codzienne zachowania –
jako ludzie, ale też pracownicy, musimy
odnaleźć się w nowej sytuacji. Wygrają
jednostki i firmy, które otrząsną się
z pesymistycznego marazmu i przy
stąpią do działania. Strategia „ucieczki
do przodu” pozwoli nie tylko ogra
niczyć lub odwlec negatywne skutki
obecnej sytuacji, ale także wykorzystać
proces zmian do zbudowania lepszej
pozycji rynkowej. Od szybkiej reakcji
firm może zależeć lepsze wejście w realia postpandemiczne.
Dlatego kluczowe pytanie brzmi dzisiaj:
co moja firma może zrobić dla klientów,
i jak im pomóc? Oczywiście nie ma jed
nego remedium – każda organizacja ina
czej zniesie ten czas, inaczej się w nim
odnajdzie. Niemniej jednak, w związku
z rozwojem COVID-19, kluczowe jest
szybkie rozeznanie w sytuacji i skalibro
wanie strategii działań, której celem jest
dostosowanie się do nowych realiów. Nie
zwykle istotne staje się podjęcie szeregu
szybkich działań operacyjnych, takich jak
dostosowanie i udostępnienie odpowied
nich rozwiązań technologicznych oraz
szkoleń, także dla menedżerów, z wyko
rzystania różnych środków komunikacji.

była odpowiednio uargumentowana
i udowodniona.
Jeszcze kilka tygodni temu spotkania
rekrutacyjne w większości przypadków
musiały odbywać się w formie face to
face. Nawet jeśli firma i kandydat znaj
dowali się na dwóch przeciwległych
krańcach Polski. Rekrutacje z udziałem
zagranicznego organu decyzyjnego
musiały często czekać na pojawienie
się danej osoby w kraju, co znacznie
wydłużało procesy rekrutacyjne. Dla
wielu menedżerów i pracowników HR –
którzy przez lata byli przyzwyczajeni
do bezpośrednich spotkań z kandyda
tami – konieczność prowadzenia rozmów
za pośrednictwem wideokonferencji sta
nowi ogromne wyzwanie.

Pandemia wywróciła świat do góry
nogami, a organizacje przeniosły się
do wirtualnej rzeczywistości, włączając
w to procesy rekrutacyjne. Obecnie
dla części kandydatów zmiana pracy
zapewne wydaje się lekkomyślna. Pod
czas gdy nad wieloma firmami wisi
widmo potencjalnych redukcji kosztów
i poszukiwania oszczędności, są organi
zacje, które nie zwalniają i które wiedzą,
że w dłuższej perspektywie ich biznes
pozostanie stabilny. Ich potrzeby rekruta
KOMPETENCJE REKRUTERÓW
cyjne, które istniały jeszcze kilka tygodni
MUSZĄ EWOLUOWAĆ
temu, pozostają nadal aktualne i są klu
Jeszcze kilka tygodni temu spora część czowe dla zachowania ciągłości funkcjo
pracodawców w Polsce nie była zwolen nowania organizacji.
nikiem pracy zdalnej. A jeśli już podjęli
próby wynikające z potrzeb rynku, to Z perspektywy firmy rekrutacyjnej
starali się, aby praca zdalna występowała widzimy jednak, że istnieją organizacje,
sporadycznie, na przykład raz w miesiącu które są niejako zmuszone do nadania
i – w niektórych przypadkach – koniecznie odpowiednich prior ytetów wśród
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potrzeb biznesowych i ograniczają wy
datki na działania rekrutacyjne. Z drugiej
strony, niektórzy kandydaci wycofują się
z rozmów rekrutacyjnych, zaczynając
wątpić czy to odpowiedni czas na zmianę
pracy. Współpracujemy jednak zarówno
z pracodawcami, jak i kandydatami, którzy
zdają sobie sprawę z tego, że kryzys minie
i przetrwają firmy, które nie były nasta
wione wyłącznie na wegetację.

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ
Okazuje się, że w obliczu panującej epi
demii, wiele firm, dla których realizu
jemy projekty, funkcjonuje praktycznie
bez uszczerbku i kontynuuje procesy
rekrutacyjne w nowej, zmienionej rze
czywistości. Wielu kontrahentów niemal
nie zauważyło przejścia z form tradycyj
nych na online’owe. Obserwacje konsul
tantów Antal wykazują, że mimo obaw,
spotkania za pośrednictwem wideokon
ferencji nie pogorszyły jakości procesu,
a wręcz przeciwnie – sprawiają, że jest on
szybszy i sprawniejszy.
Co więcej, eksperci Antal od dłuższego
czasu współpracują z firmami, które
zawsze pierwsze etapy rekrutacyjne
przeprowadzały w formie rozmowy tele
fonicznej lub wideokonferencji, a dopiero
na finale procesu zapraszały wybra
nego kandydata do biura. Pozwalało to
na szybsze przeprowadzenie kandydata
przez proces, umożliwiało zaangażowanie
osób z różnych lokalizacji bez koniecz
ności fizycznego przemieszczania się,
a kandydatom dawało szansę na zwery
fikowanie atrakcyjności stanowiska i firmy
bez konieczności reorganizacji dnia pracy
ze względu na dojazdy na spotkanie.
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CO NAS CZEKA?
Rok 2020 będzie zapewne zapamiętany
z dwóch hasztagów #zostańwdomu
i #socialdistance, które mają teraz
i będą miały w przyszłości ogromny
wpływ na działania każdej możli
wej organizacji.

rekrutacji. Ważną decyzją jest, czy firma
skorzysta z zewnętrznych rekruterów
czy z własnego działu HR. Ze względu
na ograniczone budżety, spowodowane zagrożeniem rozprzestrzeniania
się koronawirusa, istotne jest wybranie
najskuteczniejszej metody znalezienia
Polacy wniknęli w świat online. Praca, idealnego pracownika.
wypoczynek i rozrywka nagle zlały się
w jedno. Salon zaczął mylić się z kuchnią, W odpowiedzi na potrzeby firm eksa sypialnia z gabinetem. To oczywiście perci Antal stworzyli platformę rekrutasytuacja, która daje impuls do tworze cyjną REX opartą na modelu, w którym
n ia i wdrażania nowych rozwiązań. wybrany projekt rekrutacyjny jest udoTo zmiana, która gwałtownie przyśpiesza stępniany grupie rekruterów, pracującyfrową rewolucję, pokazuje, że można cych na zasadach freelance i zdalnie,
inaczej i uczy nowych funkcji możliwych co pozwala ograniczyć koszty prow świecie digital, a firmom otwartym cesu. Wiedza, skala działania, niższe
na cyfrowe rozwiązania da jeszcze więcej koszty – to główne korzyści, jakie w REX
wiatru w żagle.
widzą pracodawcy. Z kolei REX liderzy
upatrują w tej formie współpracy szanse
Zawód rekrutera niewątpliwie będzie na własny rozwój zawodowy, większą
przechodził w najbliższym czasie dużą elastyczność i możliwość zbudowania
ewolucję. To czas, w którym ci najbar- marki osobistej. Nowoczesna technodziej proaktywni i postępowi rozwiną logia pozwala niezależnym profesjonaskrzydła, i odniosą największe suk- listom pracować zdalnie i angażować
cesy. Najbliższe miesiące będą prze- się w projekty z dowolnego miejsca,
biegać pod znakiem rosnących naci- co nigdy wcześniej nie było możliwe
sków na skuteczność i efektywność na taką skalę.

GRUPA CERTYFIKOWANYCH REKRUTERÓW, WYKORZYSTUJĄC SWOJĄ SIEĆ
KONTAKTÓW I NARZĘDZI, PREZENTUJE NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW

KLIENT
przekazuje nowe zlecenie rekrutacyjne do Antal, zlecenie
trafia na platformę REX.
REX LEADER
Project manager dokonuje ostatecznej selekcji i weryfikacji,
nadzoruje proces oraz prezentuje kandydata.
ROBOT REKRUTACYJNY
to dedykowana aplikacja symulująca pracę rekrutera,
m.in. przeszukująca bazę danych.
MARKETING REKRUTACYJNY
W przypadku najbardziej wymagających projektów wspieramy
rekruterów kampaniami marketingu rekrutacyjnego
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CASE STUDY DZIAŁAŃ REKRUTACYJYCH REALIZOWANYCH ONLINE
W 2018 roku, chcąc rozwinąć sieć
potencjalnych kandydatów, a jednocześnie przyśpieszyć realizację projektów,
postanowiliśmy przenieść procesy rekrutacyjne do świata cyfrowego. W ten
sposób powstała innowacyjna Platforma REX oparta na modelu, w którym
wybrany wakat jest udostępniany grupie
rekruterów pracujących na zasadach
freelance. Inicjatywa okazała się rozwiązaniem nie tylko atrakcyjnym dla konsultantów Antal, lecz także niezwykle
praktycznym i prostym w obsłudze dla
REX Rekruterów.

i idee, które są w stanie przemodelować o nieograniczonym potencjale, która
rzeczywistość rekrutacji.
dociera do wyspecjalizowanych kandydatów w możliwie krótkim czasie
Rekrutując nowych adeptów REX-a, i realizuje procesy rekrutacyjne na najlojalnie uprzedzam, że dzień dzisiejszy wyższym poziomie. Społeczność REX
jest tylko preludium do jutra, które szy- stara się zrozumieć potrzeby klienta, by
kuje nowe rozwiązania i eksperymenty. móc jeszcze lepiej dostosować sposób
W związku z tym proszę o gotowość świadczenia usług do jego oczekiwań.
do podejmowania wyzwań i otwar- Platforma jest sumą doświadczeń REX
tości na zmiany. Wypracowane meto- Rekruterów – zbiorowości, która zrzesza
dologie z myślą o jutrze pozwoliły nam obecnie 60 firm i freelancerów, którzy
przygotować się do nieprzewidywalnej dzielą się z Antal swoim doświadczesytuacji. W efekcie – jesteśmy w stanie niem, wiedzą, ekspertyzą w bardzo wąspomóc nie tylko konsultantom Antal, ale kich obszarach rynkowych. Wychodząc
też bezpośrednio pracodawcom, którzy naprzeciw potrzebom pracodawców,
Platforma REX stała się naturalnym i intu- obecnie mierzą się z widmem utrudnio- oddajemy do ich dyspozycji sprawdzone
icyjnym źródłem pozyskiwania kandy- nego dostępu do kandydatów i wyzwa- i niezawodne źródło najlepszych kandydatów oraz inspiracją dla kolejnych niami związanymi z samym procesem datów. Warto jednak pamiętać, że REX
nowych rozwiązań w obszarze rekrutacji. rekrutacyjnym, który nabrał nowego dla jest wsparciem i usługą komplementarną
Bo REX zmienia się codziennie. Nauczył nich wymiaru. Dla nas rekrutacja zdalna dla zasobów rekrutacyjnych klienta.
rekruterów, liderów i mnie, że zmiany to to codzienność, w której nabyliśmy już Autor:
codzienność, że można niemal natych- doświadczeń oraz praktyki i chętnie użymiastowo odpowiedzieć na nawet czymy naszych rozwiązań klientom.
bardzo specyficzną potrzebę, np. wdrażając eksperymentalne rozwiązanie. Dzi- Usługa stanowi element szerszego
siejszy rynek wymaga elastyczności – nie podejścia do procesu rekrutacji w raKarolina
jesteśmy w stanie przewidzieć wszyst- mach świata digital, oferowanego przez
Korzeniewska,
kiego. Zdarza się, że jedna zmiana, jak Antal. REX jednak to nie tylko narzęREX Project Manager,
efekt motyla, generuje kolejne pomysły dzie, ale przede wszystkim społeczność
Antal Polska
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W CENTRUM
NASZEJ STRATEGII
ZAWSZE BĘDZIE
CZŁOWIEK

Wywiad z Anną Chmurawą-Rębisz,
Human Resources Manager Gi Group & Grafton Recruitment.
Outsourcing&More: Gi Group to wielka międzynarodowa firma, działająca
w prawie 60 krajach na całym świecie.
Dużą wartością, wyróżniającą Was
na rynku, są kompleksowe rozwiązania
HR dla firm. Co to oznacza w praktyce?
I jakie są obszary Waszej działalności
w Polsce?
Anna Chmurawa-Rębisz, Human
Resources Manager Gi Group & Grafton
Recruitment: Rzeczywiście, Gi Group to
grupa osiągająca 2,5 mld euro obrotu
rocznie, co czyni ją jedną z 20 najwięk
szych firm rekrutacyjnych na świecie.
Jednak, biorąc pod uwagę portfolio
usług, jakie oferujemy na polskim rynku,
trudno mówić o tym, że działamy tylko
w rekrutacji. Aktualnie klienci ocze
kują dywersyfikacji, elastyczności oraz
pomocy we wskazaniu kierunku rozwoju
polityki HR w ich organizacji. Gi Group
razem z koszykiem należących do niej
firm, tj. Gi Group (Temp & Perm), Grafton
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Recruitment, Wyser, QiBit oraz TACK&TMI
oferuje pełen zakres usług HR. Naszą
ofertę cechuje kompleksowość, lata
doświadczeń, własne narzędzia oraz bazy
danych gwarantujące szybkość w dzia
łaniu zorientowaną na indywidualne
potrzeby klienta. Regularnie wydajemy
branżowe raporty płacowe oraz jeste
śmy aktywni jako doradcy inwestycyjni.
Robimy to wszystko, gdyż wierzymy,
że dzisiaj firma rekrutacyjna powinna
być w stanie zaspokoić każdą potrzebę
swoich klientów w zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi, a rekrutacja to tylko
początek drogi.
Cały ubiegły rok zdominowała dyskusja na temat „rewolucji”, jaką
na rynku pracy zrobili millenialsi. Jak
Wy docieracie do millenialsów? Czy
tradycyjne metody rekrutacji nadal
działają? Jakie kanały komunikacji wybieracie?

Staramy się być autentyczni i sta
wiamy na szczery dialog. Do naszych
zespołów zapraszamy osoby, które chcą
mieć realny wpływ na swą pracę i chcą
się z nami rozwijać zawodowo. Podczas
procesu rekrutacji szczerze omawiamy
oczekiwania obu stron, szukamy wspól
nych mianowników oraz przedstawiamy
możliwości rozwoju. Priorytetem naszych
managerów w obszarze zarządzania zes
połem jest dbanie o sukces pracownika,
a wymianę informacji oraz realizację
planu rozwoju pracownika gwarantuje
wzmożona częstotliwość spotkań na linii
pracownik-przełożony. Praca w millenial
sami to jasno określone zadania, ciągłe
szkolenie talentu oraz budowanie rela
cji. W dzisiejszym świecie ofert pracy jest
na pęczki, dlatego właśnie relacja, która
łączy pracownika z managerem oraz orga
nizacją ma decydujący wpływ na to, jak
długo pracownik zdecyduje się rozwijać
z nami swoją ścieżkę kariery.
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Rekrutacja za 10 lat będzie
bardziej zrobotyzowana.
Widzę wiele usprawnień
na poziomie wewnętrznego
zarządzania kapitałem ludzkim,
obiegu informacji, uproszczeń
związanych z kadrami i płacami.
Jednocześnie nie widzę miejsca
na sztuczną inteligencję
w analizie profilu kandydata,
gdzie znaczącą rolę odgrywają
kompetencje miękkie.
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W metodach wyszukiwania talentów
podążamy za trendami, zmieniamy swoją
taktykę, dostosowujemy zewnętrzny,
a także wewnętrzny employer branding
do pędzącego świata pełnego infor
macji. Nie zmieniamy jednak naszej stra
tegii. W jej centrum zawsze będzie czło
wiek, czyli przede wszystkim kandydat –
zarówno ten rekomendowany klientowi,
jak i ten aplikujący do naszej firmy. Tra
dycyjne metody, takie jak zwyczajna roz
mowa czy spotkanie, są w naszej ocenie
nadal skuteczne, ale coraz częściej się
gamy do social mediów; od lat inwe
stujemy w digital marketing, testujemy
nowości, których oczekują kandydaci. Nie
zapominamy także o angażowaniu się
w kampanie CSR-owe – co roku biegamy
charytatywnie, a w okresie świątecznym
pomagamy najbardziej potrzebującym.
Choć wydaje mi się, że to rzecz nieza
leżna od pokolenia, biorąc pod uwagę
ilość wzmianek w mediach społeczno
ściowych na ten temat oraz czas spę
dzany przez millenilasów w sieci, staramy
się, aby wiedzieli, iż jesteśmy zaangażo
wani społecznie.

komunikacyjne, sztuka słuchania, łatwość
nawiązywania kontaktów, elastyczność
oraz empatia. No i przede wszystkim kan
dydat na rekrutera musi czerpać radość
z kontaktów z drugim człowiekiem.
Powinien komunikować się na najwyż
szym poziomie, myśleć krytycznie, szybko
łączyć fakty, być empatyczny i nie mieć
problemu z szybkim podejmowaniem
decyzji. Potrzebna jest też wiedza o bran
ży, w której działają nasi Klienci. Dla przy
kładu: nie da się przecież być skutecznym
rekruterem programistów bez znajomości
specyfiki branży IT.

Żyjemy w czasach zmian. Zwłaszcza
robotyzacja i sztuczna inteligencja
silnie wpływają na organizacje, zawody, role pracowników, liderów, kadry
zarządzającej… Z jakich szkoleń biznesowych korzystają najczęściej firmy
i ich pracownicy?
Szkolenia, które oferujemy, głównie
skupiają się na kompetencjach miękkich,
niezależnych od trendu robotyzacji, czy
sztucznej inteligencji. Wzmacnianie kom
petencji miękkich oraz dotyczące zarzą
dzania kapitałem ludzkim dla manage
Gi Group podkreśla, że „stosuje nowa- rów cieszą się ogromną popularnością,
torskie rozwiązania dedykowane klien- tak samo jak te, dotyczące zarządzania
tom oraz pracownikom”. Czy pamięta relacjami z klientem, czy pracą nad umie
Pani jakąś zupełnie nietypową, inno- jętnościami z zakresu szkoleń. Do oferty
wacyjną kampanię rekrutacyjną, którą dodaliśmy także testy naturalnych talen
przeprowadziliście na specjalne życze- tów, stylów zachowań czy analizy inteli
nie klienta?
gencji emocjonalnej.
Naszym klientom oferujemy rozwią
zania szyte na miarę ich potrzeb. Mamy Na koniec wybiegnijmy w przyszłość –
swoje standardy, zawsze wychodzimy jak będzie Pani zdaniem wyglądać
naprzeciw oczekiwaniom klienta oraz rekrutacja za 10 lat?
Rekrutacja za 10 lat będzie bardziej
kandydata. Od kilku lat prowadzimy
Mobilne Biuro (CV BUS), które pozwala zrobotyzowana. Robotyzacja procesów
nam docierać do kandydatów w naj rekrutacyjnych istnieje dzisiaj na pozio
bardziej oddalonych miejscowościach. mie systemów ATS, ERP oraz chatbo
Możemy prowadzić rozmowy bezpośred tach. Widzę tutaj wiele usprawnień
nio na miejscu, na terenie zamieszkania na poziomie wewnętrznego zarządza
kandydata. Wspieramy naszych klien nia kapitałem ludzkim, obiegu informa
tów w doborze kandydatów poprzez cji, uproszczeń związanych z kadrami
Asessment Center oraz Development i płacami. Jednocześnie nie widzę miej
Center. Oferujemy usługi doradztwa oraz sca na sztuczną inteligencję w analizie
szkolenia Projekt Cudzoziemiec – czyli spe profilu kandydata, gdzie znaczącą rolę
cyfiki zatrudniania talentów pochodzą odgrywają kompetencje miękkie. Moim
cych spoza granic naszego kraju.
zdaniem technologia nigdy nie zastąpi
człowieka w procesie rekrutacji, gdyż
Wyobrażamy sobie, że zawód rekrutera samodzielnie nie jest w stanie dokonywać
wymaga całego wachlarza umiejętno- w 100% prawidłowej analizy. Upatruję
ści. Jakie kompetencje i cechy charak- w niej jednak znacznego wzrostu efek
teru powinna mieć osoba, która chcia- tywności względem oceny kandydatów,
łaby zostać rekruterem?
a także codziennej pracy w działach HR.
Konsultanta ds. rekrutacji muszą cecho
wać wysoko rozwinięte umiejętności Dziękuję za rozmowę.
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WYNIKI BADANIA
WPŁYW KORONAWIRUSA NA
POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Prezesi firm nie mają złudzeń – koronawirus wpłynie negatywnie na
ich przedsiębiorstwa. Przyznaje tak 69% respondentów w najnowszym
badaniu firmy rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire. Jak pracodawcy
radzą sobie z obecną sytuacją? Jakie straty poniesie biznes?

Wszyscy jesteśmy świadkami dyna
micznie zmieniającej się sytuacji zwią
zanej z koronawirusem. Konsekwencje
odczuwają branże: transportowa, tury
styczna oraz eventowa. Pierwsze ude
rzenie otrzymał transport, najpierw ten
międzynarodowy, a później krajowy.
Biznes związany z eventami i kulturą
praktycznie zamarł – odwołano kon
certy, imprezy sportowe, spektakle, targi
czy konferencje. Duża część sektora han
dlowego oraz gastronomicznego również
znacząco ucierpiały. Głównie ze względu
na zamknięcie galerii handlowych.

GŁÓWNE WNIOSKI
POLSKA (NIE)PRZYGOTOWANA
NA PRACĘ ZDALNĄ
Co trzecia firma w Polsce nie wdrożyła
pracy zdalnej lub zrobiła to częściowo.
W tym 13% w ogóle nie miało takiej moż
liwości, a 22% z nich zaproponowało roz
wiązanie tylko dla wybranych. Dlaczego
niektóre firmy nie wprowadzają pracy
zdalnej? Na jakie bariery natrafiają?

Jak wynika z badania przeprowadzonego
wśród 2500 przedstawicieli firm w marcu
br. przez firmę rekrutacyjną i outsourcin
W branżach, w których było to możliwe gową Devire – dotychczas tylko 21% pra
pracodawcy masowo wprowadzają pracę codawców oferowało pełną możliwość
zdalną, a procesy przenoszą na dedyko pracy zdalnej. Przy czym blisko połowa
wane platformy on-line. W prezento przedsiębiorstw pracowała zdalnie, ale
wanym badaniu osoby odpowiedzialne tylko częściowo.
za zarządzanie organizacjami progno
zują potencjalne konsekwencje spowo Jak komentuje Michał Młynarczyk, Prezes
dowane koronawirusem, jakie odczuje Devire i członek zarządu Polskiego
ich biznes.
Forum HR – Dotychczas praca zdalna
była „dobrem luksusowym”, dostępnym
Analizie poddano reakcje firm na sytu- w nielicznych branżach, takich jak: IT, conację spowodowaną koronawirusem, sulting czy w usługach dla biznesu. Więkw tym:
szość z pracodawców, którzy dotąd byli
zamknięci na takie rozwiązania, musiała
• aktualny model wykonywania pracy,
• bariery, które uniemożliwiają wprowa szybko zmienić swoje podejście, nie tylko
dzenie pracy zdalnej,
wdrażając nowe narzędzia, ale całkowicie
• długofalowe konsekwencje dla prowa przestawiając się na pracę z domu.
dzonego biznesu.
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CZY DOTYCHCZAS PAŃSTWA
FIRMA OFEROWAŁA MOŻLIWOŚĆ
PRACY ZDALNEJ?

49%
tak, ale tylko częściowo

27%
nie

21%
tak

3%
nie wiem
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CZY PO WPROWADZENIU ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI W POLSCE PRZECIW ROZPRZESTRZENIANIU
SIĘ KORONAWIRUSA PAŃSTWA ORGANIZACJA WDROŻYŁA PRACĘ ZDALNĄ?

65%

22%

tak

częściowo

13%

Z danych Devire wynika więc, że trzy
krotnie zwiększyła się liczba firm, które
przeszły na pracę zdalną.

nie

DLACZEGO FIRMY NIE WPROWADZAJĄ PRACY ZDALNEJ?
GŁÓWNE BARIERY

83%

charakter wykonywanych obowiązków nie
pozwolił na wdrożenie pracy zdalnej

30%

brak sprzętu elektronicznego (np. laptopów)
dla wszystkich pracowników

10%

inne

brak bezpiecznego łącza VPN dostępnego
dla pracowników poza firmą

8%

brak regulaminu świadczenia pracy
w formie pracy zdalnej

8%

W JAKI SPOSÓB OBECNA SYTUACJA SPOWODOWANA KORONAWISRUSEM MOŻE WPŁYNĄĆ
NA PAŃSTWA FIRMĘ? PROSZE PODAĆ MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI

48%

redukcja popytu na produkt /
usługę

45%

redukcja zatrudnienia

44%

problemy z płynnością

40%

zagrożenie realizacji
zobowiązań / kontraktów

28%

utrata partnerów handlowych

14%

obniżka marży

13%

zmiana nawyków zakupowych

8%

nie wiem
inne (wysokie koszty pracy,
odwołanie imprez branżowych,
zahamowanie działalności firm)

100

2%

Koronawirus wymusił postęp technologiczny
Blisko 7 na 10 firm, które dotychczas nie
oferowały możliwości pracy zdalnej, zde
cydowało się na taki krok po wybuchu
pandemii COVID-19 (deklaruje w badaniu
67% przedsiębiorców).

Wśród branż najbardziej dostosowa
nych do obecnej sytuacji znalazły się:
Nieruchomości oraz IT i Telekomuni
kacja. Tutaj blisko 9 na 10 firm deklaruje,
że dało możliwość pracy zdalnej swoim
pracownikom. W najgorszej sytuacji są:
Handel, Administracja publiczna, Trans
port, spedycja i logistyka, a także Moto
ryzacja i lotnictwo, gdzie w sposób oczy
wisty, w wielu przypadkach praca z domu
jest niemożliwa.
Dlaczego firmy nie wprowadzają pracy
zdalnej? Główne bariery
Główną barierą, która uniemożliwia
firmom wprowadzenie pracy zdalnej
jest charakter wykonywanych obo
wiązków – 83%. Co więcej, wprowa
dzona przez polski rząd specustawa
reguluje obowiązki pracodawcy i pra
cownika dotyczące pracy zdalnej. Wśród
nich jest konieczność zapewnienia odpo
wiedniego sprzętu pracownikowi, ale jak
wynika z badania – aż w co trzeciej firmie
zabrakło sprzętu elektronicznego (np. lap
topów) dla wszystkich pracowników.
– Wcześniejsze decyzje o inwestowaniu
w sprzęt mobilny, w wielu firmach były uzależnione od kosztów. Laptop jest przeciętnie
20% droższy niż komputer stacjonarny, co
oznacza oszczędność dla firmy rzędu 500 zł.
To z kolei uniemożliwiło firmom późniejsze
przejście całej firmy na pracę zdalną – pod
kreśla Michał Młynarczyk z Devire.
Trzecią najczęściej wskazywaną barierą
jest decyzja zarządu, który nie wierzy,
że praca zdalna może funkcjonować
sprawnie. Wskazało tak 10% respon
dentów w odpowiedziach Inne.
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WPŁYW KORONAWIRUSA
NA KONDYCJĘ FIRM
Większość pracodawców jest przekonana,
że obecna sytuacja wpłynie negatywnie
na kondycję ich firm. Tylko 5% praco
dawców widzi szansę dla swojego przedsię
biorstwa – to grupa, która zadeklarowała,
że aktualna sytuacja wpłynie pozytywnie
na ich biznes. Najbardziej pesymistycznie
nastawieni są pracodawcy z województwa
łódzkiego. Łódź to – zaraz po Warszawie,
– miejsce z największą liczbą zachorowań
na COVID-19. Za Łodzią plasuje się Wiel
kopolska, która jako jeden z pierwszych
regionów w Polsce, odczuła konsekwencje
pandemii. Trzecie miejsce na podium zajęły
ex aequo woj. śląskie i mazowieckie.

blisko połowa osób zarządzających fir
mami – 45%. W największym stopniu
zwolnienia dotkną branże: Produkcja
i lotnictwo (80% pracodawców spodziewa
się redukcji zatrudnienia) oraz Handel
i gastronomia (59% pracodawców rów
nież nie wyklucza zwolnień).

większych opóźnień, gdy sytuacja się ustabilizuje. Niestety, jeśli koronawirus będzie
się utrzymywać również branża budowlana
odczuje dotkliwie konsekwencje – wyjaśnia
Michał Młynarczyk z Devire.

Realnymi zagrożeniami są również pro
blemy z płynnością (44% firm) oraz brak
W najmniejszym stopniu zagrożenie możliwości realizacji zobowiązań czy kon
zwolnieniami notujemy w branżach: traktów (40% wskazań).
budowlanej oraz nieruchomości – 27% ***
pracodawców wskazuje, że sytuacja spo Badanie zostało przeprowadzone metodą
wodowana koronawirusem może wiązać CAWI w marcu 2020 roku na bazie 2500
się z redukcją zatrudnienia – a także respondentów. Udział w badaniu wzięło:
w obszarze IT i Telekomunikacji (29% 38% managerów, 20% dyrektorów
wskazań).
i CEO, 33% specjalistów, 9% na innych
stanowiskach.
– Stabilna sytuacja w branży IT nie dziwi,
JAKIE STRATY PONIESIE BIZNES?
ponieważ firmy potrzebują sprzętu, narzędzi Autor:
Zdaniem respondentów sytuacja spowo i rozwiązań do pracy zdalnej. Z kolei,
dowana koronawirusem może potrwać zarówno branża budowlana, jak i nieruod 1–3 miesięcy – deklaruje tak aż 67% chomości notują spadki, a nowe inwestycje
z nich. Firmy w największym stopniu spo są wstrzymywane i odkładane w czasie.
dziewają się redukcji popytu na produkt Pomimo tego pracodawcy na razie nie placzy usługę – deklaruje tak 48% respon nują zwolnień. Wynika to z faktu, że firmy,
Karina Chowaniak,
dentów. Nieunikniona wydaje się rów które są w fazie realizacji, póki mogą
Communications
Manager, Devire
nież być redukcja zatrudnienia – przyznaje chcą wywiązać się z projektów i uniknąć

Outsourcing&More Polska | maj–czerwiec 2020

101

KARIERA I ROZWÓJ

DOM NOWYM
BIUREM?
JLL opublikował wyniki raportu When home is the new office, w którym
analizuje opinie polskich pracowników na temat pracy zdalnej.
Home office – temat, który był od dłu
giego czasu szeroko dyskutowany i który
pozostawał jednym z najważniejszych
benefitów wskazywanych przez pracow
ników. A jak oceniają oni pracę zdalną
w momencie, kiedy nie jest ona kwestią
wyboru a koniecznością? Opinie są tym
bardziej ciekawe, że – jak wynika z raportu
JLL When home is the new office – dla wielu
osób praca z domowej kanapy, łóżka, czy
kuchni, to jednak całkiem nowa sytuacja.
42% uczestników badania albo w ogóle
nie korzystała z home office, albo pra
cowała z domu zaledwie jeden dzień
w miesiącu. Bez względu jednak na to, jaki
mamy stosunek do zdalnej pracy, nasi pra
codawcy zaczynają już planowanie pro
cesu powrotu do biur, co może okazać się
większym wyzwaniem, aniżeli wdrożenie
największego w historii globalnego testu
home office.

W SWOIM RAPORCIE JLL
ANALIZUJE KILKA OBSZARÓW,
MIĘDZY INNYMI:
• Motywację i współpracę
Home office dla wielu, a zwłaszcza
dla osób mieszkających w pojedynkę,
oznacza przymusową izolację. Brak
codziennego i bezpośredniego kon
taktu z kolegami z pracy, spontanicznych
rozmów, możliwości zadania krótkiego
pytania na open space, czy szybkiej służ
bowej kawy, może być na dłuższą metę
frustrujący. Co więcej, blisko 80% respon
dentów naszego badania jednoznacznie
stwierdziło, że odczuwa silną przyna
leżność do swojej organizacji pracując
z biura, podczas gdy będąc w domu, tak
samo uważa jedynie 44% ankietowa
nych. Podobny odsetek (81%) wskazał
też, że praca w przestrzeni biurowej
wśród innych osób pozytywnie wpływa

Raport When home is the new
office można pobrać tutaj:
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na ich poziom motywacji. Mając wiedzę
o tym, jak istotne są relacje międzyludzkie
w efektywnej pracy, wszyscy musimy
(mowa zarówno o liderach, jak i pracow
nikach) nadal je pielęgnować. Dlatego,
tym bardziej ważne jest zapewnienie
zespołowi pola do codziennych interakcji,
oczywiście online. I nie chodzi tu tylko
o służbowe tele czy wideokonferencje,
ale również wspólne lunche, świętowanie
sukcesów czy treningi fitness. Ponadto,
dane JLL wskazują, że odpowiednio 90%
i 75% respondentów pozytywnie ocenia
współpracę z kolegami i klientami w biu
rowej rzeczywistości. Natomiast pracując
zdalnie – jedynie 41% i 47%.
• Cyfrową transformację
Respondenci JLL w większości wskazy
wali, że sięgają teraz po rozwiązania tech
nologiczne, z którymi nie mieli wcześniej
do czynienia. Home office stał się więc
silnym impulsem wpływającym na tempo
transformacji technologicznej firm, ale też
sprawiającym, że wielu pracowników
stało się bardziej otwartych na innowacje.
To świetna wiadomość dla branży IT, tym
bardziej, że w prawie 100% przypadków
respondenci zadeklarowali też, że w przy
szłości chcą korzystać z tych nowych roz
wiązań. Od aplikacji umożliwiających zor
ganizowanie wideokonferencji dla setki
gości po platformy do elektronicznego
obiegu dokumentów. Te rozwiązania
pozwalają nam pracować praktycznie
z dowolnego miejsca. Pytanie jednak,
jak model pracy zdalnej wpływa na nasze
samopoczucie i kondycję fizyczną.
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A JAK ZAPLANOWAĆ
MOMENT POWROTU?
Aktualnie wielu pracodawców zaczyna
już przygotowywać strategie, które stop
niowo pozwolą nam wrócić do swoich
służbowych biurek. Jednak, zanim biura
otworzą się na nowo dla pracowników,
firmy muszą zadbać o minimalizację
ryzyka i zapewnić pracownikom mak
symalne poczucie bezpieczeństwa. Jak?
Reorganizując aranżację biura, tak aby
umożliwiała zachowanie odpowiedniego
dystansu fizycznego między pracowni
kami, przygotowując i odpowiednio
komunikując nowe zasady korzystania
z przestrzeni biurowej, ale także prze
prowadzając analizy stanu instalacji
w budynku. Z pewnością wdrożenie stra
tegii nie powinno zakładać, że wszyscy
wrócimy do biura jednocześnie. Z jednej
strony, firmy muszą postępować zgodnie
z zaleceniami władz i odpowiednich insty
tucji, a z drugiej – musimy sami sobie dać
czas, abyśmy nabrali nowych nawyków
i sposobów postępowania w czasach
• Ergonomię
Obszar związany z ergonomią codziennej ukrywać – przeszkadza w pracy. Ponadto, nowej „normalności”.
pracy stał się jeszcze ważniejszy dla wielu obecnie dwa razy więcej pracowników
pracowników biurowych. To, co wcześniej przyznaje, że ma więcej czasu na swoje Wygląda więc na to, że poza nowymi
braliśmy za pewnik, czyli fotele „współ hobby. Aż 85% badanych jest zado procedurami i zmianami na poziomie
pracujące” z naszymi plecami, musieliśmy wolonych z jakości posiłków pracując organizacji biura, kluczowa będzie wła
zamienić np. na kuchenne krzesła. Ergo zdalnie – dla porównania, w biurze była ściwa komunikacja. Pracownicy muszą
nomia jest jednym z punktów, w którym to jedynie połowa pracowników. Jednym mieć pewność, że pracodawca drobia
biuro zdecydowanie wygrywa z pracą z powodów może być to, że dużo czasu zgowo przemyślał cały proces powrotu,
z domu. I nie chodzi tu tylko o regulo oszczędzamy na dojazdach do pracy, a wszystko odbywa się w trosce o ich
wane biurka, ale też różnorodność prze a spędzając cały dzień w domu, możemy dobro. Bez wątpienia liczba obszarów,
o jakie trzeba zadbać, może być przytła
strzeni, z których możemy korzystać go lepiej zaplanować.
czająca, szczególnie jeśli firma nie posiada
w trakcie dnia pracy. Z tego względu 86%
w zespole specjalistów biegłych w tema
respondentów wskazało, że otoczenie CZY TO OZNACZA,
tyce związanej ze środowiskiem pracy.
biurowe dobrze wpływa na ich samopo ŻE DOM I BIURO ŚWIETNIE
Tu szczególnie pomocna może być współ
czucie. Dlatego warto, abyśmy pamię SIĘ UZUPEŁNIAJĄ?
tali o robieniu sobie regularnych przerw, Brzmi jak banał, jednak opinie pracow praca z zewnętrznymi ekspertami, którzy
rozciąganiu, czy wybraniu się na krótki ników są dowodem, że oba modele pracy będą w stanie dokonać analiz kluczowych
„spacer” po balkonie, czy w przydo są komplementarne. Dlatego, być może, systemów odpowiadających za pra
mowym ogródku. Przerwy są też priory po tym jak aktualna sytuacja uspokoi się, widłowe działanie budynku, dokonać
tetem dla osób, które muszą dzielić swój wielu pracodawców bardziej łaskawym analizy gotowości biura na ponowne
okiem spojrzy na tzw. home office. przyjęcie pracowników, jak i gotowości
dzień między pracę a dzieci.
Jednak, czy dzielenie pracy na tę z biura samych pracowników na powrót, czy
i z domu stanie się nowym standardem? stworzyć reguły pomagające im efek
• Życie rodzinne, hobby
Ci z nas, którzy mieszkają w pojedynkę Jest to na pewno jeden z trendów trans tywnie i bezpiecznie pracować w biurze.
mogą odczuwać nieprzyjemne skutki izo formacji miejca pracy, któremu warto się
lacji, natomiast rodzice z dziećmi mogą przyglądać. Natomiast ci, którzy począt Autor:
powiedzieć, że interakcji mają aż zanadto. kowo widzieli na horyzoncie zmierzch
Okazuje się jednak, że aktualnie więk tradycyjnych powierzchni biurowych,
szość z nas jest bardziej zadowolona ze pospieszyli się. Pracownikom brakuje
swojego życia rodzinnego. Poziom satys otoczenia biurowego i normalnego kon
Jakub Zieliński,
fakcji w tym obszarze wzrósł prawie trzy taktu z innymi pracownikami. Niewyklu
Lider Zespołu
krotnie, nawet biorąc pod uwagę fakt, czone jednak, że po powrocie do nor
Doradztwa ds.
że osoby mające dzieci borykają się na co malności będziemy oczekiwać większej
Środowiska Pracy,
dzień z większym hałasem, który – co tu swobody w doborze miejsca pracy.
JLL
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KARIERA I ROZWÓJ

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres:
a.falkowska@kellyservices.pl

KSIĘGOWY/KSIĘGOWA AP Z JĘZYKIEM
NIEMIECKIM, WŁOSKIM LUB FRANCUSKIM
(Warszawa; wynagrodzenie: 6 500–8 500 PLN brutto / miesiąc)

Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odpowiedzialność za cały cykl procesu AP zawierający analizę, weryfikację i uzgadnianie różnych transakcji,
Codzienne przetwarzanie faktur i not kredytowych,
Przetwarzanie płatności, w tym płatności manualnych i pilnych, uzgodnienia rachunków vendorów,
Obsługa procesów Vendor Master Data,
Stosowanie kontroli jakości we wszystkich aspektach procesów AP w celu zapewnienia spójności
w stosowaniu polityki i obsłudze klienta,
Zapewnienie wsparcia w zakresie audytu wewnętrznego i zewnętrznego,
Ścisła współpraca z SSC Finance Head w celu osiągnięcia celów w zakresie efektywności (KPI), planów pracy i ograniczenia
zidentyfikowanych obszarów ryzyka,
Prowadzenie/archiwizacja dokumentacji, sprawozdań i akt,
Codzienna współpraca z innymi działami GL, AR oraz kontrolingu.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 lata doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków w międzynarodowym środowisku SSC/BPO,
Wykształcenie kierunkowe (preferowane kierunki: finanse, księgowość lub pokrewne),
Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub włoskiego, lub francuskiego (min. B2),
Dobra znajomość języka angielskiego,
Dobra znajomość procedur księgowych,
Dobra znajomość GAAP, IAS,
Dobra znajomość regulacji podatkowych (CIT, VAT),
Praktyczna znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
Umiejętności analityczne oraz zorientowanie na szczegóły,
Znajomość SAP będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
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Premię w wysokości do 10% rocznego wynagrodzenia,
Międzynarodowe środowisko pracy,
Opiekę medyczną,
Kartę sportową,
Ubezpieczenie na życie,
Zajęcia z języka angielskiego.
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BIBLIOTEKA MANAGERA
NIECH CIĘ WIDZĄ W SIECI! BLOG LUB SERWIS BRANŻOWY OD PODSTAW
Dobrze prowadzony content marketing
to podstawa efektywnych, a przy tym sto
sunkowo niskokosztowych działań pro
mujących firmę, jej produkty lub usługi.
Zasadniczą ideą przyświecającą marke
tingowi treści jest dzielenie się wiedzą regularne publikowanie informacji atrak
cyjnych dla odbiorcy. Przy czym mianem
odbiorcy w przypadku content marke
tingu określa się potencjalnego klienta
z założeniem, że skoro chętnie i regu
larnie korzysta z udostępnianych przez
firmę informacji, to w pewnym momencie
skorzysta także z jej oferty. Content mar
keting pozwala również zbudować pre
stiż marki eksperta w danym obszarze
oraz sprzyja wyszukiwaniu jej w sieci,
a to za przyczyną wyszukiwarek, które
kochają słowa klucze pojawiające się
na firmowych blogach i stronach.

Tu przechodzimy od co do jak. Jak zatem • Z pierwszej, teoretycznej, dowiesz się,
jakimi regułami rządzi się komuni
realizować skuteczne działania z zakresu
kacja contentmarketingowa bazująca
marketingu treści? Jedną z ciekawszych
na mediach własnych,
propozycji jest prowadzenie firmowego
bloga lub tematycznego portalu, gro • Część druga przeprowadzi Cię przez naj
madzącego wokół siebie ludzi zainte
ważniejsze techniczne aspekty urucha
resowanych danym zagadnieniem albo
miania bloga lub portalu internetowego,
konkretną branżą. Takie medium online • Na koniec nauczysz się budować struk
może założyć właściciel każdego, nawet
turę efektywnego serwisu – takiego,
bardzo niewielkiego biznesu, pod warun
który ludzie będą chętnie odwiedzać
kiem że lubi pisać i dysponuje wiedzą
i polecać innym.
Autor: Grzegorz Miłkowski
niezbędną do tego, by na polu marke
Rok wydania: 2020
tingu treści działać skutecznie. Wiedzę,
ISBN Książki drukowanej:
jak powszechnie wiadomo, pozyskuje
978-83-283-6627-5
ISBN e-booka:
się z odpowiednich książek. Ta została
978-83-283-6859-0
podzielona na trzy zasadnicze części:

POKONAĆ STRACH. JAK ZAPANOWAĆ NAD
EMOCJAMI I ODZYSKAĆ KONTROLĘ NAD ŻYCIEM
Zbyt często się zdarza, że niezależnie umiejętności,
od tego, jak ciężko ludzie pracują i jak które pozwa
bardzo starają się dbać o siebie oraz lają na osiągnię
o romantyczne relacje z ukochaną cie doskonałości
osobą, w żaden sposób nie umieją i trwałe utrzymanie
utrzymać się na fali sukcesu. Sami nie tego stanu. Przeko
wiedzą, jak to się dzieje, że gdy tylko uda nasz się, że kluczowym czynnikiem jest
im się spełnić swoje marzenie, natych strach – że to on tkwi u podstaw każdego
miast niszczą to, co z takim trudem osią sukcesu i każdej porażki. Zrozumiesz,
gnęli. Inni z kolei, choć cieszą się impo że ten stres, o którym mówią media, nie
nującą karierą zawodową, nie są w stanie istnieje. Dowiesz się, że jest jedna klu
stworzyć szczęśliwego związku lub czowa umiejętność, dzięki której moż
oddają się rujnującym zdrowie nałogom. liwe staje się odnoszenie trwałych suk
Wydawałoby się, że pewna grupa osób cesów na wielu polach. Uświadomienie
po prostu jest skazana na to, aby najważ sobie tego faktu sprawi, że wkroczenie
niejsze obszary życia stały się pasmem na ścieżkę trwałej kariery, szczęśliwego
nieszczęść i niepowodzeń, i nie ma na to związku i znakomitego zdrowia okaże się
dużo prostsze!
żadnej recepty.
Ta książka powstała po przeanalizowaniu
wyników wielu badań naukowych, dzięki
czemu znajdziesz w niej odpowiedź
na jedno zasadnicze pytanie: czym są
prawa sukcesu rozumiane jako krytyczne
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W tej książce:
• czym jest strach i jakie są jego podstawy
biologiczne,
• jak wygląda zdrowa reakcja na własny
strach,

• wykorzystanie strachu do odnoszenia
sukcesów,
• jak pielęgnować relacje międzyludzkie,
• technika przeprogramowywania swoich
reakcji.
Autor: Robert Maurer,
Michelle Gifford
Rok wydania: 2020
ISBN Książki drukowanej:
978-83-283-6189-8
ISBN e-booka:
978-83-283-6190-4
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