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Szanowni Czytelnicy,
Wielkimi krokami zbliżamy się do końca roku 2020, a wraz z nim oddajemy na Państwa ręce listopadowo-grudniowe wydanie magazynu
Outsourcing&More. Rok 2020 był rokiem wyzwań biznesowych, którym
wiele branż, w tym także outsourcingu i centrów usług wspólnych,
musiało stawić czoła. Przymusowe lockdowny, ograniczona obecność
pracowników w biurach, home office i związane z tymi zjawiskami
wyzwania w zarządzaniu zespołami weszły do codziennej pracy wielu
biur i centrów operacyjnych.
Na polskim rynku outsourcingu i usług dla biznesu widzimy kilka
trendów, które wzmocniły się w minionych miesiącach. Są wśród nich
m.in.: zarządzanie i konieczność motywowania wirtualnych pracowników, rozwój pracy w modelu hybrydowym biuro-dom-coworking,
czy np. rozwój inwestycji zagranicznych z Białorusi. Wszystkie te trendy
będą stanowiły materiał do wielu rozmów i analiz w nowym 2021 roku.
Zanim jednak wejdziemy w nową dekadę, mam ogromną przyjemność
zaprezentowania Wam bieżącego wydania magazynu z kilkudziesięcioma publikacjami ze świata biznesu, inwestycji oraz HR. Szczególnie
zachęcam do lektury tematu numeru, jakim jest wywiad z Mirellą
Piwiszkis, która przekonuje, że Dzisiejszy świat potrzebuje przywództwa
kobiecego.
Życzę miłej lektury,
Dymitr Doktór
Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI BIZNESOWE
Delegowanie za granicę na nowych zasadach
Od 30 lipca 2020 r. obowiązuje zmiana przepisów dotyczących wysyłania
pracowników za granicę.

Rynek samochodów używanych w Polsce – raport
Jednym z najistotniejszych czynników kształtujących rynek samochodów używanych
w Polsce jest tak zwane zjawisko asymetrii informacji, które oznacza, że sprzedający
wie więcej o sprzedawanym samochodzie niż kupujący.

Branża hotelarsko-turystyczna i eventowa w obliczu pandemii
Jakie regulacje warto znać.

Różnorodność i włączanie (Diversity&Inclusion) są podstawowymi
wartościami naszej firmy
Wywiad z Dyrektorem Generalnym 3M GSC Poland, Vangelisem Savvasem.

Case study: Wdrożenie nowego systemu w trakcie pandemii – wyzwanie
na miarę naszych czasów
Wdrożenie całkowicie nowego narzędzia służącego do zarządzania kontaktem
z klientem stanowi wyzwanie samo w sobie, niezależnie od okoliczności.

Kontrola podstawą zaufania? To zależy...
A może by tak całkowicie zaufać innym i już niczego nie kontrolować?

HushSpace – rewolucja spotkań biznesowych w restauracjach
i galeriach handlowych
Biznes wykroczył dawno poza mury biura.

WYWIAD NUMERU
Dzisiejszy świat potrzebuje przywództwa kobiecego
Wywiad z Mirellą Piwiszkis, Psychologiem biznesu, Dyrektor Generalną, Inspire.
SSC

Szwajcarska jakość i precyzja są podstawą naszych działań
Wywiad z Tomaszem Leśniewskim, Head of Shared Service Center Poland, Clariant.

AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE

Biurowe południe Polski
Rozmawiamy z Agnieszką Kuehn i Bartoszem Plewą z firmy doradczej Savills.
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Bydgoszcz otwarta na inwestorów. BARR zawsze do usług
Rozmowad z Edytą Wiwatowską – Prezes Zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego (BARR).

Jak Feniks z popiołów. O ponownym lądowaniu kieleckiego spodka
Oryginalna kopuła ze świetlikami, bezkolizyjny ruch kołowy, oryginalna ćmielowska
porcelana na ścianach – to elementy charakterystyczne dla kieleckiego dworca PKS.

Akademicka Częstochowa dla biznesu
Miasto o silnych tradycjach akademickich i przemysłowych stawia na rozwój
gospodarki i wychodzi naprzeciw inwestorom.

Mieszkanie w Łodzi lepsze niż lokata
Łodzianin youtuber Kuba Midel deklaruje, że w wieku 30 lat osiągnął poziom dochodu
pasywnego umożliwiający mu układ rentierski.

Studenci rozkręcają biznes w Lublinie
Miasto Lublin aktywnie dba o budowanie dobrych relacji oraz łączenie środowiska
biznesowego i lubelskich uczelni.

Czy leci z nami pilot?
Tej prędkości wznoszenia nie da się zmierzyć wariometrem.

Beyond.pl inwestuje w kampus Data Center. Szansa dla Poznania?
Poznań zyskuje coraz większe znaczenie na biznesowej i technologicznej mapie Europy.

AKTUALNOŚCI HR
RPA – kiedy robot zastępuje człowieka
W obecnych czasach podążanie za postępem i nowymi rozwiązaniami technologicznymi
to jedno z ważniejszych założeń dużych, międzynarodowych organizacji.

Nasza organizacja nie stoi w miejscu
Wywiad z Joanną Czyżewską, Liderem w Obszarze Kadr i Płac PKP Energetyka.

From headcount to skill count
Czyli przyspieszona cyfrowa transformacja świata pracy.

Ogłoszenie rekrutacyjne

Biblioteka Managera
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AKTUALNOŚCI
BIZNESOWE

TAK MOGĄ WYGLĄDAĆ WNĘTRZA BUDYNKU ANDERSIA SILVER!
KONCEPCJĘ STWORZYLI PROJEKTANCI Z THE DESIGN GROUP
Chociaż poznański kompleks Andersia Silver dopiero powstaje,
już cieszy się prestiżem i sławą. W ostatnim czasie swój wkład
w realizację tego projektu miała także pracownia The Design
Group, tworząc koncepcję wnętrz wybranych przestrzeni użytkowych obiektu.

Już za niecałe trzy lata w Poznaniu swoje podwoje otworzy usytuowany na placu Andersa budynek Andersia Silver. Jak zapowiada
deweloper projektu Andersia Retail – spółka joint venture miasta
Poznania oraz międzynarodowego inwestora Von der Heyden
Group – będzie to nowoczesne centrum biznesu, które w stolicy
Wielkopolski stanie się miejscem rozwoju firm, korporacji i startupów. Jednocześnie realizacja tego projektu będzie ostatnim
etapem zabudowy placu Andersa realizowanego przy wsparciu
Probuild jako menadżera projektu całego kompleksu biurowego.
Swój udział w tworzeniu wizerunku tego wyjątkowego budynku
ma także pracownia The Design Group. Zespół architektoniczny
w składzie: Martyna Bosek, Marta Konarska, Karolina Kózka oraz
Konrad Krusiewicz, stworzył dla Andersia Silver koncepcję biurowych open space'ów oraz restauracji dla pracowników.
Założeniem projektantów z The Design Group było stworzenie
przytulnych, ale zarazem i nowoczesnych przestrzeni, które
korespondować będą z biznesowym charakterem budynku
Andersia Silver. Zestawione zostały ze sobą też różne tekstury tj.
żywica z lastrico, a także wykorzystano trójwymiarowość wzorów
na betonowych płytach. Dominuje tu stonowana kolorystyka,
tworząca klimat przytulnych i przyjaznych użytkownikom wnętrz.
Projektanci połączyli ze sobą elegancki i industrialny styl. W open
space'ach znajdziemy dużo zieleni i miękkich tekstur wprowadzających domowy klimat. Zadbano także o ich odpowiednią akustykę poprzez wprowadzenie tapicerowanych paneli. Tu swoje
miejsce mają także tzw. team roomy, wydzielane przez kotary.
Projektanci postawili też na jasną i otwartą restaurację dla pracowników. To właśnie tu dominuje naturalne drewno, co oddaje
domowy klimat.
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SZYBKA SIEĆ DLA BIUR ROZWIJANA PRZEZ 3S I CHILLISPACES.COM
Chillispaces.com, jedna z czołowych sieci
biur elastycznych w Polsce i 3S – wiodący
dostawca usług teleinformatycznych rozszerzają współpracę. 3S zapewni kompleksowe wsparcie techniczne w nowych
planowanych lokalizacjach Chillispaces.
com, m.in. w Łodzi i Rzeszowie. Współpraca obejmuje m.in. dostęp do szybkiej
i redundantnej sieci dla najemców, a także
cykliczne testy bezpieczeństwa przed atakami hakerskimi. Jak pokazują najnowsze
badania CBRE, wysokiej klasy infrastruktura IT to kluczowy element przyciągający
firmy technologiczne do biur flex. Branża
IT wynajmuje już połowę tego typu przestrzeni w Polsce.
Chillispaces.com to sieć biur elastycznych
licząca obecnie 7 lokalizacji w Krakowie
o łącznej powierzchni 14 000 m2, mieszczących ponad 2200 stanowisk pracy.
Najemcami przestrzeni w jej biurach, obok
młodych polskich startupów, są m.in. PepsiCo, Savills oraz globalni liderzy branż
technologii, doradztwa biznesowego
i oprogramowania dla biznesu. W 2020
i 2021 roku firma planuje rozwój w centralnej i północnej Polsce, w tym otwarcie
lokalizacji w Łodzi, Wrocławiu i Rzeszowie.
Rozwój bazy biurowej oznacza także rozszerzenie współpracy z 3S – czołowym
dostawcą rozwiązań teleinformatycznych w Polsce należącym do P4, właściciela sieci Play, dysponującym portfolio
3000 klientów biznesowych.

na rynku biurowym standardem. Tymczasem w ostatnich miesiącach ewolucja
potrzeb firm technologicznych postępuje
coraz szybciej.

Standardem dla każdej inwestycji Chillispaces.com jest stworzenie w pełni
redundantnej architektury IT, a dostęp
do sieci – przez redundantne łącza. Przekłada się to także na dostępność dla
klientów firmy usługi dostępu do dedykowanych sieci. Oznacza to na przykład,
że dzięki współpracy Chillispaces.com i 3S
najemca przestrzeni w biurze może zarezerwować dla siebie określone pasmo,
w pełni odseparowane i bezpieczne
od infrastruktury innych klientów. Współpraca obu podmiotów pozwala także
najemcom unikać podpisywania długich
kontraktów z dostawcą usług sieciowych –
Redundantna i bezpieczna sieć
Biura Chillispaces.com wyróżniają się nie są one bowiem gwarantowane w ramach
tylko elastycznością warunków najmu, umowy najmu, znacznie bardziej elawystroju i skali przestrzeni czy płaskimi stycznej niż w „klasycznych” biurach.
kosztami – odróżniającymi je od tradycyjnych biurowców czy typowych cowor- Jak zauważa Michał Nawara, Starszy kiekingów. Najemcy mogą liczyć także rownik ds. kluczowych klientów w Grupie
na najwyższej jakości standardy związane 3S, jakość sieci jest szczególnie istotna
z dostępem do szybkiej, bezpiecznej sieci w kontekście zmian wprowadzanych
dostosowanej do potrzeb nawet najbar- na rynku przez pandemię. Już wiosną,
dziej wymagających najemców. Kluczową podczas tzw. lockdownu, stabilne łącza
cechą biur jest redundancja sieci, szcze- stały się bardzo istotnym elementem
gólnie istotna m.in. dla firm IT, e-com- dyskusji na rynku, kiedy zwracano często
merce czy z branży finansowej. Zapewnia uwagę na przeciążenia sieci związane
ona działanie sieci nawet w wypadku z choćby większą grupą osób pracująawarii łączy czy np. sieci światłowodowej. cych z domu.
Jak zauważa Piotr Augustyn, Współwłaściciel Chillispaces.com, wysokiej klasy
infrastruktura sieciowa wciąż nie jest
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zapotrzebowania firmy na powierzchnię
biurową. W stosunku np. do typowych
biur coworkingowych, flex office oferują
najemcom także większe spektrum możliwości, np. szybkiej aranżacji przestrzeni
pod potrzeby konkretnej firmy, większe
bezpieczeństwo i izolację poszczególnych
użytkowników biur.
Według danych CBRE jeszcze przed pandemią rozwijająca się w Polsce branża IT
miała znaczny udział w wynajmie biur
elastycznych. Tylko w ciągu roku wzrósł
on u 63% operatorów flex office, a firmy
z nowej technologii stały się klientami
zajmującymi aż połowę wszystkich
powierzchni biur elastycznych w kraju.
Aż 4 na 10 badanych firm IT uważa, że najważniejszym aspektem biur elastycznych
jest dla nich właśnie zaawansowana
i gotowa „na już” infrastruktura IT.

Do innych zalet biur flex dla najemców
z branży IT badanych przez CBRE należą
dobra lokalizacja i wysoki standard (18%)
oraz duża elastyczność najmu (11%).
Ponadto, jak wynika z raportu firmy JLL,
w latach 2014-2019 rynek biur elastycznych na świecie urósł o 25%, a do 2030 r.
Branża IT preferuje flex office
Model elastyczny pozwala szybko rea ma objąć aż 30% całej przestrzeni biugować na zmniejszanie się lub zwiększanie rowej na świecie.
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363 WOLONTARIUSZY UNUM RUSZYŁO NA POMOC OSOBOM
DOTKNIĘTYM SKUTKAMI PANDEMII
363 wolontariuszy z Warszawy, Krakowa,
Gdańska, Poznania, Szczecina, Bydgoszczy, Rzeszowa, Olsztyna, Łodzi i Wrocławia zaangażowało się w Dzień Wolontariusza organizowany przez Fundację
Unum. Potrzebna w pandemii pomoc
dotarła do służb medycznych, seniorów,
osób ubogich i bezdomnych, dzieci walczących z chorobami, a nawet do bezdomnych czworonogów.
Pracownicy i współpracownicy Unum
Życie zaangażowali się w pomoc wybra
nym szpitalom i domom opieki społecz
nej, wyposażając je w środki ochrony oraz
specjalistyczne środki do dezynfekcji.
Pomoc trafiła ponadto do osób bezdomnych i ubogich, którym wolontariusze
zakupili niezbędne artykuły spożywcze
i higieniczne. Wsparliśmy finansowo
rodziny opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnością, które z uwagi na ograniczony budżet i mniejsze możliwości skorzystania z pomocy medycznej zmagały
się z dodatkowymi wyzwaniami. Wolontariusze przekazali pieniądze na rzecz dzieci
chorych na raka przebywających w klinice
onkologicznej. Ochotnicy nie zapomnieli
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też o czworonogach, które straciły dotychczasowe wsparcie i zmagały się z głodem.

Małgorzata Morańska, prezes zarządu
Fundacji Unum.

– Pandemia dotknęła w mniejszym lub
większym stopniu wszystkich, a Ci, którzy
na co dzień zmagają się z trudnościami losu
musieli stawić czoła dodatkowym wyzwaniom, takim jak utrata dochodu, brak
możliwości leczenia czy terapii oraz brak
środków do życia. Corocznie spotykaliśmy
się, aby nieść pomoc wybranym placówkom,
jednak w tym roku musieliśmy zmienić formułę. W trosce o bezpieczeństwo naszych
wolontariuszy musieliśmy zrezygnować ze
wspólnej, zespołowej pracy, a w zamian
poprosiliśmy naszych wolontariuszy, by
wskazali nam miejsca i osoby, które w ich
społecznościach najbardziej ucierpiały i tam
z ich pomocą sfinansowaliśmy potrzebną
pomoc. Natychmiastowa reakcja naszych
wolontariuszy i ogromne zaangażowanie
są wyrazem ich niezwykłej wrażliwości
i życzliwości oraz gotowości do nieustannego wsparcia potrzebujących i choć
nasze wsparcie to kropla w morzu aktualnych potrzeb, to dzięki współpracy naszych
wolontariuszy wiemy gdzie i jak tę pomoc
możemy wspólnie nieść – komentuje

W ramach Dnia Wolontariusza pomoc
wolontariuszy dotarła do:
• Fundacji Wspólnota Chleb Życia,
• Grupy „Warszawa szyje maski dla
medyków”,
• Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobom Nowotworową,
• Narodowego Szpitala Onkologicznego
w Krakowie,
• Stowarzyszenia Świętego Celestyna
w Mikoszowie,
• Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Szczecinie,
• Domu Pomocy Społecznej Św. Wincentego w Chorzowie,
• Domu Dziecka w Bninie,
• Przytuliska dla Zwierząt w Głownie,
• Domu Seniora Włókniarz im. Jana Pawła
II w Łodzi,
• dzieci z klubów Olimpiady Specja
lne Warmińsko-Mazurskie oraz do
rodzin potrzebujących z Bydgoszczy
i Rzeszowa.
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BIZNES

DELEGOWANIE
ZA GRANICĘ
NA NOWYCH ZASADACH

Od 30 lipca 2020 r. obowiązuje zmiana przepisów dotyczących
wysyłania pracowników za granicę. Z niewielkim poślizgiem,
od 4 września 2020 r. obowiązuje też znowelizowana polska
ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia
usług, stanowiąca implementację powyższych zmian do polskiego
systemu prawnego. Delegowanie jest teraz droższe i wymaga
od pracodawców zmierzenia się z nowymi obowiązkami.
Zmiany prawne w obszarze delegowania
trwają od dobrych kilku lat. Najpierw,
w roku 2014, chcąc zapewnić pełniejsze
egzekwowanie postanowień dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania
pracowników w ramach świadczenia
usług (tzw. dyrektywy podstawowej),
ustawodawca unijny przyjął dyrektywę 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącą
delegowania pracowników w ramach
świadczenia usług, zmieniającą rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie
współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji
na rynku wewnętrznym (dalej: dyrektywa wdrożeniowa).

do europejskiego porządku prawnego
30 lipca 2020 r. Do tego czasu zastosowanie miała dyrektywa podstawowa
oraz wdrożeniowa.

KLUCZOWE ZMIANY

Nowe regulacje dotyczą zmian m.in.
w zakresie:
• definicji wynagrodzenia za pracę oraz
zasad ustalania tego wynagrodzenia,
• m a k s y m a l n e g o o k re s u d e l e g o wania pracownika,
• rozliczeń kosztów podróży i zwrotu
wydatków poniesionych przez delegowanego pracownika,
• obowiązku publikowania przez państwa członkowskie (na dedykowanych
do tego stronach internetowych) inforNie czekając na efekty działania dyrekmacji o warunkach zatrudnienia,
tywy wdrożeniowej, stwierdzono, że dzia- • zasad zastępowania pracowników,
łania te nie są wystarczające dla ochrony • pr zepisów dot ycząc ych agencji
pracowników delegowanych oraz w celu
pracy tymczasowej.
przeciwdziałania nadużyciom, które miały
miejsce w obszarze delegowania. Stąd CEZURA CZASOWA
zrodziła się koncepcja rewizji dyrektywy Główną i jedną z najważniejszych zmian
podstawowej, w wyniku której uchwa- wprowadzonych nową dyrektywą jest
lono najświeższą dyrektywę 2018/957/ określenie maksymalnego okresu deleUE zmieniającą dyrektywę 96/71/WE gowania pracowników, po upływie któ(dalej: nowa dyrektywa lub dyrektywa rego należy w stosunku do pracowrewizyjna). To właśnie jej przepisy weszły nika delegowanego stosować przepisy
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państwa przyjmującego zasadniczo
w pełnym zakresie. Wokół tego zagadnienia powstało mnóstwo kontrowersji,
stąd poświęcona mu duża liczba publikacji i komentarzy eksperckich.
Do tej pory w dyrektywie podstawowej
czy dyrektywie wdrożeniowej delegowanie nie było ograniczone żadną cezurą
czasową. Nowa dyrektywa wprowadza
12-miesięczny limit czasowy delegowania pracownika, który w stosownych
przypadkach będzie można przedłużyć
do okresu trwającego łącznie 18 miesięcy. Po tym okresie do pracowników
delegowanych będą miały zastosowanie przepisy prawa pracy obowiązujące w państwie oddelegowania.
Nie jest przy tym jasne, czy nowa dyrektywa ma zastosowanie tylko do nowych
umów, czy również do tych będących
w trakcie realizacji. Poza tym przepisy
nie wskazują, czy pracodawca musi
stosować reguły dotyczące maksymalnego okresu delegowania do aktualnych kontraktów, a jeśli tak, to od kiedy
– czy od dnia wejścia w życie dyrektywy,
czy też wliczając w to czas od początku
trwania umowy?

Outsourcing&More Polska | listopad–grudzień 2020

Komisarz Marianne Thyssen
w odpowiedzi na pytanie
pani europoseł Danuty Jazłowieckiej (posłanka do Parlamentu Europejskiego VII i VIII
kadencji) wyjaśniła, że nowe
regulacje będą miały zastosowanie do bieżących i nowych
kontraktów, a okres delegowania
będzie naliczany od dnia jego rozpoczęcia, tzn. de facto z mocą wsteczną.

Nowa dyrektywa wprowadza
12-miesięczny limit czasowy delegowania
pracownika, który w stosownych
przypadkach będzie można przedłużyć
do okresu trwającego łącznie 18 miesięcy.

Nie jest to korzystna informacja dla polskich
pracodawców. Oznacza to, że będą musieli
na bieżąco kontrolować długość okresu delegowanego przez siebie pracownika oraz zrewidować
aktualnie trwające kontrakty takich pracowników
pod kątem pracy za granicą. Pod znakiem zapytania
stoi to, czy pracodawcy mają weryfikować poprzednie
zatrudnienie pracownika, aby ustalić, czy był już delegowany w to samo miejsce i do takiej samej pracy.

ZASTĘPOWANIE PRACOWNIKÓW
Ponadto, w razie przekroczenia okresów 12- lub 18-miesięcznych, obowiązek stosowania lokalnych warunków
zatrudnienia będzie
od początku dotyczył
pracowników, którzy są
delegowani w celu zastąpienia innych pracowników
delegowanych wykonujących
to samo zadanie w tym samym
miejscu. Jedynymi wyjątkami, kiedy
lokalne prawo nie będzie miało zastosowania, są kwestie dotyczące procedur, formalności i warunków zawierania i rozwiązywania umów o pracę,
w tym klauzul o zakazie konkurencji
czy też uzupełniających pracowniczych programów emerytalnych.
Według nowych przepisów,
stosowan ie takich zasad ma
zapewnić równe warunki konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym.
Jednocześnie nowe regulacje
mają stanowić gwarancję,
by takie zastępstwa nie były
wykorzystywane do obchodzenia przepisów, które normalnie miałyby zastosowanie. Zastępowanie
nie zostało jednak
zdefiniowane ani

Outsourcing&More Polska | listopad–grudzień 2020
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Podstawowe warunki pracy i zatrudnienia pracowników tymczasowych
powinny odpowiadać co najmniej warunkom, jakie miałyby zastosowanie
do tych pracowników, gdyby zostali oni bezpośrednio zatrudnieni przez
przedsiębiorstwo użytkownika na tym samym stanowisku.

w samej dyrektywie czy choćby w preambule do niej, ani w opublikowanych
niedawno (przetłumaczonych na język
polski) poradnikach dotyczącym delegowania pracowników, które w zamierzeniu Komisji Europejskiej mają ułatwić
przedsiębiorcom delegowanie po wejściu
w życie nowej dyrektywy.

zamieszkania pracownika delegowanego, trudno przychylić się do twierdzenia, że przepisy dyrektywy rewizyjnej
dotyczące wynagrodzenia, tę zasadę
w istocie realizują.

elementy wynagrodzenia wynikające np.
z układów zbiorowych pracy dla poszczególnych branż czy konkretnego regionu,
które mogą nie być publikowane i łatwo
dostępne choćby w internecie – to przed
pracodawcami stoi nie lada wyzwanie,
aby prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi delegowanemu. Jeżeli nie sprostają temu
obowiązkowi, narażą się na roszczenia
pracowników oraz ewentualne inne negatywne konsekwencje przewidziane przez
lokalne prawo.

Wątpliwości dotyczące pojęcia wynagrodzenia, jak też sposobu jego obliczania
wynikają także z faktu, iż przy porównyWYSOKOŚĆ I SKŁADNIKI
waniu wysokości wynagrodzenia, które
WYNAGRODZENIA
jest wypłacane pracownikowi, do tego,
Kolejna z istotnych zmian dotyczy wpro- które jest mu należne, mają być brane
wadzenia obowiązku wypłacania pra- pod uwagę łączne kwoty brutto, a nie
cownikom delegowanym wynagro- poszczególne elementy składowe. Z kolei,
dzenia za pracę obejmującego wszystkie aby ustalić kwoty brutto tych wynagro- OBOWIĄZEK PUBLIKOWANIA
składniki płacy wynikające z przepisów dzeń, trzeba dostatecznie szczegółowo INFORMACJI
obowiązujących w kraju delegowania – zidentyfikować właśnie te elementy skła- Państwa członkowskie będą zobowiąw miejsce dotychczasowego obowiązku dowe – zgodnie z prawem lub praktyką zane do publikacji informacji dotyczązapewnienia minimalnych stawek płacy państwa przyjmującego.
cych warunków zatrudnienia przewiobowiązujących w tym kraju. Zmiana ta
dzianego w danym kraju, jak również
ma stanowić realizację zasady ta sama Na pracodawcach spoczywa obowiązek elementów składowych wynagrodzenia.
płaca za tę samą pracę, która na pierwszy zapoznania się z tymi zasadami. Nie Celem utrzymania jasności i klarowności
rzut oka może wydawać się słuszna. byłoby to może bardzo skomplikowane w tym zakresie publikacja ma odbywać
Biorąc jednak pod uwagę szereg odmien- w odniesieniu do elementów wynagro- się za pośrednictwem jednej oficjalnej
ności w systemach płacowych poszcze- dzenia, które wynikają z powszechnie krajowej strony internetowej. Według
gólnych krajów członkowskich, ale także obowiązujących przepisów prawa. założeń ma się na niej znajdować inforinną strukturę kosztów i wydatków pra- Jednak – jako że nowa dyrektywa macja dotycząca m.in. wykazu elecowników delegowanych w porów- zobowiązuje pracodawców do stoso- mentów składowych wynagrodzenia,
naniu do pracowników lokalnych, czy wania reguł płacowych obowiązujących które uznano za obowiązkowe, czy też
możliwą różną wartość nabywczą pie- na terenie kraju, do którego pracownik dodatkowych warunków zatrudnienia
niądza w kraju delegowania i w kraju jest delegowany, obejmujących również mających zastosowanie do przypadków
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delegowania na podstawie nowej dyrektywy po przekroczeniu 12- lub 18-miesięcznego okresu delegowania. Preambuła dyrektywy wskazuje, iż państwa
członkowskie powinny zapewnić swobodny dostęp i przejrzystość publikowanych informacji, a także ich dokładność
i bieżącą aktualizację.
Przepisy nie wskazują jednak, która
z instytucji krajowych ma ją prowadzić
i aktualizować – rząd, jedno z ministerstw,
a może jakaś konkretna organizacja? Nie
wiadomo też w jakim języku mają być
publikowane informacje. Jeżeli w języku
urzędowym danego państwa, to w przypadku np. Belgii będzie ich aż trzy. Jeśli
natomiast ustawodawca unijny bierze
pod uwagę tylko jeden język, to który
konkretnie? Niewykluczone, że język
angielski ze względu na swoją powszechność, ale to też nie zostało sprecyzowane.

potrzebne, jeśli zajdą odstępstwa od tej informacji wymienianych pomiędzy orgazasady określone w dyrektywie w sprawie nami, w ramach wzajemnego przekazypracy tymczasowej.
wania, dotyczących delegowania pracowników na terytorium Polski.

KOSZTY PODRÓŻY
I ZAKWATEROWANIA

SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Pewną innowacją jest też zmiana w zakresie zasad rozliczania kosztów podróży
i zakwaterowania delegowanego pracownika. Zgodnie z nową dyrektywą, pracownikom delegowanym, w przypadku gdy
odbywają podróż służbową z ich normalnego miejsca oddelegowania, powinny
przysługiwać co najmniej takie same
dodatki lub zwrot wydatków na pokrycie
kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania przewidziane dla pracowników znajdujących się z dala od domu
z powodów zawodowych, jakie przysługują pracownikom miejscowym w tym
państwie członkowskim, do którego
zostali wysłani pracownicy delegowani.

Zmiany w delegowaniu pracowników
mogą się okazać bardzo kosztowne dla
przedsiębiorców realizujących zlecenia
za granicą, przez co mogą oni podjąć
działania mające na celu optymalizację ich
biznesów. Część z nich, przede wszystkim
tych mniejszych, niedysponująca wykwalifikowanymi służbami prawno-księgowymi, może znowu zostać wypchnięta
do szarej strefy, a zatrudniane przez
takich pracodawców osoby – pozbawione
odpowiedniej ochrony i minimum socjalnego. Skutkiem zmian może być również
mniejsza liczba pracowników delegowanych z Polski, a w konsekwencji wzrost
bezrobocia w kraju.

Pracownikom delegowanym, w przypadku gdy odbywają podróż służbową z ich normalnego miejsca oddelegowania, powinny
przysługiwać co najmniej takie same dodatki lub zwrot wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania
przewidziane dla pracowników znajdujących się z dala od domu z powodów zawodowych, jakie przysługują pracownikom
miejscowym w tym państwie członkowskim, do którego zostali wysłani pracownicy delegowani.

ZATRUDNIENIE PRZEZ AGENCJĘ
PRACY TYMCZASOWEJ
Preambuła nowej dyrektywy dotyczy również pracowników tymczasowych. Odnosi
się do zasady równego traktowania
zawartej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (dalej: dyrektywa w sprawie pracy
tymczasowej). Zgodnie z nią podstawowe warunki pracy i zatrudnienia pracowników tymczasowych powinny odpowiadać co najmniej warunkom, jakie miałyby zastosowanie do tych pracowników,
gdyby zostali oni bezpośrednio zatrudnieni przez przedsiębiorstwo użytkownika na tym samym stanowisku.

NOWE UPRAWNIENIA PIP
Poza implementacją przepisów nowej
dyrektywy, polska ustawa o zmianie
ustawy o delegowaniu pracowników
w ramach świadczenia usług (…) przewiduje nowe uprawnienia Państwowej
Inspekcji Pracy (PIP). PIP będzie mogła
zwrócić się do przedsiębiorcy o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
delegowania pracownika z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej także w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów
państwa członkowskiego, do którego
został skierowany pracownik delegowany
z terytorium RP. Jednak, co do zasady, PIP
nie ma kompetencji w takich sprawach,
gdyż zajmuje się prawem polskim. Dodatkowo, pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski będzie musiał
poinformować PIP o zapewnianiu takiej
osobie odpowiednich warunków zatrudnienia przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
nieprzekraczający jednak 18 miesięcy
od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.

Nowa dyrektywa stanowi, że ta zasada
powinna mieć zastosowanie również
do pracowników tymczasowych delegowanych na terytorium innego państwa
członkowskiego. A zatem przedsiębiorstwo-użytkownik powinno poinformować
agencję pracy tymczasowej o warunkach pracy i wynagrodzeniu, które sto- PIP będzie mogła powiadomić Komisję
suje względem swoich pracowników. Europejską o każdym przypadku powtaPrzekazanie takiej informacji nie będzie rzających się opóźnień w udzielaniu
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Dodatkowo pamiętajmy, że nie tylko
delegowanie stanowi nowość dla pracodawców. Niepewna sytuacja gospodarcza związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-19, stale zmusza przedsiębiorców do poszukiwania nowych
rozwiązań mających na celu zapewnienie utrzymania ich biznesów. Patrząc
na potencjalne skutki zmian na szczeblu
europejskim, podobnie jak w przypadku
wprowadzania dyrektywy wdrożeniowej, wygranymi w największej mierze
ponownie będą państwa tzw. starej
Unii, które w niedługim czasie odnotują
w swoich budżetach dodatkowe wpływy
z danin pracowników delegowanych na
ich terytoria.

Autor:

Magdalena
Chochowska,
Senior associate,
Baker McKenzie
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RYNEK SAMOCHODÓW
UŻYWANYCH W POLSCE
– RAPORT

Jednym z najistotniejszych czynników kształtujących rynek
samochodów używanych w Polsce jest tak zwane zjawisko asymetrii
informacji, które oznacza, że sprzedający wie więcej o sprzedawanym
samochodzie niż kupujący.
W takiej sytuacji potencjalnemu nabywcy
samochodu jest trudniej odróżnić samochód lepszy od gorszego, którego wady
są często ukryte. W związku z tym kupujący z góry zakłada, że samochód jest
dużo droższy niż jego rzeczywista wartość, dlatego nie jest w stanie zaakceptować proponowanej ceny. Zakładając,
że wszystkie auta są tak samo oszukane,
szuka on najtańszego z danego zakresu
na rynku.
Niestety w Polsce bardzo często mamy
do czynienia z nieuczciwością sprzedawców, sprzedawaniem aut, które są
lekko podreperowane wyłącznie z myślą
o sprzedaży naiwnemu kupującemu.
Ponieważ jest to bardzo częste zachowanie, wpływa ono dodatkowo na obniżenie cen samochodów.
Cierpią na tym posiadacze nowszych
samochodów w doskonałym stanie technicznym albo powstrzymują się od sprzedaży, ponieważ nie spodziewają się
otrzymać za nie godziwej ceny.
Sprzedający, wykorzystując ten fakt niewiedzy i braku wystarczających narzędzi
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do wyrównania posiadanych informacji
pomiędzy obiema stronami, wprowadzają na rynek samochody, które są
w złym stanie technicznym, co wpływa
na nasze bezpieczeństwo na drogach.

Zachodniej, średnia wieku praktycznie nie
przekracza 10 lat, a zazwyczaj jest sporo
niższa. Dodatkowo Polska jest największym z europejskich rynków o wysokim
średnim wieku pojazdów. Suma wszystkich pozostałych rynków państw z tzw.
Według badań przeprowadzonych przez byłego bloku wschodniego, w których
KANTAR i OTOMOTO – czterech na pięciu park pojazdów jest relatywnie stary, to
(79%) spośród kupujących auta używane ledwie połowa wielkości rynku polskiego.
jest zdania, że świadome nieinformowanie kupującego o ukrytych wadach Oznacza to, że nasz rynek ma znacznie
auta jest powszechną praktyką rynkową. większe możliwości absorbowania użyPonad połowa (56%) uważa, że sprze- wanych pojazdów wypychanych z rynków
dawcy wykorzystują niewiedzę kupują- Europy Zachodniej. Trzy czwarte aut
cego do zawyżania ceny samochodu.
używanych sprowadzanych do Polski
pochodzi z Niemiec, Francji oraz Belgii,
Innym aspektem rynku używanych samo- przy czym tylko z Niemiec importujemy
chodów w Polsce jest to, że sprowadzamy niemal 600 tys. aut rocznie, co stanowi
do kraju coraz starsze samochody z wyso- prawie 60% wszystkich sprowadzakimi przebiegami. Średni wiek samo- nych pojazdów.
chodów zarejestrowanych w Polsce
wynosi ponad 13 lat – wynika z najnow- Rzeka używanych samochodów płyszego raportu Europejskiego Stowarzy- nąca do Polski może jeszcze przyspieszenia Producentów Pojazdów ACEA. szyć ze względu na coraz mocniejszą
Średni wiek aut dla UE wynosi 10,5 roku, promocję elektromobilności (EV) na rynprzy czym średnia zawyżana jest przez kach zachodnioeuropejskich. System
kraje byłego bloku wschodniego. W kra- zachęt w stosunku do EV będzie stanowił
jach, z których najczęściej importujemy bodziec do odmładzania parku samochopojazdy używane, czyli krajach Europy dowego na bardziej zamożnych rynkach.
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Automatycznie stare pojazdy będą wypierane na rozwijające się rynki wschodnioeuropejskie. Polska jest właśnie takim
dużym rynkiem, o warunkach sprzyjających temu zjawisku.

niekontrolowany import samocho
d ów używanych i normujące rynek
wtórny w Polsce oraz regulacje wspie-
rające zakupy samochodów z rynku
pierwotnego.

Tymczasem Państwo Polskie jako regulator r ynku dopuszcza możliwość
importu, wprowadzania na rynek i użytkowania auta w niemal dowolnym stanie
technicznym. Nie potrafimy sobie również poradzić z odpowiednią weryfikacją
stanu technicznego starych użytkowanych aut, ani nie kontrolujemy skutków
ich używania na drogach.

SYTUACJA NA RYNKU
SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ
COVID-19

W roku 2020 w związku z pandemią rynek
samochodowy w Polsce przeszedł niespodziewaną zmianę. Coraz więcej osób decyduje się na zakup samochodów online.
Według raportu PKO BP Automarket
w internecie – COVID-19 zmienia branżę
Koszty powyższej sytuacji dla sektora samochodową, sytuacja epidemiologiczna
publicznego, w tym administracji i służby spopularyzowała sprzedaż internetową
zdrowia oraz różnych sektorów gospo- wszystkich kategorii produktów, a branża
darki, są niewyobrażalne.
motoryzacyjna nie jest wyjątkiem. Omawiana sytuacja dotyczy samochodów
Wniosek nasuwa się jeden – konieczne są nowych, ale to rynek używek ma przed
do wprowadzenia regulacje ograniczające sobą świetlaną przyszłość.
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Czterech na pięciu (79%)
spośród kupujących auta
używane jest zdania, że świadome
nieinformowanie kupującego
o ukrytych wadach auta jest
powszechną praktyką rynkową.
Ponad połowa (56%) uważa,
że sprzedawcy wykorzystują
niewiedzę kupującego
do zawyżania ceny samochodu.
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W 2009 r. nawet co dziesiąte auto, które miało
skończyć na złomie, opuściło Niemcy i trafiło
do kolejnego kierowcy, w tym do Polski.
Za wszystkim stać będzie rezygnacja
z przemieszczania się transportem
publicznym, ograniczenie wynajmu
pojazdów czy obawy przed wezwaniem taksówki lub ubera. Obecnie widać
na rynku pojazdów dwa mocne trendy:
coraz mniej klientów indywidualnych
szuka auta nowego (to zadanie przypada
firmom i korporacjom), ale coraz więcej
z nich skłania się ku używkom, co jest charakterystyczne dla okresu recesji i zwiększonej niepewności.

używanymi będą rozglądać się Polacy.
Co ciekawe, jak zauważa Instytut Badań
Motoryzacyjnych SAMAR, ściągane auta
z silnikiem Diesla są młodsze – mają
średnio 10 lat i 8 miesięcy, podczas
gdy ich benzynowe odpowiedniki mają
12 lat i 7 miesięcy. Statystycznie najczęściej wybieramy audi a4 z Niemiec. Najpopularniejszym modelem oferowanym
na sprzedaż w lipcu 2020 był Opel Astra
– 8097 samochodów, na drugim miejscu
znalazło się Audi A4 – 6451 samochodów, a na trzecim Volkswagen Passat
Potwierdzają to wyniki sprzedaży aut – 6116 samochodów.
importowanych, które o wiele szybciej
odnotowały pierwsze wzrosty. Już w maju Wiek ten będzie spadał. Włochy, Francja
zauważono, że liczba rejestracji wzrosła czy właśnie Niemcy zamierzają dopłacać
o 6,5% w porównaniu do kwietnia, pod- do samochodów hybrydowych czy elekczas gdy rynek nowości dopiero budził się trycznych, odwracając się od oleju napęz letargu. Warto też zauważyć, że sprzedaż dowego. Klienci chętnie skorzystają
z drugiej ręki jest bardziej odporna z pomocy. Zamiast złomować jeszcze
na kryzys. Liczba rejestracji pojazdów uży- sprawne auta, sprzedadzą je na wschód
wanych spadła w kwietniu o (zaledwie) Europy, gdzie te odnajdują drugie życie.
37%, podczas gdy liczba rejestracji samo- W 2009 r. nawet co dziesiąte auto, które
chodów nowych – aż o 82,3%.
miało skończyć na złomie, opuściło
Niemcy i trafiło do kolejnego kierowcy,
POLAKOM POMOGĄ...
w tym do Polski.

ZAGRANICZNE DOPŁATY
Również dynamika importu w czerwcu Sytuacja najwyraźniej się powtórzy.
wskazuje, że to właśnie za samochodami Według miesięcznego raportu AAA AUTO
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z sierpnia 2020 r., opartego na analizie
danych dotyczących sprzedaży aut
używanych w komisach, na stronach
internetowych oraz u dealerów samochodów używanych – w lipcu w Polsce
pojawiło się 255 295 ofert sprzedaży
samochodów używanych, czyli o 16 787
aut więcej niż w czerwcu br. Jest to
wyraźny wzrost na przestrzeni ostatnich
miesięcy, w których rynek samochodów
używanych funkcjonował w cieniu pandemii koronawirusa. Mediana ceny
samochodu używanego oferowanego
do sprzedaży w lipcu była taka sama
jak w miesiącu poprzednim. Mediana
ceny samochodu używanego wyniosła
w lipcu 18 900 PLN.

Autor:

Krzysztof
Zabierowski,
Doradca
Motoryzacyjny,
Kingsman Finance
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BRANŻA HOTELARSKO-TURYSTYCZNA I EVENTOWA
W OBLICZU PANDEMII
– JAKIE REGULACJE WARTO ZNAĆ

Rok 2020 zaskoczył wszystkich niespotykanymi dotychczas wydarzeniami
związanymi z pandemią koronawirusa.
Pomimo starań ekspertów i marzeń społeczeństwa o jak najszybszym powrocie do
normalności, wirus nie daje za wygraną,
a my musimy odnajdywać się w ciągłych
zmianach w otoczeniu prawnym oraz
wprowadzanych naprędce restrykcjach
i zakazach.
Gros z nich dotyczy konieczności zmniejszania, przesuwania, a czasem wręcz
anulowania różnego rodzaju wydarzeń,
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konferencji, imprez turystycznych lub
lotów. Warto wiedzieć zatem, jak dziś
wyglądają te regulacje i co możemy
zrobić, aby lepiej przygotować się na taką
okoliczność, a także jakie możliwości mają
przedsiębiorcy, a z jakich narzędzi mogą
skorzystać ich klienci.

przeciwdziałaniem i z walczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U.2020.374, zmienioną ustawą z dnia
31 marca 2020 r., Dz.U.2020.568), zwaną
popularnie tarczą antykryzysową.

Już w tej ustawie zawarto przepisy istotne
dla branży hotelarsko-turystycznej oraz
W odpowiedzi na kryzys związany z wybu- eventowej. Najistotniejsza regulacja w tym
chem pandemii ustawodawca wprowadził zakresie dotyczy rozwiązania umowy
do polskiego porządku prawnego ustawę zawartej z klientem, jeśli rozwiązanie to
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz- pozostaje w bezpośrednim związku z negawiązaniach związanych z zapobieganiem, tywnymi skutkami COVID-19 (art. 15 zp).

TARCZA ANTYKRYZYSOWA
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w omówionym wyżej przepisie art. 15 zp
tarczy antykryzysowej, czy też jest z tego
kręgu wyłączona. Z jednej strony podnosi
się argument, że można zakwalifikować
ją do kategorii działalności rozrywkowej
i rekreacyjnej. Przeciwnicy tej koncepcji
odwołują się zaś do kodów PKD, ujawnianych w rejestrze przedsiębiorców, podnosząc, że prowadzenie sal bankietowych nie
Co więcej, obowiązek zwrócenia otrzyma- zostało sklasyfikowane w podklasie obejmunych na poczet umowy pieniędzy odpada, jącej działalność rozrywkową i rekreacyjną.
jeśli klient wyrazi zgodę na otrzymanie Wydaje się jednak, że nawet przyjmując tę
w zamian vouchera na usługi. Termin drugą, surowszą dla przedsiębiorców konrealizacji takiego vouchera powinien cepcję, jeśli poza działalnością sali bankiewynosić minimum rok od dnia, w którym towej przedsiębiorca oferuje także inne
miało odbyć się opłacone przez klienta usługi objęte treścią omawianego przepisu,
wydarzenie, zaś jego wartość nie może np. usługi hotelarskie, to wówczas będzie
być niższa niż kwota wpłacona na poczet mógł zwrócić pieniądze w półrocznym terrealizacji dotychczasowej umowy.
minie wynikającym z tarczy antykryzysowej.
W takim przypadku przedsiębiorca jest
zobowiązany zwrócić wpłacone mu
przez klienta środki w terminie 180 dni
od dnia skutecznego roz wiązania
umowy. Przedsiębiorcy zyskali więc pół
roku od momentu rozwiązania umowy
na zwrot otrzymanych zaliczek, zadatków
i wynagrodzeń.

wpłaconych na poczet wykonania umowy
albo jego alternatywa w postaci vouchera.
W pozostałych przypadkach, jeśli wykonanie umowy okaże się niemożliwe,
zastosowanie znajdą przepisy ogólne
Kodeksu cywilnego. Oznacza to rozwiązanie kontraktu w zakresie niemożliwym
do zrealizowania i obowiązek wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń
na wezwanie drugiej strony, w terminie
przez nią wskazanym.

IMPREZY TURYSTYCZNE
Uregulowania podobne do tych, odnoszących się do organizacji konferencji
i innych wydarzeń wskazanych w art.
15 zp tarczy antykryzysowej, znajdą zas
tosowanie w przypadku odwołania
imprezy turystycznej.

Przepis ustawy o imprezach turystycznych znajduje zastosowanie przykładowo, gdy z powodu licznych zakażeń koronawirusem
loty do miejsca docelowego nie są realizowane, a także jeżeli z powodu pandemii odwołane zostały wydarzenia kulturalne lub
sportowe, będące podstawowym elementem wycieczki. Podróżny nie może bezkosztowo odstąpić od umowy o udział w imprezie
turystycznej wyłącznie z powodu stwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem w miejscu, do którego się wybierał.

Omawiane regulacje mają zastosowanie
do przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z organizacją wystaw
i kongresów (w tym z udostępnianiem
pomieszczeń i powierzchni na imprezy
targowe, szkolenia, konferencje lub egzaminy), działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową, przedsiębiorców organizujących wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe, a także
do podmiotów świadczących usługi
hotelarskie. Zakresem tego przepisu
objęci są także wszyscy klienci, którzy
zawarli umowę z takim przedsiębiorcą,
niezależnie od tego, czy przysługuje im
status konsumenta, czy też zakupiona
przez nich usługa pozostaje w związku
z wykonywaną działalnością gospodarczą.

ODWOŁANE IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE
W praktyce, w związku z dużą liczbą odwo-
łanych wesel i innych imprez okolicznościowych, pojawiły się wątpliwości, czy
z wydłużonego okresu zwrotu otrzymanych środków pieniężnych, wprowadzonego przepisami tarczy antykryzysowej,
mogą skorzystać też przedsiębiorcy prowadzący sale bankietowe i weselne.
W środowisku prawniczym nie ma peł
nej zgody co do tego, czy taka działalność mieści się w katalogu zawartym
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STREFY ŻÓŁTE I CZERWONE
Powyższa kwestia może mieć szczególne
znaczenie, zwłaszcza w świetle wprowadzonych od 8 sierpnia 2020 r. regulacji
dot. tzw. stref zagrożenia epidemicznego,
które zostały podzielone na zielone, żółte
i czerwone, a których zasięg terytorialny
odpowiada powierzchni danego powiatu.
W strefach żółtych i czerwonych wprowadzono bowiem na powrót obostrzenia,
o których wielu z nas zdążyło już zapomnieć, w tym ograniczenie liczby osób
na weselach i imprezach okolicznościowych (do 75 osób w strefach żółtych i 50
w strefach czerwonych), czy zakaz organizowania targów i konferencji. Co więcej,
występowanie tych stref jest aktualizowane przez Ministerstwo Zdrowia na bieżąco, w cyklach tygodniowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o imprezach
turystycznych podróżni mają prawo bezkosztowo zrezygnować z takiej imprezy
przed jej rozpoczęciem w przypadku
wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu
docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz
podróżnych do miejsca docelowego.
Ministerstwo Rozwoju wyjaśnia, że przepis
ten znajduje zastosowanie przykładowo,
gdy z powodu licznych zakażeń koronawirusem loty do miejsca docelowego nie
są realizowane, a także – jeżeli z powodu
pandemii odwołane zostały wydarzenia
kulturalne lub sportowe, będące podstawowym elementem wycieczki. Podróżny
nie może natomiast bezkosztowo odstą
pić od umowy o udział w imprezie turystycznej wyłącznie z powodu stwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem w miejscu, do którego się wybierał.

Może się więc okazać, że z dnia na dzień
będziemy musieli znacząco ograniczyć
lub nawet odwołać zaplanowane wcześniej wydarzenie, jeżeli w naszym powiecie
wzrośnie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem.
Turyści mogą odstąpić od umowy na podstawie przepisów powołanej ustawy także,
Co wtedy? Jeżeli konieczne okaże się roz- jeżeli organizator wycieczki, w związku
wiązanie umowy o organizację wydarzenia, ze szczególnymi okolicznościami, zaprozawartej z przedsiębiorcą objętym działa- ponuje zmianę głównych właściwości
niem tarczy antykryzysowej (omówiony usług turystycznych (np. miejsca docewcześniej art. 15 zp), to zastosowanie lowego lub czasu trwania wycieczki).
znajdzie półroczny termin zwrotu środków W takim przypadku do wyboru jest kilka
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uprawnień: można przyjąć zaproponowaną przez organizatora zmianę zaplanowanej podróży, zgodzić się na inną
zastępczą imprezę turystyczną albo
odstąpić od zawartej umowy za zwrotem
wszelkich opłat.

oraz taryfach wykupionych lotów. W tym
przypadku w dużej mierze należy polegać
też na propozycjach przedstawianych
przez przewoźników. Wielu z nich oferuje obecnie darmowe zmiany rezerwacji
na inny termin, a nawet możliwość bezkosztowego zwrotu biletów.

Niezależnie od tego, z jakiego rodzaju odwołanym wydarzeniem mamy
do czynienia, zawsze bardzo istotne znaczenie ma treść zawartej w tym zakresie
umowy. To bowiem jej postanowienia, wraz z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa powszechnego, wyznaczają ramy danego stosunku prawnego.

Dodatkowo warto wspomnieć o uprawnieniach przysługujących wyłącznie
konsumentom. Jeżeli wycieczka została
wykupiona na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa (np. przez Internet),
a od momentu zawarcia umowy nie upłynęło jeszcze 14 dni, konsument może
od niej odstąpić bez podawania przyczyny na podstawie przepisów ustawy
o prawach konsumenta.

W przypadku całkowitego odwołania lotu
przez przewoźnika podróżni mają prawo
żądać zwrotu pieniędzy za bilet. W takiej
jednak sytuacji, jeśli odwołanie ma związek
z pandemią, nie przysługuje im zryczałtowane odszkodowanie za odwołany lot
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 261/2004.

Projekt przewiduje także zwolnienie ze
składek ZUS za okres do 1 czerwca 2020 r.
do 31 sierpnia 2020 r., z którego skorzystać będą mogli przedsiębiorcy prowadzący działalność oznaczoną konkretnym
kodem PKD. Dotyczy to m.in. działalności
w zakresie transportu lądowego, prowadzenia hoteli i innych miejsc zakwaterowania, organizacji targów, wystaw i kongresów, a także agentów turystycznych,
pilotów i przewodników, artystów, organizatorów imprez, czy właścicieli dyskotek
lub escape roomów.

WAŻNA UMOWA
Niezależnie od tego, z jakiego rodzaju
odwołanym wydarzeniem mamy do czynienia, zawsze bardzo istotne znaczenie
ma treść zawartej w tym zakresie umowy.
To bowiem jej postanowienia, wraz z bezwzględnie obowiązującymi przepisami
prawa powszechnego, wyznaczają ramy
danego stosunku prawnego. Szczególnie
teraz jest więc niezwykle ważne, aby szczegółowo analizować treść każdej zawieranej
umowy, mając na uwadze niecodzienne
okoliczności związane z pandemią.

Powołane wyżej przepisy ustawy o imprezach turystycznych zostały uszczegółowione także normami wprowadzonymi
tarczą antykryzysową, tj. jej art. 15 k.
Zgodnie z tym przepisem, rozwiązanie
lub odstąpienie od umowy na podstawie
opisanych wyżej regulacji ustawy o imprezach turystycznych będzie skuteczne
po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu
lub powiadomienia o rozwiązaniu przez
organizatora turystyki. A zatem dopiero
po upływie pół roku będzie można PROJEKT TARCZY DLA BRANŻY
domagać się zwrotu pieniędzy zapłaco- TURYSTYCZNEJ
nych za wykupioną wycieczkę.
Warto dodać, że w czasie przygotowywania niniejszej publikacji trwają prace
Jednocześnie, podobnie jak w przypadku legislacyjne nad nową ustawą, której
konferencji i innych podobnych wydarzeń, celem będzie zapewnienie dodatkowej
podróżny może zamiast żądania zwrotu pomocy dla branży turystycznej i evenzapłaconych środków, dokonać wyboru towej. Druk sejmowy numer 559 obejmuje
vouchera na realizację usługi turystycznej, projekt ustawy o zmianie ustawy o szczektóra również w tym przypadku powinna gólnych rozwiązaniach związanych z zapoodbyć się w ciągu roku od daty tej pier- bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczawotnie planowanej.
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysoBILETY LOTNICZE
wych oraz niektórych innych ustaw.
Niepewne są wciąż losy lotów i podróży
zagranicznych. W tym przypadku nie Projekt zawiera propozycje dodatkowego
zostały bowiem wprowadzone szczegó- wsparcia dla przedsiębiorców działająłowe regulacje. Podróżni nie mogą także cych w branży, szczególnie dotkniętych
skorzystać z prawa odstąpienia od umowy obecną sytuacją gospodarczą. Wsparcie
w terminie 14 dni na podstawie ustawy to ma polegać m.in. na utworzeniu speo prawach konsumenta. Rozwiązań cjalnego funduszu, z którego podróżnym
należy poszukiwać więc w regulami- zwracane będą pieniądze za odwonach poszczególnych linii lotniczych łane imprezy turystyczne. Przewidziano
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także zabezpieczenie interesów tych
podróżnych, którzy zamiast odstępować
od umowy, dokonali wyboru vouchera
na przyszłe usługi turystyczne. W razie
niewypłacalności touroperatora, będą oni
mogli skorzystać z zabezpieczenia finansowego organizatora turystyki. Dla odbywających podróż na podstawie vouchera
oznacza to możliwość powrotu do domu,
zaś dla pozostałych – zwrot pieniędzy.

Przewidziana została też możliwość ubiegania się o dodatkowe świadczenie postojowe przez osoby prowadzące działalność
określoną kodami PKD: 49.39.Z 9 (transport lądowy), 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń),
90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach), 90.02.Z (działalność wspomagająca
organizację wydarzeń), 93.29.Z (pozostała
działalność rozrywkowa).
*Zastrzeżenie prawne: na dzień przygotowania artykułu projekt ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jest na etapie rozpatrywania przez Senacką Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, przy
czym prace nad ustawą zostały wstrzymane do czasu najbliższego posiedzenia
Senatu, którego rozpoczęcie planowane
jest na 10 września 2020 r.

Autor:

Anna Damas,
radca prawny,
Kancelaria Prawna
„Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni” sp.p.,
www.chudzik.pl
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EVIPER

Profesjonalny audyt
sanitarny EVIPER
pozwalający na przygotowanie organizacji do
bezpiecznego powrotu pracowników do siedziby firmy.
EVIPER

Doradztwo techniczne
w zakresie doboru, właściwego
rozmieszczenia i wdrażania
środków technicznych
i organizacyjnych.

Kontrola i nadzorowanie
stanu bezpieczeństwa
biologicznego organizacji.

Przygotowanie procedur
w razie wystąpienia
wirusa w organizacji.

Monitorowanie
i informowanie organizacji
o wszelkich zmianach prawnych
i normatywnych mogących mieć
wpływ na stan jej bezpieczeństwa
biologicznego.

Audyt zaprojektowany i przeprowadzany przez WIELOLETNICH PRAKTYKÓW
z zakresu medycyny i ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa i higieny
oraz strategii i rynku pracy, posiadających doświadczenie w walce z wirusem
SARS-CoV-2 zdobyte podczas misji w Polsce, Włoszech i USA.

Więcej informacji: www.eviper.pl

E V I P E R

Przygotowanie lub
wsparcie w przygotowaniu
procedur oraz instrukcji
bezpieczeństwa
biologicznego.

S A N I T A R N Y

Audyt sanitarny i ocena
ryzyka biologicznego
części bądź całości
organizacji.

A U D Y T

jest kompleksową usługą konsultingową zaprojektowaną na potrzeby wszelkich
rodzajów działalności gospodarczej począwszy od środowiska biurowego, poprzez
handel i usługi, a skończywszy na produkcji i wytwarzaniu.

BIZNES

RÓŻNORODNOŚĆ I WŁĄCZANIE
(DIVERSITY&INCLUSION)
SĄ PODSTAWOWYMI
WARTOŚCIAMI NASZEJ FIRMY

Wywiad z Dyrektorem Generalnym 3M Global
Service Center Poland, Vangelisem Savvasem.
Wiktor Doktór, Pro Progressio: Od lat
3M GSC Poland jest stale wyróżniane
za swoją kulturę organizacyjną: czterokrotnie znajdowało się w czołówce
rankingu Great Place to Work. Jaką rolę
w tych wyróżnieniach pełnią działania
związane z Diversity&Inclusion?
Vangelis Savvas, Dyrektor Generalny
3M Global Service Center Poland: Bardzo
dużą. Ale zanim przejdę do konkretów,
dodam, że 3M GSC Poland było nagradzane również za doskonalenie usług
i konsekwentne wprowadzanie innowacyjności – przykładem nagrody
Outsourcing Stars dla najszybciej rozwijającego się SSC w Polsce.

firmy. A różnorodność wiedzy, punktów Diversity&Inclusion w ostatnich latach
widzenia, doświadczeń i ekspertyzy, jest to jedno z najważniejszych pojęć
niezbędna do tworzenia innowacji.
w obszarze tworzenia kultury organizacyjnej. Wiele firm z branży SSC/BPO
Potrafię wyobrazić sobie głosy, że te podejmuje w tym kierunku coraz więcej
polityki potrzebne są głównie ze wzglę- działań. Czym na tym tle wyróżnia się
du na aspekty wizerunkowe.
3M GSC Poland?
Wizerunek pracodawcy jest dzisiaj
Diversity&Inclusion rozumiemy barkluczowy w przyciąganiu i utrzymywa- dzo szeroko. Każdy z pracowników 3M
niu najlepszych i najbardziej dopasowa- odróżnia się od innych pod względem
nych do kultury organizacyjnej pracow- fizycznym, społecznym, psychologiczników. Kandydat powinien wiedzieć już nym; ma też nieco inny zestaw talentów.
na wczesnym etapie, do jakiej firmy dołą- Naszym zadaniem jest je odkryć i zapewczy i jakie obowiązują w niej wartości, rów- nić możliwie równe warunki rozwoju.
nież w aspekcie wspierania różnorodności. Każdą społeczność można zdywersyfiNie chodzi jednak tylko o wizerunek. My kować: cudzoziemcy, kobiety, mniejszoemployer branding rozumiemy holistycz- ści seksualne, rodzice, boomersi, milleTe kwestie są ze sobą mocno powiązane. nie: zaczyna się wewnątrz organizacji – nialsi…, ale także społeczności łączące
Bardzo poważnie podchodzimy do glo- i wspiera biznes.
podobne zainteresowania – każda z tych
balnej strategii firmy 3M, w której różgrup ma inne potrzeby. Staramy się adrenorodność i włączanie (Diversity&Inc- Nasz model operacyjny opiera się na sować ich oczekiwania i wypracować dla
lusion) są podstawowymi wartościami ciągłym doskonaleniu. Potrzebujemy nich ofertę platform kontaktu i inicjatyw,
i stanowią nieodłączny element kultury wykształconych specjalistów o wysokich dzięki którym ich głos staje się rozpoznakompetencjach. Ale nawet najlepszy walny i uwzględniany, również w obszaekspert z obszaru centralizacji procesów rach związanych z rozwojem.
nie wykorzysta swojego potencjału, jeśli
będzie się czuł w otoczeniu zawodowym Jesteśmy integralną częścią 3M, firmy
wykluczony ze względu na wiek, płeć, zatrudniającej na całym świecie niemal
religię, kolor skóry, narodowość czy jakie- 100 000 pracowników. Każdy z nich jest
kolwiek inne różnice, które mogą przyjść zobligowany do przestrzegania określonam do głowy. Chcemy tworzyć takie nych zasad w codziennej pracy. Opisuje
warunki, by pula dostępnych talentów je dokument nazywany Culture Elements,
była jak najszersza, bo tylko wtedy a jednym z elementów jest Powered
będziemy tworzyć innowacje.
by inclusion.
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Wizerunek pracodawcy jest
dzisiaj kluczowy w przyciąganiu
i utrzymywaniu najlepszych i najbardziej
dopasowanych do kultury organizacyjnej
pracowników. Kandydat powinien
wiedzieć już na wczesnym etapie,
do jakiej firmy dołączy i jakie obowiązują
w niej wartości, również w aspekcie
wspierania różnorodności.
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BIZNES

Dla nas niezwykle ważne jest, aby każdy
pracownik 3M był otwarty na różnorodność, na inne perspektywy, okazywał szacunek każdemu, bez względu na narodowość, płeć, wiek, orientację seksualną
czy religię. Ale kultura 3M promuje nie
tylko określone postawy pracowników –
modeluje również polityki HR-owe i styl
zarządzania. W naszym DNA zapisana
jest niezgoda na dyskryminację i wykluczenie. Znalazło to potwierdzenie w podpisanej w 2018 r. przez Alaina Simonnet,
Dyrektora Zarządzającego 3M w Regionie
Europy Wschodniej – Karty Różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
To dla nas naturalny krok. 3M w Polsce
tworzyło i będzie tworzyć warunki dla
różnorodności w miejscu pracy.

stanowiskach. To dla nas oczywiste,
że kobiety obejmują specjalistyczne stanowiska, wymagające wysokich kompetencji, np. z zakresu zarządzania zmianą
i ryzykiem, Lean Six Sigma czy Agile, oraz
awansują do ról liderskich i menedżerskich. Obecnie w wyższej kadrze menedżerskiej i lokalnym zespole zarządzającym udział kobiet wynosi 57%.

Wiemy, że w innych firmach te proporcje
mogą być zupełnie inne, ze względu
na jeszcze ciągle panujące stereotypy,
ale i wywoływane przez te stereotypy
wewnętrzne opory kobiet co do własnych
możliwości i ambicji. W 3M od lat panie
budują swoją świadomość w ramach
Women Leadership Forum. Kadra menedżerska zdaje sobie sprawę, jak ważny jest
Co taka oferta obejmuje? Może udział kobiet w biznesie na wyższych stazacznijmy od kobiet.
nowiskach. Forum organizuje spotkania
W listopadzie 2019 roku 3M w Polsce, i wykłady z udziałem liderek biznesu.
w tym 3M GSC Poland, było po raz kolejny głównym partnerem wydarzenia Czy i jak 3M GSC Poland wspiera
Perspektywy Women in Tech, poświęco- rodziny?
nego promowaniu wśród kobiet rozwoju
Mamy program skierowany do rodzin
i kariery w obszarach nauk ścisłych, czyli – 3M Summer Care. To półkolonie organiSTEM (Science-Technology-Engineering- zowane w trakcie wakacji i ferii dla dzieci
Math). Zachęcamy panie do wkroczenia naszych pracowników. Odbywają się blina ścieżkę nauk ścisłych, prezentując fan- sko biura – rodzice mogą zostawić pocietastyczne przykłady karier kobiet w 3M. chy pod opieką i w dogodnych dla siebie
godzinach je odebrać. Co roku obchoMonitorujemy wskaźniki zatrudnie dzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin.
n ia pod względem płci na różnych Promujemy wtedy silne, zdrowe relacje

z najbliższymi, gdyż pozytywnie wpływają
na well-being i dobrostan pracowników.
Bierzemy udział w akcji Dwie godziny dla
rodziny. Istnieją też Employee Assistance
Program – inicjatywa wspierająca pracownika w trudnych sytuacjach życiowych
oraz FlexAbility – program zapewniający
elastyczność godzin pracy. Rozumiemy
zróżnicowanie obowiązków życiowych
3M-erów.
A jak wygląda wsparcie innych grup
i mniejszości?
Jak już wcześniej wspomniałem,
wspieramy różne potrzeby. Działa u nas
klub 3M Pride, współpracujemy ze stowarzyszeniem Kultura Równości, co roku
bierzemy udział w Marszu Równości we
Wrocławiu. W lutym tego roku zaprosiliśmy do biur aktywistów Żywej Biblioteki.
Nasi pracownicy mogli porozmawiać
z osobą niebinarną, matką dziecka
z zespołem Aspergera czy osobą z chorobą alkoholową.
W polskich centrach usług wspólnych
w ostatnich latach przybywa obcokrajowców. Wielu z nich przyjeżdża do Polski
z zupełnie innych części świata, zarówno
pod względem języka i kultury, ale również prawa. Staramy się łączyć kandydata z naszym pracownikiem z tego
samego kraju jeszcze przed oficjalnym
zatrudnieniem. Buddy wspiera nowego

W polskich centrach usług wspólnych w ostatnich latach przybywa obcokrajowców. Wielu z nich
przyjeżdża do Polski z zupełnie innych części świata, zarówno pod względem języka i kultury, ale
również prawa. Staramy się łączyć kandydata z naszym pracownikiem z tego samego kraju jeszcze przed
oficjalnym zatrudnieniem. Buddy wspiera nowego 3M-owca w relokacji aż do końca okresu próbnego.
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W 3M GSC działają kluby
zainteresowań: sportowy,
lingwistyczny, zdrowego
życia, podróżników, gier
planszowych. W roku
2019 kluby zorganizowały
30 wydarzeń, w których
wziął udział co trzeci
pracownik 3M GSC Poland.

3M-owca w relokacji aż do końca okresu
próbnego. To jeden z wielu przykładów
działań inicjatywy Expat Community, społeczności pracowników pochodzących i przywiązują ich do firmy. Wymiana opinii
spoza Polski, której spotkania integra- i doświadczeń zacieśnia między nimi więzi
cyjne współorganizujemy.
i wzmacnia wzajemne zaufanie. Przyczynia
się do uwzględnienia w swoim odbiorze
Obcokrajowiec trafia do firmy o wysokim rzeczywistości innych perspektyw, a to
stopniu zrozumienia różnic kulturo- bezpośrednio przekłada się na współtwowych: organizujemy warsztaty culture rzenie rzeczywistości, również biznesowej.
awareness, podczas których pracownicy
poznają etykietę i mentalność obowiązu- Dlatego w 3M GSC działają kluby zaintejące w danej kulturze – i ich historyczne resowań: sportowy, lingwistyczny, zdroźródła. Oznacza to korzyści biznesowe, wego życia, podróżników, gier planszobo wzmacniamy satysfakcję z customer wych. Ich członkowie wspólnie spędzają
service wśród naszych klientów. Jedno- czas, uczą się języków, organizują procześnie budujemy świadomość w naszych jekcje filmów. W roku 2019 kluby zorgapracownikach: rozmowa z przedstawi- nizowały 30 wydarzeń, w których wziął
cielem innej kultury wymaga dostrze- udział co trzeci pracownik 3M GSC Poland.
żenia pewnych niewidzialnych filtrów.
To wymiar szacunku dla kolegi i koleżanki, W ostatnim badaniu Great Place to Work
i nasi pracownicy to rozumieją.
uzyskaliśmy 100% pozytywnych opinii
naszych pracowników w obszarze DiverW ubiegłym roku zorganizowaliśmy sity&Inclusion. Ten wynik potwierdza,
pod hasłem Powered by Inclusion! event że to, na czym nam zależy, jest zauważane
International Day. Dwa dni poświęciliśmy i doceniane przez 3M-erów.
na szerzenie idei międzykulturowości
i wzajemnego poszanowania różnic, a pra- A co, gdy ktoś naruszy zasady Diver-
cownicy z Azerbejdżanu, Indii czy Węgier sity&Inclusion?
promowali swoje kraje. Ciekawym symJuż na etapie rekrutacji otwarcie
bolem celebracji różnorodności jest Cook mówimy o naszej kulturze, dzięki czemu
Book, czyli książka kucharska 3M, w której kandydat może zdecydować, czy w 3M się
przedstawiciele różnych kultur dzielili się odnajdzie. Mamy Suggestion Box dedykoprzepisami kulinarnymi pochodzącymi wany tematyce Diversity&Inclusion. Ale
z różnych zakątków świata. Sprezento- przede wszystkim wypracowaliśmy zasady
waliśmy ją wszystkim pracownikom.
etyki i spójności – Compliance. Każdy pracownik może na ten temat porozmawiać
To bardzo ciekawe rozwiązania, nato- z wyznaczonymi osobami lub anonimowo
miast zastanawiam się nad jednym: zgłosić naruszenia Kodeksu Etycznego
w jaki sposób takie drobne inicjatywy, poprzez specjalną infolinię. Do każdego
jak Cook Book, mogą być odpowiedzią zgłoszenia podchodzimy bardzo poważna rosnące potrzeby obcokrajowców nie. Wszystkie zgłoszenia trafiają bezpoczy innych grup?
średnio do specjalnego zespołu globalTakie niepozorne działania bu nego, który po dochodzeniu wydaje rekodują zaangażowanie pracowników mendacje co do dalszych kroków.
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Mówił Pan wcześniej o tym, że kwestia
Diversity&Inclusion jest powiązana
z obszarem rozwoju. W jaki sposób?
Kultura różnorodności jest u nas
obecna w polityce promowania liderów. Jednym z 6 elementów Kodeksu
Etycznego Postępowania 3M jest okazywanie szacunku wszystkim ludziom. O te
zasady i elementy kultury 3M opieramy
program Recognition. Liderzy są u nas anonimowo oceniani przez członków swoich
zespołów pod kątem przestrzegania zasad
inkluzywności w ramach tzw. Inclusion
Index. Program onboardingu do roli lidera
zakłada m.in. szkolenie z zasad etycznego
postępowania. To tworzy warunki, w których każdy pracownik może swobodnie
przedstawiać swoje zdanie – i w których
żaden dobry pomysł optymalizacyjny nie
zostanie zignorowany.
To oznacza konkretne korzyści biznesowe.
Wskaźnik fluktuacji kadr utrzymujemy
na poziomie 9%, niższym niż średnia rynkowa dla branży SSC, która wynosi 19%.
To oznacza niższe koszty stabilizacji organizacji, mamy mniejszy problem z utrzymywaniem wiedzy, mniej wydajemy na przygotowanie nowego pracownika (onboarding) czy dodatkowe rekrutacje, bo pracownicy zostają z nami na dłużej, również
w ramach rekrutacji wewnętrznych.
W ciągu 5 lat funkcjonowania organiza
cja urosła do ponad 1000 osób, wyprzedzając zakładane plany rozwoju. Kompleksowe, konsekwentne traktowanie kwestii
Diversity&Inclusion miało w tym swój
ogromny udział.
Dziękuję za rozmowę.
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CASE STUDY

WDROŻENIE NOWEGO SYSTEMU
W TRAKCIE PANDEMII
– WYZWANIE NA MIARĘ
NASZYCH CZASÓW
Wdrożenie całkowicie nowego
narzędzia służącego do zarządzania
kontaktem z klientem stanowi
wyzwanie samo w sobie, niezależnie
od okoliczności. Co jednak, jeśli
kluczowy moment projektu
przypada w samym szczycie
pandemii, kiedy wszyscy pracują
z domu, wymiana informacji
i wszelkie kontakty odbywają się
wyłącznie wirtualnie, a ogólna
sytuacja na świecie stanowi
dodatkowe źródło stresu? Wówczas
takie zadanie staje się jeszcze
większym wyzwaniem – a jego
realizacja zakończona sukcesem daje
ogrom satysfakcji.
Worldline przygotowywał się do zaimplementowania nowego systemu obsługi
połączeń telefonicznych przez dłuższy
czas. Najgorętszy okres polegający
na ostatecznym przygotowaniu i wdrożeniu nowego systemu przypadł na drugi
kwartał 2020 r., czyli czas stuprocentowej
pracy zdalnej. Dodatkowy stres wynikający z tego faktu podziałał mobilizująco,
a pierwszy kwartał pracy na nowym
narzędziu potwierdził, że zarówno wdrożenie, jak i samo narzędzie to nasz sukces.
Początkowa faza przygotowawcza do
wdroż enia nowego systemu obsługi
połączeń telefonicznych była bardzo
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komfortowa, szczególnie z punktu
widzenia menedżera zarządzającego
zespołem contact center. Długotrwałe
prace związane z przygotowaniem technicznej strony projektu zagwarantowały
bowiem czas niezbędny na spokojne
przemyślenie koncepcji systemu IVR dla
połączeń przychodzących z kilkunastu
źródeł, które obsługiwane są przez polski
oddział. Była to bardzo dobra okazja
do bliższego przyjrzenia się dotychczasowym rozwiązaniom oraz wykorzystania
potencjału nowego narzędzia do dokonania usprawnień. Korzystając z możliwości, jakie daje nowy program, udało się
uprościć strukturę połączeń wpadających

do polskiego contact center oraz tak
pogrupować kolejki, by codzienna praca
była łatwiejsza, a zarządzanie zespołem
kilkunastu agentów – jeszcze efektywniejsze. Warsztaty projektowe zorganizowane na początku roku pozwoliły rozplanować role w systemie oraz dały jasny
obraz tego, co czeka nas w ostatecznej
fazie wdrożeniowej.
Ponieważ od samego początku projekt
był międzynarodowy i omawiany na telekonferencjach, przejście na stuprocentową pracę zdalną nie wpłynęło w żaden
sposób na realizację zadań z nim związanych. Wraz ze zbliżającym się terminem
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implementacji wzrosła częstotliwość spotkań, a wymiana maili nasiliła się, ale sama
praca nad projektem pozostała niezakłócona. Transparentność w przekazywaniu
informacji, regularna wymiana pomiędzy
projektem a lokalnym zespołem oraz
ustrukturyzowany plan działań pozwoliły
czekać na kluczową fazę, jaką jest wdrożenie, z optymizmem i ciekawością.

wszystkie funkcje nowego programu i wdrożyć się w jego
obsługę. Sam fakt, że testy
odbywały się w warunkach
pracy zdalnej, nie miał dla
pracowników większego
znaczenia. Wszyscy zgodnie
uznali, że w przypadku programu służącego do obsługi
rozmów telefonicznych nie
Największym wyzwaniem było przygo- robiło to żadnej różnicy, czy
towanie pracowników pozostających przeprowadzenie testów odbyło
w domach do implementacji nowego się zdalnie czy na miejscu w biurze.
narzędzia, przede wszystkim od strony
technicznej i organizacyjnej. Kluczem Zapytani o swoje obawy przed wdrodo sukcesu, jak zawsze, okazała się jasna żeniem nowego narzędzia, pracownicy
komunikacja oraz dobry plan treningowy. wskazywali przede wszystkim aspekty
techniczne związane z tym, czy nowy
Zespół był na bieżąco informowany system będzie pracować bez zawieo postępach w projekcie, jego ramach cza- szenia, czy jakość dźwięku będzie dobra,
sowych i założeniach. Dzięki temu wszyscy czy wszystkie funkcje będą prawidłowo
wiedzieli czego mają się spodziewać działać, a telefony wpadać do odpoi kiedy to nastąpi. Dużym ułatwieniem wiednich osób. Dla niektórych osób
w przygotowaniu zespołu na nowe narzę- pewnym źródłem stresu było też samo
dzie był fakt, że przejście na pracę zdalną poruszanie się po programie czy przeoswoiło ich już z rozwiązaniem telefonu łączanie rozmów. Nikt jednak nie wskawirtualnego (soft phone) i dało pewne zywał pracy zdalnej jako potencjalnego
wyobrażenie, jak będzie wyglądać praca utrudnienia bądź też czynnika wpływaw nowym systemie. Sam program został jącego w znaczącym stopniu na samo
zaprezentowany zarówno podczas czysto wdrożenie narzędzia. Zdaniem większości
teoretycznej sesji prezentacyjnej, jak agentów szkolenia online wsparte czyi na sesji praktycznej, wspartych rzeczową telnymi instrukcjami dostarczyły odpoinstrukcją rozesłaną później do wszyst- wiedniej wiedzy, zaś sam program został
kich uczestników. Instalacja niezbędnych oceniony jako bardzo prosty i intuicyjny
narzędzi i dodatkowego oprogramowania w obsłudze. W oczach pracowników samo
przebiegła szybko i sprawnie, a wszelkie wdrożenie również zostało pozytywnie
problemy techniczne były rozwiązywane ocenione – przebiegło szybko i sprawnie,
na bieżąco i, co najważniejsze, nie wpły- a przejście na obsługę nowego programu
nęły negatywnie na założenia projektu było naturalne.
i nie spowodowały opóźnień.
Z punktu widzenia menedżera odpowiaNie wszystko jednak było tak proste, a rze- dającego za wdrożenie projektu najważczywistość zweryfikowała plany, których niejsze były :
pierwotne założenia okazały się zbyt opty- • szybkość działania
mistyczne. Początkowo bowiem plan • sprawne zorganizowanie sesji szko-
szkoleniowy zakładał jedną sesję teoreleniowo-praktycznych
tyczną i jedną praktyczną, zaplanowane • przeprowadzenie testów przyjęcia
jak najbliżej uruchomienia nowego sysprzez uż ytkowników w krótkich
temu, by zdobytą wiedzę móc od razu
ramach czasowych.
wykorzystać w praktyce. Szybko okazało
się jednak, że dla pełnego komfortu, jaki Z tego względu ostatnie dwa tygodnie
daje sprawne i szybkie poruszanie się przed dniem zero były okresem bardzo
po programie, potrzeba więcej testów. intensywnej pracy. Skoordynowanie
Tak zrodził się dodatkowy plan zakła- wszystkich działań, rozdzielenie zadań
dający indywidualne sesje szkoleniowe i odpowiadanie na setki pytań, zarówno
oraz przeprowadzenie testów dla każ- ze strony projektu, jak i pracowników,
dego numeru infolinii oddzielnie, w gru- wymagało organizacji i cierpliwości.
pach dedykowanych. Dzięki temu każdy Było jednak warto. Udział w projek
pracownik miał okazję przetestować c ie od samego początku, duża doza
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samodzielności w definiowaniu drzewa
IVR, komunikatów i podziału ról oraz
wpływ na kształtowanie wizji nowego
narzędzia dały ogromną satysfakcję.
Pierwsze wrażenia po implementacji
nowego systemu były zdecydowanie
pozytywne. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu oraz rzetelnym testom przeprowadzonym w fazie akceptacji większości problemów udało się uniknąć, a najlepszym wyznacznikiem sukcesu jest fakt,
że nie odnotowaliśmy żadnej przerwy
w działaniu infolinii. Wdrożenie nastąpiło
płynnie i sprawnie, choć nie obyło się bez
drobnych problemów technicznych oraz
kłopotów z dostępnością agentów.
Szybko jednak wyciągnęliśmy wnioski
z pierwszych kilku dni pracy na nowym
narzędziu. Wprowadziliśmy niezbędne
poprawki w systemie i z perspektywy pełnego kwartału pracy wyłącznie w nowym
programie możemy pochwalić się najlepszymi wynikami w zakresie realizacji
standardowych mierników produktywności w naszej historii. A nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Planujemy dalej usprawniać pracę naszego
działu obsługi klienta, dbając jednocześnie o jak najbardziej pozytywne doświadczenia klientów.
Autor:

Anna Trajdos,
Head of Contact
Center International,
Worldline
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BIZNES

KONTROLA
PODSTAWĄ
ZAUFANIA?
TO ZALEŻY...
Zapewne nieraz ten, kto miał związek ze scentralizowanymi
strukturami Globalnego Wsparcia Biznesu (GBS) czy też modelami
Centrów Usług Wspólnych (SSC), zadawał sobie pytanie „A może by
tak całkowicie zaufać innym i już niczego nie kontrolować?”.
Czy takie podejście jest słuszne i w ogóle
wykonalne? Spójrzmy zatem na zasadność
zaufania w biznesie, w oparciu o dobrze
nam znany i zawsze preferowany doskonały model operacyjny. Pytanie tylko,
czy te dwie rzeczy muszą zawsze funkcjonować razem, czy się zazębiają, czy też są
to dwa odmienne twory niemające ze sobą
nic wspólnego?

dziemy do tematu w profesjonalny CZY ISTNIEJE RECEPTA
sposób i podejmiemy decyzje dotyczące NA EFEKTYWNE I BEZPIECZNE
oddelegowania aktywności, które ciążą ZARZĄDZANIE PRACĄ?
na naszych barkach, a osobiście skupimy Clue efektywnego zarządzania leży
się tylko na tych istotnych, to czemu w umiejętności jego prawidłowego wdroby nie?
żenia w życie.

Dodatkowo, takie rozwiązanie dla niektórych firm jest jedyną szansą na:
• maksymalizację oszczędności finan-
Zanim odpowiemy na te pytania, zacz
sowych,
nijmy może od początku...
• zminimalizowanie powielania tych
samych czynności w różnych jedW obecnych czasach coraz częściej sponostkach,
tykamy się z zabiegami reorganizacji śro- • lepszy przepływ dobrych praktyk,
dowiska biznesowego i trzeba przyznać, • oszczędność czasu i uwolnienie właże jest to dosyć popularna procedura
snych zasobów,
oddelegowywania części obowiązków • optymalizację wydzielonego prodo innego podmiotu.
cesu, poprzez jego ustandaryzowanie
i zharmonizawanie,
ALE CZY TAKI PODZIAŁ PRACY
• transparentność i efektywność wydzieDAJE JAKIEKOLWIEK KORZYŚCI?
lonego obszaru działalności.
GBS i SSC to nie tylko trendy, ale sprawdzone, nowoczesne i efektywne podej- I nadal, pomimo takiego podziału, firma
ście do zarządzania funkcjami i pro- ma możliwość stałego nadzoru nad
cesami korporacyjnymi1. Jeżeli podej- wydajnością i jakością wykonywanych
1
procesów. Ale jak?
https://adaptivesag.com/pl/93-centra-uslugwspolnych-i-outsourcing.html
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Pierwszym istotnym elementem jest
temat zaufania w organizacji, który
nierzadko był i nadal jest tematem
wielu rozważań oraz badań. Niewątpliwie ciekawym przykładem jest praca
na temat zaufania na współczesnym
rynku2, w której jasno postawiono stwierdzenie, że zależnie od rangi, jaką przypisujemy zaufaniu, trzeba jasno podkreślić,
że nie można ufać każdemu bezwarunkowo. Jednocześnie, żadna skrajność nie
jest wskazana, czy dobra, tzn. ani nadmierne zaufanie, ani jego zupełny brak
(Ufając każdemu, sprawiamy, że sami stajemy się niegodni zaufania). Dodatkowo,
badania 3 niejednokrotnie pokazują,
że jesteśmy bardziej skłonni ufać osobom
mającym podobną pozycję w organizacji
2

Agata Małysa-Kaleta, Zaufanie w relacjach
rynkowych na współczesnym rynku.
Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel, Znaczenie
zaufania w organizacjach.

3
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MODEL EFEKTYWNEGO GOVERNANCE WEDŁUG ADAPTIVE S.A.G

DYREKTOR FINANSOWY
KONTROLER FINANSOWY GRUPY

DYREKTOR FINANSOWO - OPERACYJNY
(CUW + lokalna jedn.)

WSPARCIE DECYZYJNE

Kontrola nad grupą
& funkcja wsparcia procesu
decyzyjnego

Kontrola na poziomie kraju
& funkcja wsparcia procesu
decyzyjnego

Kontrola na poziomie kraju
& funkcja wsparcia procesu
decyzyjnego

OPERACJE FINANSOWE

Finanse zatrzymane
lokalnie
Finanse zatrzymane
lokalnie
Finanse zatrzymane
lokalnie
Finanse zatrzymane
lokalnie
Finanse zatrzymane
lokalnie

TRANSFORMACJA

Manager CUW
Księga Główna

Global Process Owner
Księga Główna & Kontroling

Operacje CUW
Księga Główna
Manager CUW
Dział Należności

Global Process Owner
Dział Należności

Operacje CUW
Dział Należności
Manager CUW
Dział Zobowiązań

Global Process Owner
Dział Zobowiązań

Operacje CUW
Dział Zobowiązań

(współpracownikom, znajomym w grupie) niż swoim przełożonym, co jest
istotnym wnioskiem wartym uwagi również w temacie zarządzania.
Kolejnym, niezbędnym elementem, obok
zaufania, jest ustalenie odpowiedniego
modelu współzarządzania (tzw. Governance). Oznacza to nic innego, jak to,
że aby odnieść prawdziwy sukces w zarządzaniu relacją z partnerem, należy dołożyć
wszelkich starań, aby system komunikacji
był jak najbardziej, nie tylko dobrze zorganizowany, ale i przestrzegany. Ów odpowiedni model zarządzania powinien
zawsze w swej istocie być dopasowany
do konkretnej organizacji, projektu i/lub
programu w ramach jej portfolio4.
Istotne, aby o tym pamiętać zwłaszcza
w sytuacji, kiedy zachodzą znaczące
https://adaptivesag.com/pl/95-skutecznezarzadzanie-i-doskonalosc-procesow.html

4

Outsourcing&More Polska | listopad–grudzień 2020

zmiany w świecie biznesu, dotyczące,
chociażby robotyzacji procesów biznesowych, a co za tym idzie, powstania hybrydowego środowiska pracy, które staje się
coraz większym wyzwaniem, właściwie
dla wszystkich w strukturach organizacyjnych. Niemniej jednak, w takiej sytuacji zmiany wymaga głównie podejście
menedżerów, którzy do tej pory skupiali
się wyłącznie na zarządzaniu ludźmi5.
W takim przypadku mamy do czynienia
nie tylko ze zmianą strategiczną, ale jednocześnie z budowaniem przyszłych
narzędzi pracy i zapewnianiem podstawy
do transformacji. Dosyć często w takich
przypadkach firmy decydują się na nawiązanie współpracy z zewnętrznymi konsultantami, którzy są w stanie szybko zaadaptować się do nowych warunków, a tym
samym zapewnić ciągłość zarówno pracy,
jak i efektywnego zarządzania.

Zatem, jak to jest z tym efektywnym zarzą
dzaniem? Czy powinniśmy pamiętać
jeszcze o jakichś innych istotnych jego
elementach?
Posłużmy się tutaj znanym chińskim przysłowiem Jeden obraz jest wart więcej niż
tysiąc słów.
Brzmi znajomo, prawda? I na pewno nie
można się z tym nie zgodzić. W końcu
wielu z nas jest tzw. wzrokowcami i większość informacji dociera do nas dzięki
bodźcowi obrazkowemu. Zatem, dlaczego by nie wykorzystać tego również
w przypadku zarządzania środowiskiem
biznesowym? Tylko, czy warto skupiać się
tylko na miernikach w postaci obrazków,
nie uwzględniając przy tym czynnika ludzkiego występującego pod wspomnianym
tysiącem słów? I znowu, jaką rolę odgrywa
tutaj element zaufania?

5

https://robonomika.pl/sites/default/files/2019-12/
Hybrydowe_srodowisko_pracy.pdf
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BIZNES

ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW
– PERSPEKTYWY STRATEEGICZNE
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Abstrahując jednak od powyższej definicji, najprościej mówiąc, jest to proces
przygotowania zestawu wskaźników
postępu organizacji w osiąganiu jej
wizji oraz długoterminowych czynników sukcesu.

Jak
na
sp
os

Źródło: PEA, Performance Management Methodology.
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Mówiąc o miernikach w postaci obrazków,
pierwsze, co przychodzi do głowy to, tzw.
zrównoważona karta wyników (Business Balanced Scorecard), czyli struktura
koncepcyjna przełożenia strategicznych
celów organizacji na zestaw wskaźników
podzielonych na cztery perspektywy:
finansowe, Klienta, wewnętrzne procesy
biznesowe oraz naukę i rozwój.6

y
C z fe r
o

W praktyce oznacza to nic innego, jak
monitorowanie zarówno obecnych
m
u
tę am
wyników (finansowych, satysfakcji Klienta,
ię y
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rezultatów procesów biznesowych) oraz
s or
l ie e p s
nta zą
C z y i tw
I WZROST
?
wysiłku włożonego w ulepszenie procesów, motywację i edukację pracowników oraz usprawnienia systemów informatycznych. Krótko mówiąc, oznacza to Oczywiście, że nie. W końcu wszystko Cóż to oznacza w praktyce? Jeden dokładny
zdolność do nauki i ciągłej poprawy.7
opiera się na ludziach, na ich wiedzy, pomiar jest wart więcej niż tysiąc opinii,
podejściu do wykonywanej pracy, a co pod warunkiem, że jest on dokładnie przeAle czy BBSc ma prawo bytu bez udziału za tym idzie, możliwości usprawniania myślany, przeanalizowany i uzgodniony
czynnika ludzkiego?
różnych dziedzin działalności. Każda przez wszystkie zainteresowane strony
6
opinia jest ważna, ponieważ na niej i równocześnie, nie jest za bardzo oderwany
PEA Guide to a BBSc Performance Management
Methodology.
bazują podejmowane dyskusje, a co za od rzeczywistości. Równolegle, warto pra7
https://adaptivesag.com/pl/126-wskaznikitym idzie, finalnie i decyzje.
cować nad odpowiednim poziomem
wydajnosci-amp-doskonalosc-operacyjna.html
zaufania, gdyż prędzej czy później, jego
niski poziom spowoduje trudności związane z osobistym zaangażowaniem się
w pracę oraz niejednokrotnie wydłuży
MODEL ŚWIADCZENIA USŁUG
ważne dla organizacji procesy decyzyjne.
WEDŁUG ADAPTIVE S.A.G

STRUKTURA
POZIOMU USŁUG
SLA, KPI’s,
Role i Obowiązki,
Zarządzanie

FINANSOWANIE
Rozwój Biznesu,
Model Opłat,
Wydajność Przychodów
i Utylizacja

DOSKONAŁOŚĆ
DOSTAW
W OPERACJACH

DOSKONAŁOŚĆ
PROCESU

Zarządzanie Wiedzą
i Dokumentacją,
Najlepsze Praktyki, Lean,
Six Sigma, Ciągłe
Doskonalenie

Podsumowując – dopiero połączenie
przejrzystych miar sukcesów (Kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością8) wraz z rozmowami z partnerami
na tym samym szczeblu zarządzania,
okraszone rozsądnym poziomem
zaufania, dadzą nam to, czego nie dos
tarczą nawet najbardziej profesjonalnie
spisane umowy, które często i tak, w zderzeniu z rzeczywistością okazują się
w kolejnych etapach współpracy niewiele warte. Ale to już oczywiście temat
na kolejną dyskusję...
8

George Orwell.

Autor:

ZAANGAŻOWANIE

LUDZI
Rekrutacja i Onboarding,
Skuteczność Szkoleń,
Wyznaczanie Celu
i Oceny
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Marta Baran,
Program Manager,
Senior Consultant,
Adaptive Group
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ZAWSZE POD KONTROLA

Zaufany Partner Biznesowy
Optymalizacja
kosztów pojazdów
służbowych

Wsparcie i doradztwo
analityków
i specjalistów

Wielowymiarowe
bezpieczeństwo
pracowników 24/7

Agregacja danych
i raportowanie
zarządcze

Zaawansowana
analityka
firmowej floty

Planowanie
i zarządzanie
zadaniami

Cartrack Polska dostarcza kompleksowych usług i produktów
opartych o model SaaS do analizy, zarządzania, rewizji i wsparcia
obszarów związanych z pojazdami firmowymi.
www.cartrack.pl

BIZNES

HUSHSPACE

– REWOLUCJA SPOTKAŃ
BIZNESOWYCH W RESTAURACJACH
I GALERIACH HANDLOWYCH

Biznes wykroczył dawno poza mury biura. Ekspansja nowych
technologii sprawiła, że współczesny pracownik jest w teorii coraz
mniej uzależniony od fizycznego miejsca pracy.
Spotkania zawodowe w kawiarniach,
galeriach handlowych czy innych miejscach użyteczności publicznej, stały się
taką samą normą jak praca zdalna. Nic
dziwnego, bowiem wiąże się to z zyskiem
obu stron – jedni ograniczają wydatki
związane z prowadzeniem biura, drudzy
zyskują klientów biznesowych, którzy
oprócz korzystania z lokalu, korzystają
także ze świadczonych usług. Chociaż
korzyści wydają się oczywiste, wiele centrów handlowych nie dysponuje dedykowanymi strefami do spotkań dla biznesu.
W kawiarni natomiast klient narażony
jest na ciągły chaos, problemy z koncentracją oraz z poufnością spotkań. Mimo
wszystko, zainteresowanych taką formy
pracy nie brakuje.

uważa, że w idealnym centrum handlowym nie powinno zabraknąć miejsc
do pracy. W Warszawie zainteresowanie
taką przestrzenią deklaruje prawie
50% ankietowanych. Oznacza to tyle,
że potrzeba jest realna, a zwiększenie
komfortu tego typu stref pozwoli pozyskać nowych klientów oraz wyróżnić się
znacząco na tle konkurencji.

Centra handlowe były i będą miejscami
spotkań biznesowych. Ma na to wpływ
kilka czynników, takich jak dogodna
lokalizacja, dostęp do parkingu, nieformalny styl spotkania. Dodatkowo na plus
wpływa także możliwość skorzystania
z infrastruktury centrum po zakończonym
spotkaniu i spędzenia czasu wolnego, np.
na zakupach czy spotkaniu z przyjaciółmi.

Celem było stworzenie niezależnych,
mobilnych przestrzeni do spotkań biznesowych dedykowanych do centrów
handlowych, które umożliwią spotkania na żądanie, w każdym momencie
i w dogodnych lokalizacjach. Tak też
powstał startup technologiczny hushSpace, dostarczający mobilne kabiny
do spotkań poszerzone o dedykowaną
aplikację z funkcją ebookingu, dostosowane zarówno funkcjonalnie, jak i technicznie do wymagań powierzchni, takich
jak centra handlowe.

Jak wynika z raportu Unibail-Rodamco-Westfield How We Shop (październik
2019) aż 30% mieszkańców dużych miast
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W odpowiedzi na tę potrzebę polski producent mebli biurowych Mikomax Smart
Office, specjalizujący się w kabinach akustycznych do biur, postanowił wykorzystać swoje trzydziestoletnie doświadczenie oraz wiedzę związaną z tworzeniem rozwiązań biurowych i przełożyć je
na realia powierzchni handlowych.

DODATKOWA PRZESTRZEŃ
DO SPOTKAŃ
Koncepcja hushSpace składa się z dwóch
głównych elementów. Pierwszym z nich
jest dedykowana, intuicyjna aplikacja,
dzięki której użytkownik w prosty sposób
może znaleźć najbliższą dostępną lokalizację, zarezerwować ją na swoje spotkanie
oraz dokonać opłaty. Aplikacja została
zaprojektowana tak, aby cały proces
był dynamiczny i dostarczał przestrzeni
do spotkań na zasadach ON DEMAND.
Drugim elementem jest kabina podobna
do tych, które coraz częściej spotykane
są w przestrzeniach biurowych, jednak
dostosowana do potrzeb klienta poszukującego dogodnego miejsca do spotkań
poza biurem oraz do wymogów bezpieczeństwa centrów handlowych. Kabiny
to niezależne moduły, możliwe do przestawienia bez konieczności demontażu,
zajmujące mniej niż 9 m2. W środku wnętrze wyposażone jest w dwie niezależne
kanapy oraz wygodny stolik do pracy.
Dzięki wysokim parametrom akustycznym, hushSpace zapewnia warunki
ciszy i skupienia oraz prywatność, nawet
w zatłoczonej lokalizacji. Zastosowane
materiały wykończeniowe, takie jak tapicerka siedzisk oraz możliwość wykończenia wnętrza powłoką antywirusową,
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HushSpace. Fot.: Mikomax.

dostosowane są do przestrzeni publicznych oraz obecnych wymagań czystości.

Jak wynika z raportu
Unibail-Rodamco-Westfield

How We Shop aż 30%
mieszkańców dużych miast
uważa, że w idealnym
centrum handlowym nie
powinno zabraknąć miejsc
do pracy. W Warszawie
zainteresowanie taką
przestrzenią deklaruje prawie
50% ankietowanych.

Kluczowym aspektem projektu jest także
wygoda użytkownika i szereg dodatkowych elementów wyposażenia, które
sprawiają, że praca w hushSpace jest
wysoce komfortowa. Kabiny posiadają
wentylację uruchamianą czujnikiem
ruchu, oświetlenie Led oraz panel sterowania, który umożliwia indywidualne
regulowanie natężenia światła oraz intensywności wentylacji.

HUSHSPACE – PREMIERA
NA TARGACH SHOPPING CENTER
FORUM

Swoją premierę hushSpace miał podczas tegorocznej edycji Shopping Center
Forum Awards we wrześniu. Nasz koncept cieszył się dużym zainteresowaniem
wśród przedstawicieli centrów handlowych zajmujących się innowacjami oraz
IDEALNA DLA CENTRUM,
rozwojem nowego biznesu – poszukująIDEALNA DLA KLIENTA
cych niestandardowych rozwiązań oraz
Koncepcja hushSpace bazuje na trzech możliwości wyróżnienia się na tle kongłównych założeniach:
kurencji. Obecnie czekamy na wdrożenie
• WYGODA – zarówno dla użytkownika, naszej budki hushSpace w kilku wybrajak i dla centrum handlowego; zarówno nych lokalizacjach i przetestowanie konw obsłudze aplikacji, jak i w korzystaniu ceptu przez jego użytkowników.
z kabiny;
• COWORKING – wygodna przestrzeń Dodatkowe informacje o rozwiązaniu
do współpracy;
można również uzyskać pisząc na con• POWTARZALNOŚĆ – ten sam system tact@hushspaceapp.com lub odwiedzając
ebookingu we wszystkich lokalizacjach, stronę www.hushspaceapp.com.
ten sam standard rozwiązania.
Oprócz bezpośredniej korzyści, jaką jest
dostarczenie powierzchni do spotkań
swoim klientom, centrum handlowe
zyskuje także możliwość zainteresowania
pozostałą ofertą użytkowników z większym potencjałem zakupowym. Wizerunkowo pozycjonuje się jako nowoczesna
przestrzeń, dostosowana do potrzeb
i aspiracji klientów, wyróżniając się na tle
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konkurencji. Dostrzega także rosnący
trend pracy poza biurem, związany z ekspansją nowych technologii oraz odpowiada na potrzeby z tym związane.

Autor:

Zuzanna
Mikołajczyk,
Członek Zarządu,
Mikomax Smart
Office
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DZISIEJSZY
ŚWIAT
POTRZEBUJE
PRZYWÓDZTWA
KOBIECEGO
Wywiad z Mirellą Piwiszkis, Psychologiem biznesu,
Dyrektor Generalną, Inspire.
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Wiktor Doktór, Pro Progressio: Jaka jest
Mirella Piwiszkis Twoimi oczami?
Mirella Piwiszkis, Psycholog biznesu,
Dyrektor Generalna, Inspire: Bogusław
Mec śpiewał naprawdę jaka jesteś nie wie
nikt, bo tego nie wiesz nawet sama ty... Jeśli
sama mam siebie scharakteryzować jednym sformułowaniem, to usłyszysz, że najtrafniejszym określeniem byłoby: kobieta
pełna sprzeczności. Patrząc na największe
dzieła na świecie, czy to rzeźby czy architekturę dostrzegamy efekt końcowy, zapominając o tym, jaki wysiłek włożył artysta w kreację swojego dzieła, ile godzin
poświęcił na to, aby ktoś później jego
pracę docenił.

doświadczam porażek, popełniam błędy,
kiedy ktoś mnie oszuka lub kiedy choruję,
to pragnę żyć w przekonaniu, że jest to
kryzys, który posłuży mojemu rozwojowi.
Podchodzę tak do każdej trudnej sytuacji.
Przecież efektem tego może być późniejszy sukces, to daje mi siłę, natychmiastową energię do działania. Jeden dzień
może być dla ciebie najgorszym, a drugiego dnia możesz zostać milionerem.
Nic nie dzieje się bez przyczyny.
Stworzyłaś wartościową firmę, z pokaźnym zespołem ekspertów-praktyków
biznesu, docenianą przez klientów,
m.in. za efektywne i inspirujące szkole-

Moje doświadczenie mówi: polskie liderki są lepiej wykształcone
niż mężczyźni. Ich przewaga bierze się z ich słabości. Nie mówimy
tego głośno, ale czujemy się niedoskonałe, zawsze mamy sobie coś
do zarzucenia. Stale chcemy poszerzać swoje kompetencje, a rozwój
życiowy i zawodowy stanowi dla nas wielką wartość.
nia. To na pewno bardzo duża satysfakcja dla Ciebie. Jak wyglądała 16-letnia
historia budowania firmy? Bo na pewno
były też trudne momenty i wyzwania...
Wierzę w to, że firma, którą stworzyłam, jest elementem mojej życiowej misji.
Zawsze zależało mi na tym, aby ludzie
otrzymywali produkt/usługę na najwyższym poziomie. To tak jak z historią
dmuchawca w naszym logo, chce siać
dobre i trwałe plony. Dmuchawiec ma
obecnie w samej Europie około tysiąc
gatunków, rozsiany został na wszystkie
kontynenty. Jest rośliną jadalną, leczniczą, ale i pastewną. Dlatego w naszej ofercie znajdziesz usługi szkoleń, doradztwa
czy indywidualnego rozwoju. Nasiona
rozsiewane są przez wiatr na duże odległości, nawet do 10 km. Nasiona naszej
pracy trafiają nie tylko na rynek Polski, ale
również zagraniczny. Nasz dmuchawiec
jest metaforą rozwoju, siejemy wiedzę,
która nie zawsze rozwija się na podatnym
gruncie. Nazwa i logo powstały przy użyciu jednego z moich ulubionych narzędzi Innowacji. Dokładnie Random links,
Za moje motto uznaję: wszystko, co się czyli wytwarzanie powiązań i skojarzeń
dzieje w moim życiu, jest dla mnie dobre. pomiędzy rzeczywistymi problemami
To daje mi wielką moc. Kiedy świat mi a przypadkowymi przedmiotami, możsprzyja, kiedy odnoszę sukces – jest to liwymi do odnalezienia w otaczającym
postawa dość oczywista, natomiast, kiedy nas świecie.
Życie sprawiło, że stałam się odważna
i proaktywna. Ale na początku swojej
kariery byłam zupełnie inna, niezdyscyplinowana i nie lubiąca planować, nieśmiała, unikająca wystąpień publicznych.
Nieskromnie przyznam – mam charyzmę,
choć musiałam dorosnąć, by móc to
przyznać bez zawahania. Ku zdziwieniu
wszystkich – w relacjach nadal jestem nie-
śmiała, nie umiem generować leadów,
a small talki nie są dla mnie, do tego nie
lubię bywać na eventach. Wyczuwam
ludzi, ich potrzeby, emocje, co jest bardzo
pomocne w zawodzie, który wykonuję.
Bycie empatycznym to cecha, którą
należy umiejętnie zarządzać, ponieważ
na co dzień jest równocześnie darem, jak
i przekleństwem. Jeśli zapytasz, co jest
dla mnie ważne, to odpowiem Ci: ludzie.
To dzięki nim firmy odnoszą sukcesy; to
dzięki drugiemu człowiekowi możemy
się rozwijać. Ludzie są naszym trigerem.
Nawet jeśli w grę wchodzi automatyzacja
procesów przy użyciu robotyzacji, to stoi
za tym człowiek.
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W badaniach przeprowadzonych przez Johna Gerzema
w 13 krajach na 64 000 osób, opisanych w publikacji Doktryna
Ateny pokazano, że wiele cech idealnego współczesnego lidera
jest uznawanych za kobiece. Co najważniejsze, odpowiedzi
wskazują, że szukamy liderów bardziej ekspresyjnych – takich,
którzy otwarcie i szczerze dzielą się odczuciami i emocjami.

Firma powstała w czasie gdy podejście
do szkoleń było mało efektywne, firmy
dostarczały identycznych zakresów,
nie siląc się nawet na to, żeby wykonać
poprawne badanie sytuacji, jaka panuje
i weryfikacji, czy aby szkolenie z komunikacji jest tym, czego potrzebuje klient.
W Inspire za cel stawiamy rozwój i efektywne rozwiązanie problemu, z jakim
mierzą się nasi klienci. Wracając do naszej
historii – nie było łatwo. Aby pokazać
skalę, przytoczę wyniki z 2015 r. zarejestrowanych firm w grupie klasyfikacyjnej przypisanej działalności pozaszkolnej działalności edukacyjnej – ok. 62 tys. w całej
Polsce. (Źródło: szacunki na podstawie
rejstru REGON, stan na koniec 2015 r.).
Przebić się z naszą propozycją nie jest
łatwo. Inspire zawsze stawiało na najwyższą jakość w dostarczanych przez nas
usługach. Zatem na początku tych szkoleń
było naprawdę niewiele, działania firmy
finansowałam z własnej kieszeni, prowadząc jednocześnie poza samym INSPIRE
działania w innych branżach. Dzięki
czemu myślę, rozwijam również typowo
biznesowe doświadczenie, które zawsze
staram się łączyć z tym szkoleniowym.
Nie poddawałam się, uparcie dążyłam
do celu. Klienci zaczęli polecać nasze
szkolenia. Z perspektywy czasu dostrzegali to, na czym zależało nam najbardziej,
że oddziałujemy na postawy, dostarczamy
to, co najlepsze, a do projektów podchodzimy kompleksowo.
Nie będę lukrować, że wszystko spływało
do nas, bo tak nie było. Ciężko pracowaliśmy, aby być taką firmą, jaką jesteśmy
dziś. Ciągle się rozwijamy, stawiamy
na rozwój, nie tylko naszych klientów,
lecz także nas samych. Wyciągamy wnioski
z błędnych mariaży, bardzo dokładnie
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weryfikujemy każdego trenera, z którym
pracujemy. Staliśmy się wymagający również wobec naszych dostawców. Kilka razy
zmienialiśmy drukarnie, grafików czy
chociażby wsparcie informatyczne. Stawiamy na jakość. Chcemy, aby nasi klienci
otrzymywali to, co najlepsze. Nie szczędzimy przy tym wydatków. Bywały projekty, przy których kalkulacja wychodziła
na zero. Po rozliczeniu kosztów, jakie włożyliśmy, okazywało się, że po opłaceniu
pracowników, trenerów czy dostawców,
wychodziliśmy na minusie. Czy się opłacało? Z perspektywy czasu powiem,
że tak, ponieważ klient do nas wracał
przy kolejnym projekcie, wiedząc, że nie
potraktujemy go ogólnikowo, że to, co
od nas otrzyma, to najwyższa jakość.
Czym jest dla Ciebie sukces? I jaka jest
Twoja osobista recepta na sukces?
Jakież to istotne pytanie. Zawsze podkreślam, iż sukces to nie status finansowy,
luksusowy samochód, dom czy sława.
Sukces to poczucie spełnienia – nic więcej, nic mniej. Przepełnia nas wtedy takie
niesamowite uczucie, trudne do opisania.
Pojawia się przeświadczenie, że w tym
momencie spełniasz swoja życiową misję,
że wykorzystujesz w pełni swoje talenty,
że zmieniasz życie ludzi, że dajesz siebie,
a dzięki temu czujesz, że jesteś na właściwej drodze. To poczucie ogromnego spokoju, wewnętrznej spójności i jedności ze
światem. Polecam każdemu.
Oczywiście lubię luksus, pieniądze dają
mi wolność – którą cenię najbardziej,
możliwość odwiedzania wymarzonych
zakątków świata. Jednak największe
poczucie doświadczenia sukcesu mam
wtedy, gdy otrzymuję maila od osoby
będącej na moim warsztacie, że moje
słowa zainspirowały ją do podjęcia

kroków w stronę zmiany. Kiedy od uczestnika dowiaduję się, że poprzez wiedzę
i doświadczenie uzyskane ode mnie,
potrafi sobie radzić z rakiem, i że, gdyby
nie nasze szkolenia, to by sobie nie poradził. Gdy czuję, że ludzie opuszczający
salę szkoleniową to już inni ludzie, niż ci,
którzy przyszli. Mają ten błysk w oku i tę
świetlistą energię, motywację, szczęście.
To właśnie słowa od osób, które pojawiają się na moich szkoleniach sprawiają,
że czuję się spełniona.
Jako trener masz okazję pracować
z bardzo wieloma kobietami. Jakie są
polskie liderki w biznesie?
Z roku na rok w Polsce liczba liderek się zwiększa, niemniej mamy w tym
segmencie jeszcze sporo do zrobienia.
Według danych GUS za II kwartał 2019 r.
kobiety stanowią 47% wszystkich pracowników. Natomiast w raporcie Deloitte
z 2019 r. możemy przeczytać, że kobiety
piastujące stanowisko Prezesa stanowią
tylko 6%, według tego samego raportu
13% to kobiety zasiadające w zarządach
spółek (Deloitte, Kobiety w zarządach.
Perspektywa globalna, 2019 r.). Moje
doświadczenie mówi: polskie liderki są
lepiej wykształcone niż mężczyźni. Ich
przewaga bierze się z ich słabości. Nie
mówimy tego głośno, ale czujemy się
niedoskonałe, zawsze mamy sobie coś
do zarzucenia. Stale chcemy poszerzać
swoje kompetencje, a rozwój życiowy
i zawodowy stanowi dla nas wielką wartość. Z drugiej strony, to niezadowolenie
z siebie obniża pewność siebie i nad tym
kobiety muszą pracować. Kobiety wciąż
nie mają praw wyborczych na przykład
w Brunei. Zmagały i nadal zmagają się
z różnymi przeciwnościami, szufladkowaniem czy nawet umniejszaniem
ich kompetencji.
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Wyczuwam ludzi, ich potrzeby, emocje, co jest
bardzo pomocne w zawodzie, który wykonuję.
Bycie empatycznym to cecha, którą należy
umiejętnie zarządzać, ponieważ na co dzień jest
równocześnie darem, jak i przekleństwem.

U kobiet ta utrata pewności siebie jest
widoczna w autoprezentacji, w komunikacji, w sposobie delegowania obowiązków czy radzenia sobie w trudnych,
konfliktowych sytuacjach. Zamiast doceniać nasze atuty chcemy być bardziej
męskie. A mamy tak wiele kompetencji,
których mężczyznom brakuje. My, kobiety
mamy więcej empatii i jesteśmy dużo
bardziej krytyczne (niż mężczyźni). Krytycznie podchodzimy do siebie, własnych
obowiązków i postawy, jaką reprezentujemy. Mężczyźni źródeł wszelakiego
sukcesu szukają w sobie, my zaś winimy
siebie za porażki. Dla kobiety wartością
jest skromność, dla mężczyzny – skuteczność. Kobiety analizują, dostrzegają
ukryte wątki, konsultują swoje działania,
przez co proces jest wydłużony. Ale czy
przez to zły? To, co polskie liderki powinny
zrobić, to docenić unikatowe kobiece
kompetencje i odpuścić sobie potrzebę
bycia najlepszą.

się odczuciami i emocjami. Innymi słowy,
na całym świecie ludzie chcą, aby sprawujący władzę mieli bardziej osobiste nastawienie. Jest to zrozumiała reakcja na fakt,
że rządzący ukrywają swoje zamiary i są
niedostępni, co często kojarzy się z mężczyznami. Christine Lagarde, będąc szefową Międzynarodowego Funduszu
Walutowego, wypowiedziała słowa,
które warto tu przytoczyć: Gdyby Lehman
Brothers byli Lehman Sisters, kryzys gospodarczy wyglądałby zupełnie inaczej – dotyczyło to sytuacji kryzysu gospodarczego
z roku 2008.

Ludzie na ogół uważają, iż ważniejszą
cechą jest u lidera cierpliwość oraz że szukamy przywódcy, który będzie potrafił
przełamać impas dzięki rozsądkowi, a nie
sztywnej ideologii. Ludzie są również
zdania, że idealny przywódca powinien
myśleć długofalowo i planować trwałe
rozwiązania w przyszłości, a nie skupiać
się na własnych interesach. Stanowczość
Chociaż kobiet aktywnych zawodo- i wytrzymałość (określane jako bardziej
wo jest coraz więcej, nadal trudno męskie) odgrywają ważną rolę, ale nasze
im wspiąć się na szczyty. Jakie cechy dane wskazują na zmianę zachodzącą
powinny mieć kobiety, które chcą w definicji wygranej – staje się ona pojęodnieść sukces zawodowy? Na kogo ciem otwartym, a nie grą o sumie zerowej.
mogą liczyć?
W połączonych i wzajemnie od siebie
Dzisiejszy świat potrzebuje przywódz- zależnych gospodarkach cechy męskie,
twa kobiecego. To nie znaczy, że zarzą- takie jak agresja i kontrola (które na ogół
dzać muszą kobiety. Chodzi o zacho- interpretuje się jako niezależność), są
wania charakterystyczne dla kobiecego uznawane za mniej skuteczne niż warstylu zarządzania. W badaniach przepro- tości żeńskie – współpraca i dzielenie
wadzonych przez Johna Gerzema w 13 się zasługami.
krajach na 64 000 osób, opisanych w publikacji Doktryna Ateny pokazano, że wiele Liderki nie muszą stać się męskie, by osiącech idealnego współczesnego lidera gnąć sukces, co w wielu przypadkach
jest uznawanych za kobiece. Co najważ- kobiet na wysokich stanowiskach wydaje
niejsze, odpowiedzi wskazują, że szu- się być oczywistością. 65% millenialsów
kamy liderów bardziej ekspresyjnych – poszukuje lidera o cechach uznawanych
takich, którzy otwarcie i szczerze dzielą za kobiece. Idzie nowe.
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Jesteś mamą trójki dzieci. Muszę Ci
zadać pytanie o to, jak udaje Ci się pogodzić prowadzenie biznesu z byciem
mamą. Wiem, z doświadczenia, że dla
kobiety, która chce realizować się zawodowo jest to duże wyzwanie…
Rodzicielstwo opieram na trzech
filarach: zaufaniu, kształtowaniu samodzielności oraz rozwijaniu orientacji
na cel. Wszystkie te filary to wielki dar dla
dzieci, ale również duże odciążenie dla
mnie jako osoby aktywnej zawodowo.
Samodzielność – największy dar, jaki
rodzic może dać dziecku. Paradoksalnie,
dzięki takiemu podejściu, oceny, wyniki
stały się ważne dla moich dzieci. Moja
córka – dziś 21-letnia – jest stypendystką
najlepszej uczelni na świecie w USA.
A w czwartej klasie podstawówki miała
jeden zeszyt do wszystkich przedmiotów.

rozliczani z efektów, a wsparcie otrzymują
na żądanie. Rekomenduję wszystkim:
Zaufajcie, pozwólcie popełniać błędy,
nie przywiązujcie się do niczego, nie podchodźcie do życia zbyt poważnie.
Jakie masz marzenia i plany na najbliższą przyszłość, Mirello?
Może będzie to dość zaskakujące, ale
nie mam marzeń. Wszystko, co do mnie
przychodzi, stawiam sobie za cel, zapisuję i dążę do tego, aby to zrealizować.
Są ludzie, którzy realizację celów zupełnie
odpuszczają. Mam dla nich taką oto radę:
jeśli chcesz zwiększyć realizację celów, to
po prostu je zapisz. Od czasu do czasu
weryfikuj ich aktualność (pozwalając sobie
na ich modyfikację) oraz stopień realizacji.
Weryfikuj przeszkody i szukaj rozwiązań.
Dominican University of California zreali-

Jeśli chcesz zwiększyć realizację celów, to po prostu je zapisz. Od czasu do czasu
weryfikuj ich aktualność (pozwalając sobie na ich modyfikację) oraz stopień realizacji.
Weryfikuj przeszkody i szukaj rozwiązań. Dominican University of California
zrealizował badania naukowe, które pokazały, że jednym z najważniejszych czynników
wpływających na realizację celów jest właśnie to, że je zapisujemy.
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Orientacja na cel – kolejny nawyk wyrabiany przeze mnie w dzieciach, jak i pracownikach. Uczę ich, aby zawsze przed
oczami mieć wizję przyszłości, marzenia
czy cele, i w trudnych momentach nie
poddawać się, nie pytać: dlaczego?,
tylko szukać rozwiązań, zmieniać plany,
wdrażać nowe pomysły i nie bać się,
bo w życiu (pracy) nic nie jest ostateczne
i, jeśli się potkniesz, to będziesz jedynie
wiedzieć, jak następnym razem nie należy
działać. Zarówno moje dzieci, jak i pracownicy w sytuacji problemu, lub gdy coś ich
w życiu uwiera, nie narzekają, nie szukają
winnych – tylko wprowadzają zmiany.
A za tym wszystkim stoi wielkie zaufanie,
jakim ich obdarzam, będące największym
motywatorem wszystkich – by działać,
wykazać się, osiągać, dowodzić.

zował badania naukowe, które pokazały,
że jednym z najważniejszych czynników
wpływających na realizację celów jest
właśnie to, że je zapisujemy. Skuteczność
wzrasta o 42%! Ja dodaję swoje stop
pointy, weryfikuję statusy realizacji
moich celów, sprawdzam metody, i – jeśli
wymaga tego konieczność – to zmieniam
sposób ich realizacji. Jak to mówią, jeśli nie
drzwiami to oknem.

Reasumując. Łatwo nie jest. Bywam
zmęczona i czasem o czymś zapomi
n am. Jednak najważniejsze, co mi
pomaga, to puszczenie kontroli. Pracownicy są samodzielni i ze zrozumieniem

Obecnie mam trzy główne cele zawodowe, na których się skupiam, ale owieję
je nutką tajemnicy.

Ale najważniejsze: sprawdzam, czy moje
cele nadal mnie cieszą, czy dają radość,
zwykły FUN. Intensywność realizacji celu
zależy od was. Podoba Ci się kobieta
i twoim celem jest, aby ją zdobyć, rozpisz
plan działania lub pod wpływem impulsu
rzuć się na głęboką wodę, ale działaj!
Sama do ciebie nie przyjdzie.

Dziękuję za rozmowę.
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Zrozum wyzwania i możliwości
związane z prowadzeniem
biznesu w 77 jurysdykcjach na
całym świecie.
Założenie i prowadzenie
działalności gospodarczej w
nowym kraju może być jeszcze
większym wyzwaniem w
niepewnych czasach.
Poznaj globalne i lokalne czynniki,
które mogą mieć wpływ na
powodzenie Twojej ekspansji
zagranicznej lub jego brak.
Pobierz raport TMF Group: Global
Business Complexity Index 2020

SSC

SZWAJCARSKA JAKOŚĆ
I PRECYZJA SĄ PODSTAWĄ
NASZYCH DZIAŁAŃ

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 przeczytania wywiadu z Tomaszem Leśniewskim, Head of Shared Service Center
Poland, Clariant.

SSC LIONS

Wiktor Doktór, Pro Progressio: Dziękuję za to, że zgodził się Pan z nami
porozmawiać o Centrum GBS firmy
Clariant. Zanim jednak przejdziemy
do rozmowy o Waszym Centrum,
proszę powiedzieć, skąd pochodzi
Clariant i jaki jest tzw. core business
Waszej firmy?
Tomasz Leśniewski, Head of Shared
Service Center Poland, Clariant: Clariant jest innowacyjną firmą chemiczną
działającą w obszarze chemii specjalistycznej. Korzenie firmy są szwajcarskie, więc szwajcarska jakość i precyzja
są podstawą naszych działań, a także są
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odzwierciedlone w naszych produktach.
Nasz biznes ukierunkowany jest na trzy
kluczowe sektory: Chemia Pielęgnacyjna,
Katalizatory oraz Zasoby Naturalne.
Myślę, że najistotniejszymi czynnikami
wyróżniającymi nas w branży są nowoczesne technologie, którymi dysponujemy
oraz dbałość o zrównoważony rozwój.
Jesteście globalną firmą, i w pewnym
momencie Waszej ewolucji powstał
pomysł uruchomienia centrum operacyjnego typu GBS. Kiedy to było i czy,
poza Waszym łódzkim centrum, jesteście obecni jeszcze w innych krajach?

Organizacja GBS, nasze globalne
usługi biznesowe powstały w 2015 r.
Idea i powody stworzenia takiej struktury były proste: efektywna standaryzacja i optymalizacja procesów w skali
globalnej przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności kosztowej. Nasz
wcześniejszy model operacyjny bazujący na regionalnych centrach usług
był skupiony wokół pojedynczych procesów, więc, aby uzyskać lepszą synergię wewnątrz firmy i zapewnić wyższą
jakość serwisu oferowanego klientom,
zdecydowaliśmy się na innowacyjne
zmiany. Początkowo dostarczaliśmy
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usługi z dwóch centrów zlokalizowanych w Łodzi i Mumbaju. Z czasem,
wraz z intensywnym rozwojem naszej
działalności w Chinach, postanowiliśmy otworzyć trzecie lokalne centrum
w Shangaju. Z Polski i Indii świadczymy usługi globalnie, zaś centrum
znajdujące się w Szanghaju dedykowane jest operacjom na lokalnym chińskim rynku.

musiało zostać stworzone na światowym o wspólnym, hucznym świętowaniu sukpoziomie. Śmiało mogę powiedzieć, cesów.
że cel został osiągnięty.
Polska charakter yzuje się tym,
Przejdźmy do głównego obszaru że w sporej liczbie centrów operacyjWaszej działalności – czym zajmuje- nych o charakterze GBS obsługiwane
cie się w Waszym GBS? Jakie procesy procesy wymagają znajomości języków
są u Was realizowane, i czy w najbliż- obcych. Czy u Was też tak jest? Jakimi
szym czasie planujecie powiększyć językami operacyjnie posługują się
ich zakres?
Wasi pracownicy?

NA CO DZIEŃ KIERUJEMY SIĘ WYZNACZONYMI WARTOŚCIAMI I WYSOKIMI
STANDARDAMI ETYCZNYMI. SĄDZĘ, ŻE WAŻNYM ASPEKTEM JEST TEŻ NASZA KADRA
ZARZĄDZAJĄCA, KTÓRA MA LUDZKĄ TWARZ I JEST AUTENTYCZNA. CHOĆ WYMAGAMY
DUŻO OD SIEBIE SAMYCH ORAZ NASZYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW, TO NIGDY NIE
ZAPOMINAMY O WSPÓLNYM, HUCZNYM ŚWIĘTOWANIU SUKCESÓW.
Kilka miesięcy temu przenieśliście
swoją łódzką siedzibę do Monopolis –
jednego z najpiękniejszych budynków
biurowych nie tylko w Łodzi, ale także
i w Polsce. Co było powodem zmiany
siedziby – powiększanie się Waszych
działań operacyjnych, czy coś innego?
Mówiąc otwarcie, tworząc organizację GBS oraz zakładając Centrum
Usług Wspólnych w Łodzi nie sądziliśmy, że osiągniemy dzisiejszą skalę
działalności. Dlatego też na samym
początku naszej drogi nie wybraliśmy
przestrzeni, która dawałaby nam odpowiednie możliwości rozwoju. W konsekwencji w przeciągu paru lat dorobiliśmy się trzech różnych biur. Co prawda,
były one zlokalizowane bardzo blisko
siebie, jednakże taki układ był sprzeczny
z naszą ideą zarządzania kompletnymi
(E2E) procesami oraz, co z naszej perspektywy było równie istotne, znacznie wpływał na płynność komunikacji
i efektywność współpracy pomiędzy różnymi działami. Do wyboru tej konkretnej lokalizacji, czyli Monopolis, przyczyniło się wiele czynników składowych.
Najistotniejszym elementem i podstawą
działań był dialog z naszymi pracownikami, zapoznanie się z ich oczekiwaniami i pomysłami, połączony z konkretnym zdefiniowaniem naszych potrzeb
w zakresie funkcjonalności przestrzeni
i możliwości dalszego rozwoju. Zatrudniamy specjalistów światowej klasy z różnych domen, więc naturalne, że i biuro
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Podobnie jak wszyscy inni w branży
zaczynaliśmy od obsługi należności
i zobowiązań naszej firmy. Z czasem
rozszerzyliśmy nasz serwis o działalność
związaną z raportowaniem oraz zakupami materiałów, zarówno pośrednio jak
i bezpośrednio związanych z produkcją.
Później dołączyła logistyka, obsługa procesów związanych z importem, eksportem oraz dostawami naszych produktów
do klientów na całym świecie. Kolejnym
racjonalnym krokiem było zbudowanie
zespołu zajmującego się obsługą zamówień od klientów Clariant. Poza głównymi procesami świadczymy również
wysoce wyspecjalizowane usługi w kilku
różnych innych obszarach.

Opowiadając o zakresie naszego serwisu nie wspomniałem, że wraz z rozwojem zakresu usług powiększyliśmy
również listę obsługiwanych regionów
i krajów. Dziś eksportujemy usługi
do ponad 20 krajów w regionach EMEA
oraz LATAM. Tak szeroki zakres geograficzny pociąga za sobą konieczność
wykorzystania ponad 10 różnych języków w codziennej pracy.
Na koniec pytanie, którego w czasach pandemii raczej ciężko uniknąć.
Jak wygląda w GBS Clariant podejście do modelu pracy zdalnej i – czy
po ustaniu COVID-19, praca zdalna
zostanie u Was na stałe?
W Clariant praktykowaliśmy
pracę zdalną, przez kilka dni w miesiącu, od kilku lat, tak więc operacyjnie byliśmy bardzo dobrze przygotowani do nowej rzeczywistości. Bezkompromisowo stawiamy zdrowie naszych
pracowników na pierwszymi miejscu,
dlatego też wprowadziliśmy dziesiątki
rozwiązań mających na celu zminimalizowanie potencjalnej infekcji i jej
rozprzestrzenienia się wśród naszych
zespołów. Niestety nie zanosi się na to,
by w najbliższym czasie można było
spotkać się ze wszystkimi pracownikami jednocześnie. Mimo to jesteśmy
dobrej myśli, ta pandemia nie będzie
trwać wiecznie.

Gdyby ktoś chciał podjąć pracę
w Waszym Centrum, to czego może się
spodziewać? Czy macie jakieś szczególne wymagania wobec swojej kadry?
Jesteśmy bardzo dynamiczną organizacją i zawsze sporo się u nas dzieje,
a to przekłada się na liczne możliwości wykorzystania kompetencji naszych
pracowników oraz zapewnienia im
dalszego rozwoju. Jesteśmy zorientowani na pracowników i ich potrzeby.
Na co dzień kierujemy się wyznaczonymi wartościami i wysokimi standardami etycznymi. Sądzę, że ważnym
aspektem jest też nasza kadra zarządzająca, która ma ludzką twarz i jest
autentyczna. Choć wymagamy dużo
od siebie samych oraz naszych współ- Dziękuję za rozmowę.
pracowników, to nigdy nie zapominamy
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
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AKTUALNOŚCI
INWESTYCYJNE
CHMIELNA 89 POD OPIEKĄ CUSHMAN & WAKEFIELD
M iędz ynarodowa firma doradcza
Cushman & Wakefield od września 2020
roku objęła zarządzanie biurowcem
Chmielna 89 na warszawskiej Woli.
Chmielna 89 Office Building to biurowiec zlokalizowany w biznesowym centrum stolicy, którego właścicielami są
spółka Cavatina Holding S.A. oraz fundusz

zarządzany przez Madison International
Realty, który w wyniku świeżo przeprowadzonej transakcji nabył 65% udziałów
w projekcie. Charakterystyczną cechą
obiektu jest jego bryła o podciętym
kształcie, która przypomina kryształ.
Budynek posiada 14 kondygnacji i ponad
25 tys. m2 powierzchni biurowej. Głównym
najemcą budynku jest PKO Bank Polski.

NA PANDEMIĘ REAGUJE WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY
Popyt na koniec III kwartału 2020 był
o 35% niższy niż w tym samym okresie
w ubiegłym roku, a na rynku rośnie ilość
przestrzeni biurowej przeznaczonej na
podnajem. Firma doradcza JLL podsumowała sytuację na warszawskim rynku
biurowym na koniec trzeciego kwartału 2020 r.
Popyt
Między pierwszym a trzecim kwartałem
tego roku wynajęto w Warszawie łącznie
447 000 m 2 powierzchni. Największą
popularnością ponownie cieszyły się Centrum i Mokotów, odpowiedzialne za 71%
całkowitego zapotrzebowania na biura.

biur, z czego największą nową inwestycją
jest kompleks The Warsaw Hub, zrealizowany przez Ghelamco Poland. Ponadto,
po kilku latach stale rosnącej aktywności
deweloperskiej, wolumen powierzchni
w budowie spada.
Pustostany i czynsze
Obecna sytuacja gospodarcza bezpośrednio wpływa na wskaźnik pustostanów
w Warszawie. W III kwartale wzrósł on do
9,6% (8,4% w strefach centralnych i 10,4%
w strefach poza centrum), co stanowi

wzrost o 1,8 p.p. w stosunku do końca
2019 r. (i 1,7 p.p. w ujęciu kwartalnym).
Tym statystykom towarzyszy zwiększona podaż przestrzeni na podnajem.
Co ważne, w perspektywie kolejnych
lat na rynek dostarczane będzie mniej
nowych biur, co przełoży się na stopniową absorpcję dostępnej powierzchni.
Najwyższe czynsze transakcyjne dla najlepszych nieruchomości w szerokim centrum wynoszą od 18 do 24 euro/m2 /m-c,
a poza nim do 16 euro/ m2 /m-c.

Do największych transakcji najmu w tym
roku. należały: rekordowa umowa przednajmu PZU w Generation Park Y – pierwszym budynku wieżowym Skanska
w Polsce (46 500 m 2 ), umowa typu
sale and leaseback DSV na Mokotowie
(20 000 m 2) oraz odnowienie umowy
i ekspansja Poczty Polskiej w Domaniewska Office Hub (19 800 m2).
Podaż
O stycznia do końca trzeciego kwartału na
warszawski rynek dostarczono 238 000 m2
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W PANATTONI PARK ZABRZE NOWY LOKATOR – FIRMA AMiO
Firma AMiO, importer i dystrybutor akcesoriów samochodowych oraz części lotniczych, wynajął 2,8 tys. m2 powierzchni
magazynowej w kompleksie Panattoni Park Zabrze. W transakcji najemcę
reprezentowała międzynarodowa firma
doradcza Cushman & Wakefield.

Oferta AMiO składa się z kilku tysięcy
produktów, w szczególności z kategorii
szeroko rozumianego oświetlenia samochodowego. Odbiorcami firmy są zarówno
hurtownie motoryzacyjne, dystrybutorzy
części zamiennych, jak również sklepy
motoryzacyjne nie tylko w Polsce, ale
również w Hiszpanii, Portugalii, Grecji,

Austrii, Niemczech, Chorwacji, Czechach
oraz na Węgrzech i na Słowacji. Części
do samolotów są natomiast eksportowane zarówno do krajów europejskich,
jak i azjatyckich.
W transakcji najemcę reprezentował
Daniel Kempa z międzynarodowej firmy
doradczej Cushman & Wakefield. Strony
podpisały umowę pod koniec sierpnia.
Panattoni Park Zabrze to pierwsza inwestycja dewelopera w tym mieście, ale
kolejna na Górnym Śląsku. Park obejmuje 3 nowoczesne budynki magazynowe o łącznej powierzchni ponad
64 000 m2. Wyposażony jest w doki rozładunkowe, bramy wjazdowe z poziomu „0”,
obszerne place manewrowe oraz dodatkowe miejsca postojowe.

CUSHMAN & WAKEFIELD MA NOWEGO KLIENTA
– GREENSTONE SP. Z O.O.
Greenstone rozpoczyna współpracę z międzynarodową firmą doradczą Cushman &
Wakefield, która, z początkiem października przejęła zarządzanie trzema nieruchomościami z portfela inwestora.
Spółka Greenstone to firma specjalizująca się w nabywaniu nieruchomości oraz
zarządzaniu nimi, począwszy od wyszukiwania możliwości inwestycyjnych,
poprzez dostarczanie strategicznych usług

AVANSSUR ZOSTANIE NA
DŁUŻEJ W WARSAW TRADE
TOWER

doradczych, do kompleksowego zarządzania aktywami.
Cushman & Wakefield zarządzać będzie
trzema nieruchomościami firmy: sześciokondygnacyjnym biurowcem Lastadia
Office w Szczecinie, obiektem handlowo-usługowym Centrum Haffnera w Sopocie
oraz gdyńskim kompleksem biurowym
TENSOR Office Park, o powierzchni,
kolejno, 12 000 m², 5 500 m², 20 000 m².

Spółka Avanssur, należąca do międzynarodowej Grupy AXA, przedłużyła umowę
dotyczącą wynajmu blisko 1000 m 2
w należącym do Globalworth biurowcu
Warsaw Trade Tower.
W transakcji Avanssur reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman &
Wakefield, a właściciela budynku reprezentowała firma Colliers International.
Oddział Avanssur SA w Polsce tworzy i rozwija platformy IT do sprzedaży i obsługi
produktów ubezpieczeniowych m.in.
w Wielkiej Brytanii i Francji. Firma pracuje
zgodnie z podejściem agile. Dzięki dużej
swobodzie działania pobudza innowacyjność, kreatywność i motywację pracowników, co pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań
partnerów biznesowych.
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INWESTYCJE

BIUROWE
POŁUDNIE POLSKI
Kraków i Wrocław to jedyne regionalne rynki biurowe w Polsce,
które dysponują zasobami przekraczającymi 1 mln m2. Co takiego
sprawiło, że sektor ten tak dobrze rozwinął się akurat na południu
Polski? Jak wyglądają perspektywy dla rynku nieruchomości w tych
miastach w kontekście COVID-19? O tym rozmawiamy z Agnieszką
Kuehn i Bartoszem Plewą z firmy doradczej Savills.
Outsourcing&More: Kraków i Wrocław
to jedyne regionalne rynki biurowe
w Polsce, które dysponują zasobami
przekraczającymi 1 mln m2. Co takiego sprawiło, że sektor ten tak dobrze
rozwinął się akurat na południu Polski?
Jak wyglądają perspektywy dla rynku nieruchomości w tych miastach

w kontekście COVID-19? Warszawa
od zawsze wiodła prym na rynku nieruchomości biurowych w Polsce. Czy
miasta regionalne mają kiedykolwiek
szansę ją doścignąć?
Agnieszka Kuehn, menedżer regionalny, dział powierzchni biurowych,
Savills Kraków: Stolice krajów bardzo

często mają przewagę wynikającą z tego,
że w naturalny sposób koncentruje się
w nich duża część biznesu czy administracji. Ogromnym atutem Polski w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest
jednak duża liczba silnych ośrodków
miejskich. Rozłożone są one dość równomiernie pod względem geograficznym i tym samym mogą korzystać
z napływu zasobów ludzkich z okolicznych miejscowości.
Osiem głównych rynków regionalnych
w Polsce już teraz praktycznie zrównało
się z Warszawą pod względem zasobów
nowoczesnej powierzchni biurowej. Stolica na koniec czerwca 2020 r. posiadała
ok. 5 685 000 m 2, a Kraków, Wrocław,
Łódź, Trójmiasto, Poznań, Szczecin, Lublin
i Katowice łącznie – ok. 5 595 000 m2. Różnica wynosi zatem zaledwie 90 000 m2,
a więc tyle co powierzchnia jednego
dużego projektu biurowego w Warszawie.
Bartosz Plewa, konsultant, dział
powierzchni biurowych, Savills Wrocław:
Rynki biurowe w regionach wcale nie
muszą być w cieniu Warszawy i chyba
nie warto dłużej ich porównywać ze sobą.
Każde z miast regionalnych wytworzyło
swój lokalny subrynek, ze swoją unikatową specyfiką i atutami, którymi przyciągają najemców. Chociażby dla wielu firm
z sektora BPO pierwszym wyborem nie
jest Warszawa, a właśnie rynki regionalne.
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Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku
biurowym w Krakowie i we Wrocławiu?
Agnieszka Kuehn: Kraków jest największym regionalnym rynkiem biurowym w Polsce. Na koniec drugiego
kwartału 2020 r. dysponował zasobami
na poziomie 1,48 mln m2 nowoczesnej
powierzchni biurowej. W trakcie pierwszych sześciu miesięcy roku miasto to
wzbogaciło się o blisko 70 000 m2 nowej
powierzchni. Największym nowym projektem był kolejny budynek w ramach
kompleksu High5ive. Na półmetku
roku w budowie pozostawało ponad
185 000 m2, z czego ok. 100 000 m2 ma
być oddanych do użytku do końca roku.
W ślad za poszerzającymi się zasobami
na początku roku podążała również stosunkowo wysoka aktywność najemców,
która jednak w drugim kwartale została
nieco wyhamowana z powodu COVID19. W tym bezprecedensowym okresie
w historii rynku biurowego, pomimo
licznych wyzwań związanych z pandemią, w ciągu pierwszego półrocza
w Krakowie wynajęto ok. 115 000 m 2
powierzchni biurowej, co oznacza spadek
rok do roku o 15%.
Bartosz Plewa: Wrocław dysponuje
nieco mniejszymi zasobami powierzchni
biurowej od Krakowa, ale nadal na tyle
dużymi, by miasto mogło dumnie nosić
miano drugiego największego regionalnego rynku biurowego w Polsce. W stolicy
Dolnego Śląska na koniec czerwca 2020
r. dostępnych było 1,19 mln m2. W trakcie
pierwszego półrocza wybudowano tu, co
prawda, tylko jeden nowy budynek – siedzibę firmy Techland, ale do końca roku
rynek wzbogaci się o kolejne 43 000 m2.
Popyt w pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. był nadzwyczaj wysoki. We
Wrocławiu wynajęto w tym czasie ok.
62 500 m2, co oznacza blisko 40% wzrost
rok do roku. To jednak zasługa głównie
bardzo dobrego pierwszego kwartału.
W drugim obserwowaliśmy już skutki
COVID-19, które z pewnością będą odczuwalne również w drugiej połowie roku.

biurowej, która zostanie w tym roku
dostarczona na rynek, jest o ok. połowę
mniejsza od średniej pięcioletniej.
Deweloperzy z pewnością jeszcze przez
jakiś czas będą nieco ostrożniej podchodzić do rozpoczynania nowych projektów,
ale wierzę, że w dłuższej perspektywie
Wrocław powróci na ścieżkę dynamicznego wzrostu jako jeden z najbardziej
atrakcyjnych rynków regionalnych.

Najemcy powoli wracają już do biur.
Obserwuję, że proces ten przebiega dużo
szybciej w przypadku mniejszych firm,
zwłaszcza lokalnych, liczących do 100 pracowników. Duże korporacje w większości
jeszcze czekają z decyzją na koniec roku.
Te firmy, które wróciły do biur w większości stosują model hybrydowy, łączący
pracę zdalną z pracą z biura. Moim zdaniem takie rozwiązania spopularyzują się
Jak zatem COVID-19 wpłynął na sytu- w wyniku pandemii. Czas tylko pokaże
ację na obu rynkach?
w jakich proporcjach. W miarę przedłuBartosz Plewa: Trzeba przyznać, żania się obecnej sytuacji coraz częściej
że po kilku latach dynamicznego rozwoju słychać już wśród pracodawców głosy
rynek deweloperski we Wrocławiu deli- tęsknoty za korzyściami wynikającymi
katnie przyhamował. Ilość powierzchni z tradycyjnego modelu pracy.
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Każde z miast
regionalnych wytworzyło
swój lokalny subrynek,
ze swoją unikatową
specyfiką i atutami,
którymi przyciągają
najemców. Chociażby dla
wielu firm z sektora BPO
pierwszym wyborem nie
jest Warszawa, a właśnie
rynki regionalne.
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Kraków jest największym
regionalnym rynkiem
biurowym w Polsce. Na koniec
drugiego kwartału 2020 r.
dysponował zasobami
na poziomie 1,48 mln m2
nowoczesnej powierzchni
biurowej. W trakcie pierwszych
sześciu miesięcy roku miasto
to wzbogaciło się o blisko
70 000 m2 nowej powierzchni.
Największym nowym
projektem był kolejny budynek
w ramach kompleksu High5ive.
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Jak będzie wyglądać przyszłość rynków
biurowych w Krakowie i Wrocławiu,
i w czym należy upatrywać nadziei
na ich dalszy rozwój, tak, by wciąż
przyciągały najemców?
Bartosz Plewa: Wrocław od zawsze
kojarzony był jako znakomite zaplecze
dla firm IT. Wysoka jakość kształcenia
na kierunkach technicznych oraz dobra
współpraca korporacji z uczelniami wyższymi zaowocowała licznymi talentami.
Prezesi i założyciele wielu lokalnych
startupów, które odnoszą dzisiaj suk
cesy, wywodzą się z firmy Siemens. 20 lat
temu firma ta podjęła decyzję o utworzeniu we Wrocławiu swojego Centrum
Rozwoju Oprogramowania. To pokazuje,
jak bardzo rozwój miasta przenika się
i jest współzależny od rynku biurowego.
Agnieszka Kuehn: Zgadzam się, Wiele z firm, które tworzą byli pracowmodel rotacyjny ma wiele zalet i pozwala nicy Siemens, a później Nokia Siemens
m.in. zachować zasadę dystansu spo- Networks, a także innych gigantów,
łecznego w biurze, dzięki mniejszemu jak np. obecnego od lat we Wrocławiu
zagęszczeniu osób na powierzchni. Capgemini, to najemcy, którzy rozwijają
Pracownicy mogą wówczas wymieniać się się pomimo COVID-19. W tym upatruję
wiedzą, efektywniej pracować w zespo- największej siły i potencjału do dalszego
łach i przede wszystkim mieć zapewnione rozwoju rynku biurowego we Wrocławiu.
komfortowe warunki do pracy, w tym tak
podstawowe jak biurko, dobre połączeAgnieszka Kuehn: Pomimo bezprenie z internetem, klimatyzację czy ciszę. cedensowej sytuacji na rynku, mniejW Krakowie obłożenie w biurach przez szej liczby studentów i turystów, Kraków
kilka miesięcy było bardzo niskie, ale nadal tętni życiem. W sektorze biurowym
od września powoli rośnie. Spodziewamy procesy najmu, które zaczęły się przed
się, że praca zdalna jeszcze przez jakiś czas pandemią i zostały wstrzymane, powoli
pozostanie preferowanym wyborem pra- wracają do realizacji. Słowo klucz, jakim
cowników oraz firm. Taka sytuacja może jest teraz elastyczność to domena nie
się utrzymać do końca roku, albo nawet tylko coworków. Na rynku pojawiła się
do wiosny, żeby uniknąć jesienno-zimo- bogata oferta podnajmów, które pozwawego okresu grypowego.
lają wynająć w pełni umeblowane biuro,
w bardzo prestiżowych budynkach, częPewne trendy, które powstały lub przy- sto na krótszy okres i o mniejszych metraspieszyły w wyniku pandemii, zostaną żach, niż przy standardowej umowie
z nami na dłużej. Przede wszystkim najmu. Ewoluuje również oferta wynajbędzie to większa elastyczność. Najemcy mujących i wiele elastycznych rozwiąbędą łączyć pracę w biurze z home office, zań można wynegocjować u właścicieli
a także wykorzystywać dodatkowo prze- tradycyjnych powierzchni biurowych.
strzeń coworkingową i biura serwiso- Jeżeli nie będzie kolejnego lockdown’u,
wane. Zamiast zabezpieczać z wyprze- w roku 2021 biznes powinien już zadomodzeniem powierzchnię na ekspansję wić się w nowej normalności, a rynek niemogą korzystać z oferty operatorów ruchomości biurowych w Krakowie nadal
elastycznych i ulokować w nich poszcze- będzie się prężnie rozwijał, jak miało to
gólne zespoły, w miarę rozwoju firmy. miejsce dotychczas.
Z pewnością nie mamy do czynienia
z końcem biur. Jestem zdania, że rynek Dziękujemy za rozmowę.
po prostu ewoluuje.
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Now, when it’s vital to focus on your core to stay ahead,
let BPiON shape up your financial back office.

Accounting / Payroll / HR
Digital Transformation
HR & Payroll outsourcing
Accounting outsourcing
T&A system solutions
Financial systems integrations
Reporting & Controlling
On-site services

Our mission is to make business processes work better.
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BYDGOSZCZ OTWARTA
NA INWESTORÓW.
BARR ZAWSZE DO USŁUG
Bydgoszcz od lat dba o to, by zapewniać właściwy klimat dla rozwoju
gospodarki i przedsiębiorczości. Kolejne branżowe raporty i rankingi
potwierdzają silną pozycję miasta na polskiej mapie najbardziej atrakcyjnych
lokalizacji do prowadzenia biznesu. Czym Bydgoszcz przyciąga nowe
inwestycje z sektora BPO/SSC? Na jakie wsparcie ze strony miasta może
liczyć inwestor? O tym w rozmowie z Edytą Wiwatowską – Prezes Zarządu
Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (BARR).
Outsourcing&More: Jak na przestrzeni ostatnich lat rozwinął się sektor
nowoczesnych usług dla biznesu
w Bydgoszczy? Czy branża BPO/SSC
ma realny wpływ na kształtowanie
lokalnej gospodarki?
Edyta Wiwatowska – Prezes
Zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego: Bydgoszcz od kilku lat
konsekwentnie wdraża politykę miasta otwartego na outsourcing i zabiega
o to, by stwarzać możliwie najlepsze
warunki dla inwestorów z branży BPO/
SSC do rozwijania tu swojego biznesu.
W efekcie tych działań, sektor nowoczesnych usług biznesowych odnotowuje w mieście spektakularny rozwój.
Bydgoszcz w stosunkowo niedługim
czasie stała się siedzibą ok. 60 centrów
usług BPO, SSC, IT, R&D, a liczba utworzonych miejsc pracy dynamicznie wzrosła z poziomu 1000 w 2010 r. do ponad
11 000 w chwili obecnej. Eksperci zaliczają dziś Bydgoszcz do czołowych
miast, ważnych dla rozwoju rynku
BPO/SSC w kraju. Wiele liczących się
na świecie firm, takich jak Atos, Nokia czy
Cybercom, zdecydowało się na tę lokalizację i z sukcesem realizuje z naszego
miasta projekty dla największych, globalnych firm informatycznych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych
czy automotive.
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Dzięki inwestującym tu firmom z branży
IT, udało nam się wypracować silną
lokalną specjalizację, która jest wyróżnikiem Bydgoszczy. Według raportu
Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), w naszym mieście udział
usług IT w strukturze zatrudnienia centrów BPO, SSC, IT i R&D jest największy
w porównaniu z innymi ośrodkami
w Polsce i generuje ponad 80% miejsc
pracy w sektorze. Coraz prężniej rozwijają
się tu także centra finansowo-księgowe
oraz contact centre. Obok usług IT, to
właśnie w branży F&A dostrzegamy duży
potencjał do dalszego rozwoju lokalnego
sektora BPO/SSC – szczególnie w sytuacji,
gdy największą liczbę studentów i absolwentów w regionie można przypisać właśnie kierunkom finansowo-księgowym.

standard wykończenia, dogodną lokalizację w centrum miasta, łatwy dostęp
do komunikacji publicznej i sfery usług
publicznych, a także liczne usprawnienia
technologiczne czy możliwość zaaranżowania przestrzeni według indywidualnych
potrzeb. Takie atuty lokalizacji biura podnoszą zarazem komfort i atrakcyjność oferowanych miejsc pracy.

Dostrzegamy ponadto, że rozwój rynku
usług biznesowych w Bydgoszczy wpływa
również na wzrost zapotrzebowania
na biura coworkingowe, umożliwiające elastyczny dobór powierzchni dla mniejszych
projektów, które nie generują w pierwszej
fazie znacznej liczby miejsc pracy, a opierają się zazwyczaj na kilku czy kilkunastu
pracownikach. Takie rozwiązanie staje się
doskonałą alternatywą dla pracy zdalnej,
Na tak dynamiczny wzrost branży BPO/ zapewniając tym samym pracownikom
SSC w Bydgoszczy sprawnie zareagował dostęp do nowoczesnej infrastruktury
także lokalny rynek nowoczesnych z zapleczem konferencyjnym i socjalnym,
powierzchni biurowych. Dzięki inwe- przy jednoczesnym braku konieczności
stycjom deweloperów jego aktualne wiązania się długoterminową umową
zasoby przekroczyły już 108 000 m 2, najmu. Mając na względzie ten trend
a w budowie i nieodległych planach oraz widząc rosnące zapotrzebowanie
pozostają jeszcze kolejne 82 000 m 2. na powierzchnie coworkingowe, przedDodatkową zachętą ze strony miasta dla stawiciele miasta podjęli rozmowy z kradeweloperów do inwestowania w nowo- jowymi i międzynarodowymi dostawcami
czesne nieruchomości biurowe są m.in. takich rozwiązań, w efekcie których już
specjalne zwolnienia z podatku od nieru- wkrótce ich oferta będzie dostępna rówchomości. Nowe biurowce oferują wysoki nież dla inwestorów w Bydgoszczy.
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W jaki sposób Bydgoszcz przyciąga
inwestycje z sektora nowoczesnych
usług dla biznesu? Jakie są największe
atuty miasta?
Bydgoszcz oferuje stabilne środowisko biznesowe oraz dostęp do kompetentnych zasobów ludzkich. Tworzy także
dobry klimat dla nowych inwestycji i rozwoju istniejącego biznesu. O atrakcyjności dla inwestorów oraz o właściwej strategii miasta, ukierunkowanej na otwartość i zapewnienie możliwie najlepszych
warunków dla przedsiębiorców, świadczą międzynarodowe nagrody i biznesowe wyróżnienia dla Bydgoszczy,
w tym m.in. pierwsze miejsce w rankingu Banku Światowego Doing Business
in Poland 2015, dwukrotnie przyznany
tytuł Emerging City of the Year w konkursie CEE Shared Services and Outsourcing
Award w latach 2016 i 2019, czy wyróżnienia w innych prestiżowych plebiscytach
branży nieruchomości, jak CIJ Awards
Poland czy Eurobuild Awards.
Czynnikiem przyciągającym inwestycje
do Bydgoszczy jest z pewnością potencjał lokalnego kapitału ludzkiego oraz
możliwości kształcenia kadr dostosowanych do potrzeb inwestorów. Mniej
więcej połowa studentów z całego
województwa kujawsko-pomorskiego
kształci się na uczelniach zlokalizowanych
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w naszym mieście, a miejscowe uczelnie
chętnie współpracują z biznesem
i reagują na zgłaszane potrzeby kadrowe,
tworząc kierunki czy kursy w porozumieniu z przedsiębiorcami. Dbając o to,
by profil nauczania był jak najlepiej dostosowany do potrzeb lokalnej gospodarki,
już na poziomie szkół średnich miasto
postawiło na mocny, techniczny charakter bydgoskich placówek, co bywa
dodatkowym atutem dla inwestora przy
wyborze lokalizacji dla rozwinięcia swojego biznesu.

Bydgoszcz w stosunkowo
niedługim czasie stała się
siedzibą ok. 60 centrów
usług BPO, SSC, IT, R&D,
a liczba utworzonych miejsc
pracy dynamicznie wzrosła
z poziomu 1000 w 2010 r.
do ponad 11 000 w chwili
obecnej. Eksperci zaliczają
dziś Bydgoszcz do czołowych
miast, ważnych dla rozwoju
rynku BPO/SSC w kraju.

Inwestorz y z wracają także uwagę
na dogodne położenie komunikacyjne
Bydgoszczy, jak też dostępność nowoczesnych parków biurowych i terenów
pod inwestycje, położonych w granicach administracyjnych miasta. Nie bez
znaczenia jest dla nich konkurencyjność
kosztowa tej lokalizacji, nie tylko w odniesieniu do nakładów niezbędnych na pozyskanie pracownika, ale również wynajęcia
nowoczesnej powierzchni biurowej czy
zakupu terenu. Oprócz tego inwestorzy
mogą skorzystać w naszym mieście z szeregu zachęt inwestycyjnych, jak np. ulgi
i zwolnienia z podatku od nieruchomości
czy zwrot kosztów związanych z wyposażeniem nowych miejsc pracy. Miasto
stawia również na sprawną i profesjonalną
obsługę inwestorów. W tym celu działają
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Bydgoszcz to miasto, które
dynamicznie się rozwija,
a jednocześnie dba o to, by być
miejscem przyjaznym do mieszkania,
realizowania swoich pasji, po prostu
do życia. Jest jednym z najbardziej

zielonych miast w Polsce, ma bogatą
ofertę kulturalno-rozrywkową
i sportowo-rekreacyjną, wciąż
inwestujemy, by poprawiać miejską
infrastrukturę i rewitalizować
centrum miasta w służbie
mieszkańcom i przedsiębiorcom.

tu dwie dedykowane spółki miejskie: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego
oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, które nie ustają w zabieganiu
o pozyskanie kolejnych inwestycji.
Ponadto, tym czego szukają przedsiębiorcy oraz ich pracownicy – i odnajdują
właśnie w naszym mieście – jest tak pożądana dziś równowaga i funkcjonowanie
w myśl popularnej idei work-life balance.
Bydgoszcz to miasto, które dynamicznie
się rozwija, a jednocześnie dba o to, by
być miejscem przyjaznym do mieszkania,
realizowania swoich pasji, po prostu
do życia. Jesteśmy jednym z najbardziej
zielonych miast w Polsce, mamy bogatą
ofertę kulturalno-rozrywkową i sportowo-rekreacyjną, wciąż inwestujemy, by
poprawiać miejską infrastrukturę i rewitalizować centrum miasta w służbie mieszkańcom i przedsiębiorcom. Stale podnosimy jakość usług publicznych. Wszystko
to sprawia, że dziś Bydgoszcz jest nie
tylko silnym ośrodkiem gospodarczym,
lecz także atrakcyjnym i przyjaznym miejscem do życia, rozwijania kariery, czy też
na turystyczny wypad na weekend.

shop, a także oferujemy pomoc w ramach
tzw. opieki poinwestycyjnej. Oprócz tego
nasze działania obejmują również wspieranie i pobudzanie przedsiębiorczości
w regionie, jak też szeroko pojętą promocję gospodarczą Bydgoszczy.

W BARR inwestorów traktujemy priorytetowo. Dedykowany opiekun każdorazowo wsłuchuje się w potrzeby
konkretnego przedsiębiorcy i indywidualnie wspiera go na każdym etapie
procesu inwestycyjnego, m.in. stara się
znaleźć dla niego najbardziej optymalne
rozwiązania, pomaga przy wyszukaniu
odpowiedniego terenu lub powierzchni
biurowej oraz uzyskaniu niezbędnych
pozwoleń, współpracuje z inwestorem
w ramach procesów rekrutacyjnych czy
przy aplikowaniu o dostępne w mieście zachęty inwestycyjne, np. w postaci
zwolnień z podatku od nieruchomości
czy instrumentów wspierających tworzenie nowych miejsc pracy. Warto wspomnieć, że działania naszej Agencji szczególnie wyspecjalizowały się w obsłudze
inwestycji z branży BPO/SSC. Zachęcamy także inwestorów do skorzystania
z prowadzonej przez BARR interneNa czym polega wsparcie ze strony towej bazy ofert inwestycyjnych (www.
miasta oferowane inwestorom invest.barr.pl/region/Bydgoszcz), która
przez Bydgoską Agencję Rozwoju obecnie zawiera ponad 150 ha terenów
Regionalnego?
i obiektów o różnorodnym przeznaczeniu.
Zapewniamy kompleksowe wsparcie procesów inwestycyjnych w naszym Istotnym elementem oferty BARR jest też
mieście. Realizujemy profesjonalną tzw. opieka poinwestycyjna, w ramach
obsługę inwestycji w formule one stop której przedsiębiorcy uzyskują pomoc
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m.in. w ubieganiu się o dostępne fundusze na rozwój swojej działalności,
uczestniczą w giełdach kooperacyjnych
lub korzystają z licznych szkoleń i warsztatów biznesowych. Spółka wspiera także
przedsiębiorców w zakresie badania
potencjału lokalnego rynku czy nawiązania współpracy z uczelniami.
Powołanie BARR jako spółki miejskiej
przez władze Bydgoszczy w 2013 r. sprawiło, że możemy działać bardziej elastycznie i o wiele efektywniej w zakresie
kompleksowej obsługi projektów inwestycyjnych w mieście. Inwestorzy są
naszymi partnerami i mają nasze wsparcie
we wszystkich możliwych obszarach. Tak
ukierunkowana strategia przynosi efekty,
zarówno w postaci kolejnych zapytań
inwestycyjnych, które otrzymujemy, jak
również międzynarodowych wyróżnień
przyznawanych Bydgoszczy, jako miastu
najbardziej przyjaznemu inwestorom.
Dziękujemy za rozmowę.

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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JAK FENIKS
Z POPIOŁÓW

– O PONOWNYM LĄDOWANIU
KIELECKIEGO SPODKA
Oryginalna kopuła ze świetlikami, bezkolizyjny ruch kołowy, oryginalna
ćmielowska porcelana na ścianach – to elementy charakterystyczne dla
kieleckiego dworca PKS. Choć powstał w najbardziej szarym okresie PRL-u,
wygląda jak element scenografii filmu science fiction. Jest oryginalny, a jego
nietypowa forma wynika z praktycznych przesłanek. To architektoniczna
wizytówka Kielc. Po trwającym prawie dwa lata remoncie, 27 sierpnia
kosmiczny dworzec autobusowy w Kielcach został ponownie otwarty dla
pasażerów. Celem remontu dworca PKS było dostosowanie użyteczności
obiektu zaprojektowanego w latach 70. XX wieku do współczesnych
standardów i podniesienie jego walorów estetycznych.
Budynek został oddany do użytku 22 lipca 1984 roku i z miejsca stał się chlubą
i symbolem Kielc. Inżynier Mieczysław
Kubala stworzył zaskakującą wówczas
koncepcję dworca z jednym ciągłym
peronem, wytyczonym po okręgu.
Kolisty peron ogromnie usprawniał
ruch autobusów, które przyjeżdżały
do wyznaczonych sektorów i po zabraniu
pasażerów sprawnie odjeżdżały. To oczywiste rozwiązanie pozwoliło arch. Edwardowi Modrzejewskiemu, głównemu
projektantowi gmachu, i konstruktorowi Jerzemu Radkiewiczowi schować
budynek dworca wewnątrz kolistego
peronu. Projekt, jak na tamte czasy, był
innowacyjny, gdyż zakładał zastosowanie
bezkolizyjnych rozwiązań komunikacyjnych. W Polsce spekulowano, iż stanie
się on typowym wzorcem dla innych
miast. Doskonała i przede wszystkim
oryginalna funkcjonalność dworca sprawiła, że kieleccy twórcy uzyskali patent
na zastosowane bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne.
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W Informatorze wydanym z okazji
otwarcia dworca PKS w 1984 r. czytamy: Ze względu na małą powierzchnię
terenu ograniczoną istniejącymi ulicami
zdecydowano się na dworzec w kształcie
koła. Budynek dworca w rzucie poziomym
ma średnicę 35 metrów. Wykonany jest
on w konstrukcji stalowej z dachem

w kształcie kopuły. Wystrój wnętrz wykonano z kształtowników aluminiowych,
szkła, lastrika płukanego, marmuru oraz
prefabrykowanych elementów z porcelany.
Powszechne w latach budowy dworca
problemy z dostępnością materiałów,
zwłaszcza wykończeniowych, zmuszały
do szukania rozwiązań niebanalnych.
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CENTRUM KOMUNIKACYJNE
W KIELCACH
Lokalizacja: Kielce, ul. Czarnowska 12
Inwestor: Zarząd Transportu
Miejskiego w Kielcach
Projekt architektoniczny:
Kamiński Bojarowicz Architekci
Wykonawca: Budimex
Powierzchnia placu budowy: 31 730 m2
Powierzchnia zabudowy: 1404 m2
Powierzchnia użytkowa
budynku dworca: 3577 m2
Kubatura: 18 225 m3
Wysokość budynku: 22,5 m
Projekt przebudowy: 2016
(konkurs architektoniczny)
Realizacja: 2018–2020
Wartość inwestycji: około
70 mln zł brutto
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Jednym z nich była okładzina ścian wykonana ze stłuczki porcelanowej, sprowadzanej z fabryk w Ćmielowie i Chodzieży.
Pośrodku budynku zaprojektowano szerokie schody prowadzące z poziomu dolnego do głównej kondygnacji, położonej
na poziomie peronów. Na obiegającej
całość antresoli znalazły się poczekalnie
dla matek z dziećmi, świetlice uczniowskie, szatnie, sanitariaty i duży lokal
gastronomiczny. Na peron prowadziło
sześć bliźniaczych drzwi do dwunastu
stanowisk odjazdowych, przysłoniętych
szerokim zadaszeniem. Ponad nim wyłaniała się konstrukcja hali dworcowej z najbardziej charakterystycznym elementem
– ażurową kopułą pełną kolistych sferycznych świetlików.

i władze. Po protestach miasto odkupiło
dworzec w 2016 r. Niedługo potem we
współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Miasto Kielce ogłosiło
konkurs architektoniczny na modernizację dworca z warunkiem koniecznym
zachowania całej oryginalnej konstrukcji.
Spośród 9 prac, które wpłynęły na konkurs, najlepszą okazała się praca kielczan
Marcina Kamińskiego i Bartosza Bojarowicza. Autorzy przedstawili koncepcję,
w której – dzięki zastosowaniu współczesnych materiałów i technologii – udało się
zachować ducha lat 70.

We wrześniu 2018 r. rozpoczęła się przebudowa dworca. Teren przy ul. Czarnowskiej został przekazany firmie Budimex.
Centrum Komunikacyjne w Kielcach
Świetność kieleckiego spodka nie trwała zostało ponownie oddane do użytku
długo. Wraz z nastaniem roku 1990 zmie- 27 sierpnia 2020 r. Dzięki inwestycji,
niła się sytuacja wielkiego państwowego po ponad 36 latach od budowy, budynek
przedsiębiorstwa – zostało ono podzie- dworca w Kielcach dostał drugie życie,
lone na setki mniejszych podmiotów pry- a mieszkańcy miasta zyskali nowoczesny
watnych oraz państwowych. Wiele z nich i funkcjonalny węzeł transportowy.
nie mogąc sprostać wyzwaniom wolnego
rynku, zbankrutowało i wyprzedało swój – Zmodernizowany dworzec autobusowy
majątek. Obiekt został wpisany do reje- w Kielcach, to nowoczesne, zintegrowane
stru zabytków w 2013 r., ale już dwa centrum komunikacyjne. Został wybudolata później nowy właściciel zaprezen- wany na nowo, ale z zachowaniem chatował koncepcję przekształcenia dworca rakterystycznej bryły, tego – co sprawia,
w galerię handlową. Mało kto podzielał że jest unikatowy w skali nie tylko Polski,
wtedy entuzjazm inwestora – niezado- ale i Europy. Jest znów „perełką” naszego
woleni byli zarówno mieszkańcy, jak miasta. Wnętrza zmodernizowane na miarę
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Zestaw ceramiczny Dworzec PKS w Kielcach, autorka Marta Dachowska,
Instytut Dizajnu w Kielcach. Fot. Paula Dulnik.

XXI wieku i na nowo zaaranżowane otoczenie spełniają oczekiwania pasażerów,
są także pozbawione barier architektonicznych. Z całą pewnością obiekt tej klasy
wpłynie na dostępność komunikacyjną
Kielc, na jakość podróży, na wizerunek
miasta. Wartością dodaną będzie przełożenie tych atutów na rozwój turystyki czy
działalności gospodarczej – podkreśla Prezydent Miasta Kielce, Bogdan Wenta.
Ponowne otwarcie zrewitalizowanego
dworca i przekierowanie tutaj komunikacji zwiększą dochody miasta, dzięki
korzystającym z przestrzeni dworca przewoźnikom oraz wynajęciu powierzchni
pod działalność handlową i usługową.
Unikatowa bryła nowego Centrum Komunikacyjnego ma niebagatelny wpływ
na wzrost atrakcyjności wizerunkowej
miasta. Nowocześnie zaaranżowana przestrzeń, także z zewnątrz budynku, stylowa
fontanna we mgle oraz wszechobecna
zieleń sprawiają, że miejsce to z pewnością będzie jednym z punktów organizacji
ciekawych stref miejskich.
Do tego, dzięki przekierowaniu części linii
autobusowych oraz licznym udogodnieniom dla osób niepełnosprawnych, wzrośnie liczba użytkowników transportu
publicznego, także wśród tej grupy społecznej. W nowo otwartym budynku znalazła się także sala promocji miasta, gdzie
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ofertę wsparcia inwestycyjnego prezen- i Oculus GO, zapewniają dostęp do nietuje m.in. Kielecki Park Technologiczny, zliczonej ilości tytułów gier i aplikacji.
czy Centrum Obsługi Inwestora.
Cyklicznie organizowane będą warsztaty pn. Akademia Przyszłości Wirtualnej
W budynku będącym symbolem Kielc Rzeczywistości, gdzie – dzięki technonie zabrakło innowacyjnych rozwiązań logicznym możliwościom – uczestnicy
technologicznych – jedną z nich są spe- będą mogli przespacerować się po Chińcjalne szyby tworzące ściany dworca, skim Murze, przenieść się do wirtualnego
które będą się przyciemniały w zależności laboratorium, zwiedzać muzea czy stację
od warunków panujących na zewnątrz. kosmiczną. Jednym z głównych założeń
Mediateki jest stworzenie przyjaznej dla
Centrum Komunikacyjne ma trzy poziomy. czytelników przestrzeni wymiany myśli,
Na poziomie 0 znajdują się wejścia poglądów, pogłębiania zainteresowań
do tuneli z poziomu ulicy, na 1 – perony i pasji. Atmosfera tego miejsca będzie
odjazdowe; na poziomie 2 – antresola utrzymana w klubowym klimacie podz multimedialną biblioteką, czyli Poczy- kreślonym nie tylko ekskluzywnym wnętalnią na dVoRcu – miejsca, w którym tra- trzem, ale także spotkaniami z wyjątkodycja łączy się z nowoczesnością i każdy wymi gośćmi. W planach jest organizacja
znajdzie coś dla siebie. Mediateka to filia eventów, wystawy prac świętokrzyskich
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. twórców czy prezentacje regionalnych
W swojej ofercie ma książki w tradycyjnej perełek kultury i turystyki.
formie, czasopisma, audiobooki, ale także
gry planszowe udostępniane na miejscu.
Więcej informacji:
Mieszkańcy Kielc, turyści i podróżni mogą
skorzystać z wielu publikacji podarowanych przez Regionalne Organizacje Turystyczne z różnych stron Polski oraz gminy
regionu świętokrzyskiego.
Dla spragnionych niezapomnianych
wrażeń utworzono strefę wirtualnej rzeczywistości. Jedenaście stanowisk wyposażonych w najnowocześniejsze sprzęty,
takie jak: HTC VIVE PRO, Oculus Quest

Centrum Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kielce
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
tel.: 41 36 76 571, 41 36 76 557
e-mail: coi@um.kielce.pl
www.invest.kielce.pl
www.mapa.invest.kielce.pl
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22 tys. m2 dostępnej
powierzchni biurowej
20 możliwych lokalizacji
w różnych częściach miasta
2 duże uczelnie publiczne

fi

Kielce

INWESTUJ
W KIELCACH
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AKADEMICKA
CZĘSTOCHOWA
DLA BIZNESU
Częstochowa to czwarte, najbardziej rozpoznawalne na świecie
polskie miasto i trzynaste co do wielkości. Miasto o silnych tradycjach
akademickich i przemysłowych stawia na rozwój gospodarki i wychodzi
naprzeciw inwestorom. Atrakcyjne tereny inwestycyjne i sprawna
obsługa inwestora, to jednak nie wszystko. Gruntowne kształcenie kadr
pracowniczych i tworzenie zasobów ludzkich dla biznesu, to priorytet –
obecnie w mieście uczy się ok. 15 000 studentów.
W Częstochowie, mimo pandemii, liczba
podmiotów gospodarczych utrzymuje się
na stałym poziomie.

Możliwość podjęcia studiów na kierunkach technicznych w języku angielskim
daje Politechnika Częstochowska, która
w ramach Uczelnianego Ośrodka KształW 2013 r. Rada Miasta, uchwaliła Program cenia Międzynarodowego European
Wspierania Przedsiębiorczości i Tworzenia Faculty of Engineering, oferuje międzyNowych Miejsc Pracy. Jeden z priorytetów wydziałowe studia inżynierskie w języku
rozwojowych wskazanych w tym pro- angielskim. Studia prowadzone są przez
gramie to: efektywna współpraca władz doświadczonych wykładowców Polimiasta, przedsiębiorców, wyższych uczelni techniki Częstochowskiej, a także wykłaoraz innych instytucji... Kontynuacją pro- dowców zagranicznych uczelni partnergramu stworzonego w ścisłej współ- skich. Studenci mogą wybrać 4 specjalpracy z przedsiębiorcami jest obecny ności: Computer Modelling and Simulaprogram prezydencki Teraz Lepsza Praca, tion, Biotechnology for Environmental
w ramach którego działa system dotacji Protection, Intelligent Energy oraz Busii promocji częstochowskich uczelni: Aka- ness and Technology. Studia wyróżnia
demicka Częstochowa.
multidyscyplinarny program kształcenia
i indywidualne podejście do studenta.
Z danych rządowych wynika, że kierunki Zajęcia prowadzone są w małych, mięnajlepiej funkcjonujące na rynku pracy to dzynarodowych grupach z wykorzystainformatyka, budownictwo, mechanika niem nowoczesnych metod kształcenia.
i budowa maszyn, automatyka i robotyka, oraz inżynieria środowiska. Oprócz W ostatnim czasie nastąpił gwałtowny
specjalistycznej wiedzy technicznej nie- rozwój sektora energetycznego, zwłasz
zbędna jest znajomość języków obcych, cza w kontekście kurczących się zasobów
szczególnie języka angielskiego, oraz konwencjonalnych źródeł energii. Coraz
zdolności poznawcze i umiejętności roz- więcej środków finansowych skierowanych jest na wspieranie badań i wdrażanie
wiązywania problemów.
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najnowszych technologii w tym sektorze,
zwłaszcza w dziedzinie odnawialnych
źródeł energii. Przewiduje się, iż w najbliższym czasie na rynku pracy poszukiwani
będą specjaliści z branży energetycznej,
przede wszystkim posiadający doświadczenie zawodowe.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
przedsiębiorców Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki
Częstochowskiej stworzył tzw. profil
praktyczny – Energetyka. W odróżnieniu
od profilu ogólnoakademickiego, absolwent studiów o profilu praktycznym,
oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, pozyskuje doświadczenie zawodowe już w trakcie trwania
studiów. Studenci kierunku energetyka
jeden dzień w tygodniu spędzają u pracodawcy, realizując zajęcia praktyczne.
Ponadto jeden semestr studiów przeznaczony jest na praktykę u przedsiębiorcy. Partnerami Wydziału w edukacji
są największe firmy w regionie, związane
z sektorem energetycznym i szeroko rozumianą inżynierią środowiska, w tym:
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.,
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców Wydział Inżynierii Środowiska
i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej stworzył tzw. profil praktyczny – Energetyka.
Absolwent tych studiów, oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, pozyskuje
doświadczenie zawodowe już w trakcie trwania studiów. Studenci kierunku energetyka jeden
dzień w tygodniu spędzają u pracodawcy, realizując zajęcia praktyczne.

Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Częstochowie, TRW Polska, Sunningwell
(ISD Huta Częstochowa), Górnośląska
Spółka Gazownictwa, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego S.A., Oczyszczalnia
Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie,
Polontex, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. czy Agencja
Rozwoju Regionalnego.
Szczególnie dobrze na terenie miasta
czują się przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej oraz nowoczesne huty szkła.
Miasto staje się coraz atrakcyjniejsze
także dla centrów nowoczesnych usług
dla biznesu i zostało wskazane przez
firmę Cushman & Wakefield jako alternatywa dla inwestorów z tej branży. Praca
w tym sektorze to źródło etatów dla
wykwalifikowanych absolwentów częstochowskich uczelni.

Outsourcing&More Polska | listopad–grudzień 2020

Z tego względu, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, na kierunku
rachunkowość uruchomił specjalność
Księgowość w Centrach Usług Wspólnych.
Z kolei Wydział Elektryczny Politechniki
Częstochowskiej rozpoczął współpracę
z Centrum Inżynieryjnym TRW, a Wydział
przetwórstwa metali stworzył kierunek
inżynierię szkła.
Podnosi się prestiż uczelni: Akademia im.
Jana Długosza przekształciła się w Uniwersytet, a Politechnika święci triumfy
choćby na międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich w USA – tam,
w 2018 r. byliśmy najlepsi. Utworzenie
Uniwersytetu jest bardzo ważnym argumentem miasta w kontekście inwestycyjnym. Wyposażenie nowych laboratoriów na Politechnice Częstochowskiej
oraz Uniwersytecie im. Jana Długosza
często dotowane jest w ramach programu

Akademicka Częstochowa – warunkiem
jest biznesowe uzasadnienie powstania
takiego laboratorium oraz udokumentowana współpraca z przedsiębiorstwami
z terenu miasta. Każdego roku z budżetu
miasta wydawane jest ok. 200 tys. złotych
na ten cel.
Autor: A. Tymoshenko

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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MIESZKANIE
W ŁODZI LEPSZE
NIŻ LOKATA
Pytaniem „Czy pieniądze leżą na ulicy?” zaczął przed dwoma laty
karierę na YouTube Kuba Midel. Łodzianin deklaruje, że w wieku
30 lat osiągnął poziom dochodu pasywnego umożliwiający mu układ
rentierski. Głównym obszarem działalności biznesowej w ostatnich
latach był dla niego łódzki rynek nieruchomości (w tym mieszkań)
na wynajem. Youtubowy kanał, na którym Midel dzieli się swoim
doświadczeniem, obserwuje ponad 123 tys. osób. Nic dziwnego, któż
by nie chciał już w trzeciej dekadzie życia pracować wyłącznie dla
przyjemności. Przyjrzyjmy się rynkowi, który – co widać na żywym
przykładzie – stwarza na to szanse.
Mzuri, największa w Polsce firma specjalizująca się w zarządzaniu najmem
mieszkań, domów i luksusowych apartamentów, zauważa, że Łódź cieszy się
coraz większym zainteresowaniem inwestorów chcących lokować swój kapitał
w mieszkaniach na wynajem. W ostatnim
dziesięcioleciu spółka pomogła zakupić
inwestycyjnie ok. 1500 takich lokali. Szacuje, że 30–40% z nich stanowiły nieruchomości zlokalizowane w Łodzi (a warto
zaznaczyć, że Mzuri pomaga inwestować
w 15 miastach w całej Polsce). Co przemawia akurat za Łodzią?
Mzuri wskazuje na trzy główne czynniki.
Pierwszym z nich jest relatywnie wysoka
rentowność inwestycji. W raporcie Łódzki
rynek mieszkań na wynajem, przygotowanym we współpracy firmy Mzuri
i Urzędu Miasta Łodzi, porównano
zmiany rentowności inwestycji w mieszkania na przestrzeni ostatnich pięciu
lat. W zestawieniu wzięto pod uwagę
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Warszawę, Kraków, Gdańsk, Katowice
i oczywiście Łódź. W roku 2015 relacja
czynszu do ceny zakupu mieszkania
była w Łodzi gorsza niż w Katowicach
i taka sama jak w Gdańsku. W 2020 r.
Łódź była już liderem rentowności wśród
tych wybranych dużych miast. Hipotetyczną rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem w Łodzi Mzuri szacuje
na 6,3%. To wprawdzie wynik o 0,5 p.p.
gorszy niż przed pięcioma laty, ale i tak
spadek rentowności w Łodzi jest niższy
niż w większości największych polskich miast. Jeśli wziąć pod uwagę fakt,
że w tym samym czasie stopy procentowe
spadły o ok. 1,5 p.p., to okaże się, że inwestycja w mieszkanie na wynajem, w szczególności w Łodzi, jest dziś jeszcze lepszą
alternatywą dla lokaty niż pięć lat temu.

Koszt zakupu mieszkania w Łodzi wciąż
jest wyraźnie niższy niż w innych największych polskich miastach (poza
Śląskiem). W Warszawie za podobne
mieszkanie trzeba zapłacić nawet dwukrotnie więcej, a w innych ośrodkach
miejskich nawet o kilkadziesiąt procent
więcej. Średnia cena m 2 mieszkania
z rynku wtórnego to w Łodzi 5011 zł,
w Katowicach 5106 zł, w Krakowie
7766 zł, w Gdańsku 8347 zł, a w Warszawie 9705 zł.

Drugim powodem dużego zainteresowania inwestorów łódzkim rynkiem
mieszkań na wynajem jest umiarkowanie
niska wymagana wartość inwestycji.

Dlatego także inwestorzy instytucjonalni coraz częściej spoglądają na Łódź,
która, co prawda, nie cieszy się aż takim
zainteresowaniem jak Warszawa czy

Jako trzeci powód popularności Łodzi
wśród inwestorów poszukujących
mieszkań na wynajem Mzuri wskazuje dynamiczny rozwój miasta. Firma
podkreśla, że perspektywy są w tym
obszarze bardzo dobre.
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Kraków, ale jej znacze
 ie na inwestycyjnej
n
mapie Polski systematy
cznie rośnie. W Łodzi zainwestowały już takie spółki jak
Resi4Rent, Arche czy Vantage
Development, a kolejni inwestorzy instytucjonalni deklarują
chęć nabycia mieszkań na wynajem
w tym mieście. Mzuri w swym raporcie
wskazuje, że kolejne lata z pewnością
wydłużą listę funduszy posiadających
nieruchomości w Łodzi.
Łódź już teraz jest w Polsce jedną z głównych lokalizacji inwestycji grupowych
(crowdfundingowych / crowdinwestingowych). To w tym mieście powstała
pierwsza tego typu spółka w kraju – Mzuri
CFI 1, która gruntownie wyremontowała
kamienicę przy ul. Targowej 55, sprzedała inwestorom znajdujące się w niej
mieszkania, a obok wybudowała nową
nieruchomość z lokalami mieszkalnymi
przeznaczonymi do wynajmu. Aktualnie
Mzuri CFI Łódź posiada w swoim portfelu ponad 70 mieszkań na wynajem.

Łódzki rynek mieszkań na wynajem to dziś ok. 50 tys.
lokali, czyli ok. 14% całego zasobu mieszkaniowego. Znaczna
część z nich – co także odróżnia łódzki rynek od większości
polskich miast – znajduje się w kamienicach. Ostatnie lata
to wzrost rynku oraz poprawa jakości wynajmowanych
lokali (także za sprawą rewitalizacji kamienic).
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W Polsce Łódź już
teraz jest jedną
z głównych lokalizacji
inwestycji grupowych
(crowdfundingowych /
crowdinwestingowych).

W mieście działa również firma Revisit
Home, która umożliwia prywatnym inwestorom udział w dużych projektach deweloperskich. W Łodzi prowadzi równolegle
już 3 inwestycje.
Podnosiliśmy już kwestię korzystnego
stosunku ceny zakupu nieruchomości
w Łodzi do wysokości czynszu najmu,
przyjrzyjmy się zatem bliżej potencjalnym
wpływom. W ciągu ostatnich pięciu lat
średnie czynsze wzrosły w Łodzi o 39%.
Dzięki temu, że w większości innych
dużych polskich miast wzrost ten był
niższy, Łódź skróciła dystans do pozostałych metropolii. Średni czynsz najmu
mieszkań w Łodzi wynosił w I kwartale
2020 r. 1103 zł. To więcej niż w Katowicach (955 zł), ale wciąż mniej niż w Krakowie (1499 zł), Gdańsku (1700 zł) i Warszawie (1891 zł).
Według danych na 31 maja 2020 r. miesięczny czynsz netto (ta część opłaty, która
wpływa do kieszeni właścicieli mieszkań
po odliczeniu opłat spółdzielczych,
mediów etc.) wynosił: 533 zł za pokój,
936 zł za kawalerkę, 1175 zł za mieszkanie
dwupokojowe, 1358 zł za mieszkanie trzypokojowe. To dane już z czasu pandemii
koronawirusa, uwzględniające wywołane
kryzysem spadki (największe dla pokoi,
których najemcami są w dużej mierze studenci). Raport Mzuri i Urzędu Miasta Łodzi
zaznacza, że w maju 2020 roku, spadki
związane z epidemią i wywołanym nią
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kryzysem wciąż nie zniwelowały wzrostów
z ostatnich 12 miesięcy. Autorzy raportu
podkreślają, że jest jeszcze za wcześnie,
by jednoznacznie ocenić wpływ pandemii na rynek mieszkań na wynajem,
ale wstępne wnioski są dla inwestorów
optymistyczne. W raporcie czytamy,
że początek kwarantanny przyniósł
zamrożenie nowych transakcji w całej
Polsce, jednak sytuacja poprawia się.
Według danych na czerwiec 2020 r. znacząco nie spadły ani wysokości czynszów,
ani ceny mieszkań, a więc stopy zwrotu
z inwestycji zauważalnie się nie zmieniły.
O umiarkowanie łagodnym wpływie pandemii na łódzki rynek świadczy mniejszy
niż w największych polskich miastach
procent pustostanów, czyli wolnych,
gotowych do wynajęcia od zaraz lokali.
Na koniec pierwszego kwartału 2020 r.
ich odsetek wynosił: 8,7% dla kawalerek (10,4% w całej Polsce), 3,3% dla
mieszkań dwupokojowych (7,5%), 5,6%
dla mieszkań dwupokojowych (6,6%) oraz
13,9% dla pokojów (13,0%).
Łódzki rynek mieszkań na wynajem to
dziś ok. 50 tys. lokali, czyli ok. 14% całego
zasobu mieszkaniowego. Znaczna część
z nich – co także odróżnia łódzki rynek
od większości polskich miast – znajduje
się w kamienicach. Ostatnie lata to wzrost
rynku oraz poprawa jakości wynajmowanych lokali (także za sprawą rewitalizacji
kamienic). Perspektywy na przyszłość

wydają się być dobre. Oprócz czynników, które sprzyjają rynkowi mieszkań
na wynajem w całym kraju, Łódź ma
własne charakterystyki dobrze rokujące
dla tego rynku.
Najbliższa dekada powinna przynieść
spore zmiany. Spodziewane trendy to
polepszenie jakości oferty, rosnąca rola
inwestorów instytucjonalnych, większe
znaczenie kamienic i budynków postindustrialnych oraz wyłonienie się dzielnic
bardziej i mniej atrakcyjnych dla inwestorów lokujących kapitał w mieszkaniach do wynajęcia. Pomimo wzrostu
cen nieruchomości, Łódź nadal pozostaje jednym z ulubionych polskich miast
dla inwestorów kupujących mieszkania
na wynajem. Wiele wskazuje na to, że
w najbliższych latach możemy liczyć na
utrzymanie się tego trendu.
Artykuł powstał na podstawie raportu
Łódzki rynek mieszkań na wynajem przygotowanego we współpracy firmy Mzuri
i Urzędu Miasta Łodzi.
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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STUDENCI
ROZKRĘCAJĄ BIZNES
W LUBLINIE
Za sukces sektora nowoczesnych usług biznesowych odpowiada wiele
czynników, a kapitał ludzki jest jednym z kluczowych. Miasto Lublin
aktywnie dba o budowanie dobrych relacji oraz łączenie środowiska
biznesowego i lubelskich uczelni. Od wielu lat szkoły wyższe zasilają
zasoby firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych, wspierając
je w rozwoju kadry, a także tworząc rozwiązania technologiczne. Jak
wygląda nowa rzeczywistość tej współpracy i jak studenci rozkręcają
biznes – o tym dowiesz się z tego artykułu.
ROK PEŁEN WYZWAŃ
Nowy rok akademicki 2020/2021, choć
dopiero się rozpoczął, już przyniósł wiele
zmian. Mimo że poprzedni semestr studenci rozpoczęli jeszcze na uczelni, to już
wtedy zostało zainicjowane nauczanie
zdalne. Ten trend jest kontynuowany
obecnie – wszystkie lubelskie szkoły
wyższe zdecydowały się na hybrydową
organizację zajęć, która łączy nauczanie
zdalne z tradycyjną formą kształcenia.
Jedynie zajęcia, które wymagają fizycznej
obecności studentów, będą realizowane
w formie tradycyjnej. Wyjątkiem są też studenci I roku, którzy kształcą się w tradycyjnej formie, i są już obecni w Lublinie.
Ten rok jest wyjątkowy nie tylko ze
względu na formę kształcenia. Na uwagę
zasługują również inwestycje uczelni,
które powiększają swoje zaplecze, by
jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby
przedsiębiorstw, rozwijać innowacje, czy
komercjalizować badania naukowe. Studenci i pracownicy Wydziału Politologii
i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1 października rozpoczęli nowy rok
akademicki w nowoczesnym Kampusie
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Zachodnim. Budowa kompleksu, składającego się z 3 budynków o łącznej
powierzchni ponad 11 tys. m 2, kosztowała blisko 84 miliony zł. Jednocześnie na terenie kampusu trwa budowa
nowego Instytutu Pedagogiki – budynek
ma rozpocząć swoje działanie pod koniec
roku 2021.

KIERUNKI ROZWOJU

Poza innowacjami i rozwojem swoich
obiektów, lubelskie uczelnie skupiają
się na dostosowaniu oferty edukacyjnej
do rzeczywistych potrzeb biznesu. I tak,
w roku akademickim 2020/2021 po raz
pierwszy swoje kształcenie rozpoczęli
studenci prawa międzynarodowego
i prawa Unii Europejskiej, public relations
Także Politechnika Lubelska rozpoczyna i zarządzania informacją. Swoistymi hitami
nowy rok akademicki z nowym budyn- mogą natomiast okazać się kierunki zwiąkiem. Centrum Technologii Informatycz- zane z analizą danych: Business Analytics
nych i Lingwistyki Technicznej – bo tak na UMCS oraz inżynieria i analiza danych
nazywa się nowy obiekt – powstał przy oferowana na Politechnice Lubelskiej.
ulicy Nadbystrzyckiej. W kompleksie
znajdują się innowacyjne pomieszczenia Studia Business Analytics mają interdydaktyczne, na przykład sala audio-video dyscyplinarny charakter bowiem łączą
dedykowana dla studentów informatyki, zagadnienia z różnych dziedzin nauki
którzy będą chcieli rozwijać swoje umie- – informatyki, matematyki, statystyki,
jętności w obszarze nowych mediów. ekonomii, prawa czy zarządzania, umożDzięki takim inwestycjom studenci mają liwiając studentom nabycie umiejętności,
lepsze warunki, by zdobywać kompe- m.in. wykorzystania narzędzi informatencje pożądane na rynku pracy. Warto tycznych do automatyzacji procesów
zauważyć, że praktycznie standardem gromadzenia, przetwarzania i wizustało się, że już na I roku studiów magi- alizacji danych. Kierunek ten otwiera
sterskich na kierunkach informatycznych absolwentom możliwości zatrudnienia
studenci stają się pełnoprawnymi pra- w korporacjach, sektorze finansowym, czy
cownikami lubelskich firm, a tym samym w firmach doradczych na stanowiskach,
takich jak business analyst, distribution
ambasadorami tutejszych uczelni.
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Kampus Zachodni UMCS. Fot. Marcin Wiechnik.

Akademicki Lublin
(2019-2020)

studenci

60 315

absolwenci

14 522

współczynnik
umiędzynarodowienia

11,12%

kierunki studiów / studenci
biznes, prawo,
administracja

11 335
filologie

2 415

analyst, supply chain analyst, SAP analyst,
analityk rynku, analityk decyzji biznesowych czy specjalista ds. planowania.
Podobnie na wyzwania nowoczesnego
biznesu odpowiada Politechnika Lubelska
– big data, przetwarzanie danych, nowoczesne języki programowania czy administrowanie sieciami komputerowymi, to
tylko niektóre z zagadnień tworzących
program na kierunku inżynieria i analiza danych.

IT & ICT

4 545
techniczne

5 139

studenci lektoratów

26 629

1433

818

771

448

191

DLACZEGO LUBLIN?
Skąd bierze się potrzeba inwestycji i rozwoju lubelskich uczelni? Odpowiedź na to
pytanie jest prosta. Prawie co 6. osoba
mieszkająca w Lublinie to student, przez
co trudno wyobrazić sobie miasto bez
żaków. Na 9 uczelniach w Lublinie kształci
się 60 315 studentów i gdyby zniknęli,
to tak, jak gdyby z mapy województwa
lubelskiego zniknął Zamość. Warto
wspomnieć, że z każdym rokiem wzrasta
udział studentów zagranicznych. W roku
akademickim 2012/2013 udział obcokrajowców na lubelskich uczelniach wyniósł
3,05%, natomiast obecnie wynosi ponad
trzykrotnie więcej – 11,12% sprawiając,

że Lublin zajmuje I miejsce pod względem
umiędzynarodowienia uczelni wśród
miast metropolitalnych.
6707 studentów zagranicznych ze 106
krajów kształcących się w Lublinie stanowi jednak nie tylko potencjał akademicki miasta, lecz także tworzy możliwości pozyskania atrakcyjnych pracowników przez firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Ich znajomość
języków pomaga rozwijać centra usług,
które pracują dla klientów z całego
świata. Dostrzegając ten potencjał lubelskie uczelnie kładą silny nacisk na rozwój
oferty kształcenia języków obcych, szczególnie w kontekście praktycznej ich znajomości przekładającej się na późniejsze
wykorzystanie kompetencji językowych
w biznesie. Wraz z filologiami, w Lublinie
studenci uczą się na 171 kierunkach.
Najwięcej z nich studiuje informatykę
(3272 studentów), medycynę (3099),
prawo (2880), pielęgniarstwo (2575),
psychologię (2303), zarządzanie (2024),
finanse i rachunkowość (1915), bezpieczeństwo wewnętrzne (1607), administrację (1561) i ekonomię (1540).
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3 459

Studenci zagraniczni
kraje pochodzenia – TOP 10

696

662
246

Ukraina

Białoruś

Tajwan

WSPÓŁPRACA BIZNESU
Z UCZELNIAMI NA RZECZ
INNOWACJI
Lublin jako pierwsze miasto w Polsce
wprowadziło w swojej strategii rozwoju
obszar akademickości. Ten krok pomógł
nawiązać współpracę pomiędzy lubelskim
samorządem, obecnymi w Lublinie uczelniami wyższymi, a także przedsiębiorcami.
Współpraca ta rozwija się od kilku lat
i widoczna jest na różnych płaszczyznach.
I tak w ubiegłym roku UMCS wraz z lubelskim oddziałem firmy Billennium rozpoczął innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy, którego efektem ma być
stworzenie systemu wczesnej diagnostyki raka mózgu. System będzie również
wspomagać leczenie osób chorych onkologicznie poprzez wskazywanie najskuteczniejszych propozycji leczenia. Wykorzystując nowe technologie z obszaru
sztucznej inteligencji, machine learning
czy analizy danych, studenci Instytutu
Informatyki UMCS i pracownicy Billennium
łączą siły, by ratować ludzkie życie. Projekt
ten jest kamieniem milowym w zakresie
wczesnego diagnozowania nowotworów
mózgu i sposobu ich leczenia.

Zimbabwe

176

162

155

USA

Tajlandia

Indie

codziennego funkcjonowania, dlatego
też lubelskie uczelnie wraz z lokalnymi
firmami podjęły działania ukierunkowane
na walkę z koronawirusem. Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie we współpracy
z lubelską firmą NOYEN i Mobile Industrial
Robots stworzył robota dezynfekującego,
który jest przystosowany do dezynfekcji
różnych powierzchni, a dzięki zdolności
omijania przeszkód jest także przystosowany do pracy pośród ludzi. Opracowane
rozwiązanie pozwala zachować czystość
i sterylność powierzchni roboczych, dzięki
czemu przedsiębiorcy mogą dostosować
swoje obiekty do obowiązujących norm
reżimu sanitarnego, a także zadbać o bezpieczeństwo swoich klientów i pracowników, utrzymując zarazem ciągłość pracy
i projektów.

Doskonałym przykładem współpracy
na linii uczelnia – biznes w Lublinie
jest wspólne osiągnięcie Uniwersytetu
Medycznego i firmy Biomed. W ramach
współpracy opracowano pierwszy
na świecie lek na COVID-19, którego
skład oparto na osoczu ozdrowieńców,
które po raz pierwszy znalazło skuteczne
zastosowanie w leczeniu osób z COVID-19
w marcu tego roku – nota bene – w szpiPr z y wołana wcześniej pandemia talu w Lublinie. Obecnie lek jest w fazie
COVID-19 zmieniła sposób naszego testów klinicznych, a po pomyślnym
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98

71

64

Norwegia

Nigeria

Kazachstan

ich zakończeniu trafi na rynek. Spółka
deklaruje, że już na początku roku 2021
lek może być powszechnie stosowany
w leczeniu koronawirusa.
Rozwój biznesu wymaga kapitału ludzkiego, przestrzeni do realizacji działalności, kompetencji miękkich i twardych,
które realizują cele organizacji. Współpraca lubelskich szkół wyższych ze środowiskiem biznesowym zapewnia niezbędne elementy rozwoju, zarówno
dla miasta, środowisk akademickich,
jak i przedsiębiorstw. Oprócz wysokiej
jakości kształcenia i otwartości lubelskich
uczelni na współpracę, także ich elastyczność i szybkość reakcji na zmieniające się
potrzeby nowoczesnego biznesu stanowią o rosnącym potencjale akademickiego Lublina.

Więcej informacji:

Łukasz Goś,
Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Lublin
tel.: 81 466 25 42
e-mail: lukasz.gos@lublin.eu
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CZY LECI Z NAMI

PILOT?

Tej prędkości wznoszenia nie da się zmierzyć wariometrem.
W dobie pandemii, która wstrząsnęła światem, również lotniczym,
pojęcie współpracy w czasach kryzysu nabrało nowego wymiaru.
W obecnych realiach, pełnych zarówno
wyzwań, jak i możliwości, linie i porty
lotnicze zmuszone są wprowadzać nowe
rozwiązania technologiczne, aby osiągać
większą efektywność operacyjną, oraz
stosować nowe wymogi dotyczące
bezpieczeństwa, a także przewidywać
i reagować na zjawiska towarzyszące
operacjom lotniczym. Po spokojnym
starcie w 2019 r., pomorska inicjatywa
Aviation Hub właśnie dostała skrzydeł.
Polska, od dawna kojarzona w branży
z wytwarzaniem części lotniczych dla
producentów samolotów dużych światowych firm, jest również jednym z liderów
przetwarzania danych i wytwarzania
technologicznych rozwiązań w lotnictwie. W Trójmieście dochodzi do międzyfirmowego przepływu ekspertów
w zakresie nawigacji, znajomości awioniki czy operacji naziemnych. Sama
branża lotnicza skupia na Pomorzu
obecnie 1,7 tys. pracowników. Ponadto
lawinowy wzrost podróżnych na Lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wskazuje na potrzebę tworzenia bardziej
efektywnych i zautomatyzowanych rozwiązań, aby zarządzać ruchem pasażerskim w sposób konkurencyjny. W roku
2019 gdańskie lotnisko obsłużyło rekordowe 5,37 mln pasażerów, plasując się
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w grupie najważniejszych, nie tylko
w kraju, ale w całym basenie Morza
Bałtyckiego. Trudno o lepszy moment
na utworzenie wspólnej przestrzeni dla
firm lotniczych oraz platformy komunikacyjnej dla branżowych specjalistów.

W firmie Boeing Global Services połowa
zatrudnionych pracuje w segmencie
danych nawigacyjnych, podczas gdy niemalże druga połowa działa w zakresie
oprogramowania do narzędzi i produktów dla klientów. Dzięki zintegrowaniu obu grup specjaliści lotnictwa
dokształcają personel, szczególnie techniczny bez wykształcenia lotniczego,
w zakresie perspektywy pilota, czy
managera linii lotniczej. W zamian, specjaliści zajmujący się oprogramowaniem
pokazują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań i tłumaczą, jak wykorzystują dane nawigacyjne dot. planowania lotów czy fizycznego utrzymywania samolotów (tzw.
maintenance). Z kolei obecny na rynku
od 20 lat producent oprogramowania
dla branży lotniczej Smart4Aviation,
w oparciu o doświadczenia dziesiątek
wdrożeń wśród linii lotniczych na całym
świecie, może pochwalić się najlepszym produktem w swojej klasie, tj.
Smart LOAD, które pomaga znacząco
obniżyć koszty zużycia paliwa, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich
zasad bezpieczeństwa towarzyszącym
domenie weight & balance.

Pomorski Aviation Hub powołali do
życia regionalni partnerzy instytucjonalni Invest in Pomerania i Gdańska
Agencja Rozwoju Gospodarczego, Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku,
a także wnoszące doświadczenie operacyjne i technologiczne Boeing Global
Services oraz Smart4Aviation. Połączone
siły w obszarze promocji i dzielenia się
wiedzą już teraz przynoszą pierwsze
efekty w budowaniu świadomości
o wysokiej klasy produktach i usługach lotniczych tworzonych i rozwijanych na Pomorzu. Obecnie kluczowym
obszarem działalności wielu firm jest,
silnie reprezentowana w Gdańsku, sfera
rozwoju oprogramowania niezbędnego do automatyzacji oraz optymalizacji pracy i procesów we wszystkich
gałęziach awiacji. Dzięki odpowiednim
narzędziom, zbiorom danych i aplikacjom wspiera się nie tylko pilotów
i załogę w powietrzu, lecz także pracowników lotnisk, biur, fabryk, mechaników, Należy również podkreślić, że branża
kontrolerów lotów, obsługę płyty, etc.
lotnicza, pomimo panującego kryzysu,
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W Trójmieście dochodzi
do międzyfirmowego przepływu
ekspertów w zakresie nawigacji,
znajomości awioniki czy operacji
naziemnych. Sama branża lotnicza
skupia na Pomorzu obecnie
1,7 tys. pracowników.

wciąż ma globalne potrzeby związane
z wyspecjalizowaną kadrą. Zadaniem
Aviation Hub jest również zachęcanie
osób z pasją awiacyjną o profilu IT, aby
spróbowały swoich sił w pracy przy branżowych rozwiązaniach. A co za tym idzie,
rozwijanie branży pod względem liczby
specjalistów oraz jakości oferowanych
usług, tak aby odpowiadać na światowe trendy i rozwiązania technologiczne
zapotrzebowanie na profesjonalistów na rynku lotniczym i pasażerskim – perw branży lotniczej.
spektywa dla branży lotniczej”, która
odbyła się 13–14 października tego
Zarówno Politechnika Gdańska, Uniwer- roku. Dwudniowe wydarzenie online
sytet Gdański, jak i Uniwersytet Morski skupiło uwagę uczestników na rozwiąkształcą na kierunkach (informatyka, zaniach dla linii lotniczych oraz zwiągospodarka przestrzenna, nawigacja, zanych z obsługą pasażerską. Aviation
oceanografia, kartografia), które dosko- Hub po raz kolejny stał się, tym razem,
nale przygotowują w zakresie wiedzy ponadregionalną platformą wymiany
i narzędzi do pracy w branży awia- wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy ekscyjnej. W maju 2020 r. Boeing Global pertami i entuzjastami lotnictwa. Cieszy
Services wystartował z serwisem Avia- fakt, że wiele innowacyjnych rozwiązań
tion Solutions. Podczas jego prezentacji i usług na skalę globalną powstaje
można zapoznać się z tym, jak dane i jest obsługiwanych w Trójmieście, co
rozwiązanie wpływa na rozwój branży potwierdza aspiracje regionu do bycia
lotniczej i jak wygląda ścieżka rozwoju jednym z najlepszych miejsc do prosamego produktu. Specjaliści z różnych wadzenia biznesu opartego o nowodziałów, takich jak GNS (Global Navi- czesne technologie.
gation Services) czy SD (Software Developement) prezentują, nie tylko narzę- Nie pozostaje nic innego jak triumfalnie
dzia, czy funkcjonalności aplikacji, ale powtórzyć za byłym Ministrem Obrony
tłumaczą również w jak dużym stopniu Narodowej i eksprezydentem RP Bropraca dwóch skrajnie różnych działów nisławem Komorowskim: „Jest takie
oddziałuje na siebie tworząc produkt dla powiedzenie, że polski lotnik to jest
użytkownika docelowego.
taki, że jak trzeba będzie, to nawet poleci
na drzwiach od stodoły. Więc proszę
Wysokość przelotową i odpowiedni Państwa, chciałem z wielką satysfakcją
kurs wyznaczyła konferencja „Nowe stwierdzić, że to już nie grozi.”
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Autor: Bartosz Wojtasiak
Tekst powstał we współpracy z:
Paulina Kalisz i Honorata Hencel
– Boeing Global Services
Adam Sadowski i Katarzyna
Gadomska – Smart4Aviation
Więcej na: aviationhubpomerania.
wordpress.com

Więcej informacji:

al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre – Olivia Six
80-309 Gdańsk
tel.: 58 32 33 256
e-mail: office@investinpomerania.pl
bartosz.wojtasiak@investinpomerania.pl
www.investinpomerania.pl
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BEYOND.PL INWESTUJE
W KAMPUS DATA CENTER.
SZANSA DLA POZNANIA?

Poznań zyskuje coraz większe znaczenie na biznesowej i technologicznej
mapie Europy. Po ogłoszeniu przez Beyond.pl inwestycji w rozbudowę
kampusu Data Center, miasto ma szanse awansować do europejskiej
czołówki wschodzących ośrodków przetwarzania danych. I przyciągnąć
kolejne firmy z sektora nowych technologii.
POZNAŃ ZAGRA W WYŻSZEJ LIDZE
Cztery kilometry od autostrady A2
łączącej Berlin z Warszawą, powstaje
ogromny kampus data center, który stanie
się jednym z największych obiektów tego
typu w Europie pod względem oferowanej powierzchni i mocy – 45 tys. m2
powierzchni i 42 MW (megawaty) mocy.
Dzięki nowej inwestycji Poznań awansuje
do ligi liczących się środkowo-europejskich lokalizacji centrów danych.
– Nie od dziś mówi się, że dojrzały rynek
FLAP-D, do których zalicza się Frankfurt,
Londyn, Amsterdam, Paryż i Dublin jest
pod kątem energetyki i nieruchomości
coraz bardziej nasycony. Również ceny usług
na tych rynkach szybko wzrastają. W efekcie
rośnie znaczenie tzw. ośrodków wschodzących. Jedna z ostatnio opublikowanych
analiz dla rynku data center prognozuje,
że kolejnymi ważnymi lokalizacjami dla
centrów danych w Europie będą m.in. Reykjavik, Oslo, Zurich czy Warszawa. Z uwagi
na dynamiczny wzrost zapotrzebowania
na przetwarzanie danych potrzeba na takie
ośrodki jest jednak w mojej ocenie większa.
Przykładem wschodzącej lokalizacji dla centrów danych, które mają obsłużyć klientów
w regionie Centralnej Europy, w tym Niemiec, jest też Poznań – mówi Wojciech
Stramski, CEO Beyond.pl.
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15 lat temu firma zdecydowała o ulokowaniu w stolicy Wielkopolski swojego
pierwszego centrum danych. Kilka lat
temu zbudowała kolejną serwerownię,
która jest aktualnie jedynym w Unii
Europejskiej data center posiadającym
najwyższą certyfikację Rated 4 wydaną
przez międzynarodową organizację ANSI/
TIA-942, która audytuje obiekty przetwarzania danych. To m.in. najwyższy poziom
bezpieczeństwa na kilku płaszczyznach
sprawił, że centrum danych Beyond.pl
stało się realną alternatywą m.in. dla warszawskich centrów danych. W sierpniu br.
spółka podjęła jednak decyzję, by pójść
o krok dalej – rozbudować kampus, który
ma być konkurencją nie tylko dla polskich, ale i dla zachodnich centrów przetwarzania danych.
Zdaniem Wojciecha Stramskiego dla
firm zagranicznych szukających usług
podstawowego lub zapasowego data
center, bliskość Poznania z zachodnią
granicą ma kluczowe znaczenie. Lokalizacja miasta w centrum Europy przekłada
się również na korzyści technologiczne.
– Prędkość przesyłu danych z Poznania
do Warszawy, jak i z Poznania do Berlina
wynosi tylko 4 milisekundy, do Frankfurtu
10 milisekund. Bazując na tych argumentach Beyond.pl podjął decyzję, aby kolejny

projekt inwestycyjny ulokować w Poznaniu
– zauważa CEO Beyond.pl.

BEYOND.PL Z NOWĄ MOCĄ
Skalę inwestycji Beyond.pl najlepiej oddaje
całkowita moc kampusu, która zwiększa
się aż o 34MW. Proporcjonalnie urośnie
ona bardziej niż powierzchnia, ponieważ
infrastruktura centrum danych jest przygotowywana do dostarczania mocy
pod potrzeby kolokacyjne o wysokiej
gęstości. Kampus zapewni klientom moc
nawet do poziomu ponad 20 kW w przeliczeniu na szafę serwerową, przy zachowaniu bardzo dużej efektywności energetycznej. To ważne, bo w połączeniu z docelową mocą na poziomie 42MW pozwoli to
Beyond.pl obsłużyć potrzeby infrastrukturalne najbardziej wymagających klientów
– zarówno tych z Polski, jak i zza granicy.
– Zapotrzebowanie na nowoczesną powie
rzchnię serwerową dynamicznie wzrasta.
Potrzebują jej z jednej strony polskie przedsiębiorstwa, które z powodu pandemii przyśpieszyły lub uruchamiają projekty digitalizacji.
Z drugiej strony, mówimy o wkraczających
do Europy Centralnej dostawcach chmury,
spółkach oferujących rozwiązania w modelu
SaaS oraz dużych korporacjach szukających dostawców poza Europą Zachodnią.
Beyond.pl już dziś pełni rolę podstawowego
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i zapasowego centrum danych dla przedstawicieli globalnych marek. Zapewniając
taki sam, a często, lepszy poziom bezpieczeństwa fizycznego i infrastrukturalnego
oraz ciągłości usług, jaki gwarantują obiekty
działające na dojrzałych rynkach, jesteśmy
dla tych graczy atrakcyjnym partnerem.
Dodatkowo, nasza oferta jest bardzo konkurencyjna z uwagi na niższe koszty energii
i pracy w porównaniu z rynkami zachodnimi
– zwraca uwagę Wojciech Stramski.

Na potrzeby klienta zorganizowano kilka
wizyt referencyjnych, w których brały
udział zarówno osoby odpowiedzialne
za bezpieczeństwo fizyczne, jak i zarządzanie data center z poziomu centrali korporacji. Kampus Data Center Beyond.pl
odwiedził też wiceprezes klienta. Sprawdzano kwestie związane z zabezpieczeniami obiektu i działaniami w sytuacjach
zagrożenia. Dotyczyły one np. symulacji
wybuchu samochodu pułapki, a nawet
częstotliwość wymiany trutki na szczury!
Kolejną podnoszoną przez klienta kwestią było bezpieczeństwo energetyczne,
redundancja zasilania awaryjnego
i wysoka efektywność energetyczna.

I jako dowód, podaje konkretny przykład.
Kilka lat temu do drzwi poznańskiego
Beyond.pl zapukali przedstawiciele jednej
z globalnych firm finansowych. Do tej
pory przedsiębiorstwo kolokowało serwery w kilku, rozproszonych lokalizacjach Ostatecznie wybór finansowego giganta
na terenie Europy Zachodniej i Centralnej. padł na Poznań i kampus Data Center
Celem biznesowym nowego projektu była Beyond.pl.
centralizacja rozproszonych zasobów
infrastrukturalnych z CE w jednym,
zewnętrznym obiekcie data center.

SAMOCHÓD PUŁAPKA I TRUTKA
NA SZCZURY
Ze względu na przetwarzanie wrażliwych
danych i potrzebę zapewnienia ciągłości
działania, kampus Beyond.pl analizowano
pod bardzo wieloma kątami. Firma bardzo
dużą wagę przywiązywała do bezpieczeństwa. Przed podjęciem współpracy przez
blisko 2 miesiące bardzo drobiazgowo
weryfikowano możliwości i poziom bezpieczeństwa serwerowni, zarówno fizycznego, jak i infrastrukturalnego.

Skalę inwestycji Beyond.pl najlepiej oddaje całkowita moc
kampusu, która zwiększa się aż o 34 MW. Proporcjonalnie urośnie
ona bardziej niż powierzchnia, ponieważ infrastruktura centrum
danych jest przygotowywana do dostarczania mocy pod potrzeby
kolokacyjne o wysokiej gęstości.
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Zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię serwerową
dynamicznie wzrasta. Potrzebują jej z jednej strony polskie
przedsiębiorstwa, które z powodu pandemii przyśpieszyły lub
uruchamiają projekty digitalizacji. Z drugiej strony, mówimy
o wkraczających do Europy Centralnej dostawcach chmury, spółkach
oferujących rozwiązania w modelu SaaS oraz dużych korporacjach
szukających dostawców poza Europą Zachodnią.

SIŁA ARGUMENTÓW
Finansowa korporacja to tylko jedna
z wielu firm, która wybrała Poznań. Microsoft, Lumen Technologies, Capgemini –
Poznań od lat przyciąga firmy, szczególnie
z branży nowych technologii. Międzynarodowe korporacje, ale także polskie
przedsiębiorstwa decydują się rozwijać
biznes w Poznaniu. Według statystyk
GUS, w Wielkopolsce działa blisko 13 tys.
firm z sektora ICT. Z tego ponad aż 9 tys.
w aglomeracji poznańskiej. Co ciekawe,
liczba przedsiębiorstw świadczących
usługi IT szybko rośnie. W ciągu roku
przybyło ich aż ponad 1000. Prężnie rozwija się też scena startupowa. Szacuje się,
że w Poznaniu działa około 200 młodych,
technologicznych firm. Niektóre z nich,
jak np. Jakdojadę, Qpony, Legimi czy Dice
osiągnęły międzynarodowy sukces.
– Poznań to bardzo dobre miejsce do prowadzenia biznesu w sektorze IT, co potwierdził zeszłoroczny raport przygotowany przez
specjalistów z Experis Manpower Group.
Aż 84% przebadanych przedsiębiorstw przyznało, że w Poznaniu dobrze prowadzi się
firmę w branży IT, a 80% pozytywnie ocenia
wysokie kwalifikacje oraz skuteczność pracowników IT. To na pewno bardzo dobrze
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świadczy o kompetencjach poznańskich
specjalistów, co potwierdziła także nagroda
Fundacji ProProgressio Outsourcing Star
w kategorii Miasto – tłumaczy Katja
Lożina, Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów
Urzędu Miasta Poznania. – Ponadto, Biuro
Obsługi Inwestorów, dzięki swoim inicjatywom wspiera i integruje poznańskie środowisko IT. Na co dzień współpracujemy
z poznańskimi uczelniami wyższymi oraz
współorganizujemy wiele wydarzeń branżowych. W roku 2019 wsparliśmy kilka
eventów, w tym roku również jesteśmy
obecni na konferencjach online. Od zeszłego
roku tworzymy także z gronem poznańskich
pracodawców konferencję pozitive technologies dla specjalistów IT – dodaje K. Lożina.
Potencjał technologiczny Poznania
dostrzegli też zachodni analitycy. W rankingu CBRE EMEA Tech Cities, który analizuje największe klastry technologiczne
w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce,
Poznań znalazł się w czołówce miast najbardziej rozwiniętych technologicznie
i został wskazany jako ośrodek rosnący –
Growth Cluster. Według badań, miasto osiągnęło aż 64% wzrost poziomu zatrudnienia
w tym sektorze w ciągu ostatnich 10 lat.

Co sprawia, że Poznań w ciągu zaledwie
kilku lat stał się jednym z najważniejszych
ośrodków rozwoju nowych technologii?
– Potencjał inwestycyjny miasta jest wielowymiarowy. To ważny ośrodek akademicki z siatką uczelni państwowych i prywatnych kształcących 110 tys. studentów
rocznie. Pod względem liczby studentów
Poznań zajmuje 4. miejsce w Polsce, a Politechnika Poznańska należy do grona najlepszych uczelni technicznych w kraju,
co gwarantuje stały dostęp do wysoko
wykwalifikowanej kadry IT. Dla nas ma to
duże znaczenie, bo to właśnie kompetencje
budują przewagę Polski jako digital valley
w Europe Centralnej – zwraca uwagę Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

ZIELONA ENERGIA
PRZYCIĄGNIE INWESTORÓW?
Realizowana inwestycja Beyond.pl to nie
tylko nowe miejsca pracy dla specjalistów
IT, ale też szansa na przyciągnięcie do
miasta kolejnych inwestorów, w tym
spółek technologicznych, które szukają
dziś powierzchni kolokacyjnej w Europie.
Czy oznacza to, że do Poznania trafią serwery i dane takich gigantów, jak Microsoft,
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Serwerownia Data Center 2 to jeden z najbardziej
energooszczędnych obiektów przetwarzania danych w Polsce.

Amazon czy Google? Nie jest to wykluczone, bo inwestycja Beyond.pl jest projektowana w taki sposób, by spełnić oczekiwania hyperscalerów. Dla zachodnich
firm kolejnym z argumentów za wyborem
data center w Poznaniu, obok położenia
geograficznego, może być również zasilanie kampusu Beyond.pl w całości
energią odnawialną.
– Podejmowanie działań ograniczających
negatywny wpływ centrów danych na środowisko jest niezbędne. Co ważne, i co mnie
osobiście cieszy, coraz więcej klientów ma
wpisaną redukcję CO2 do swoich korporacyjnych wartości i chętniej wybierają oni
do współpracy partnerów działających
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – zwraca uwagę Wojciech Stramski.
Faktycznie, giganci swoje serwery
zazwyczaj kolokują w centrach danych
spełniających wymagania dotyczące
niskiej emisji CO2. Najlepiej obrazują to
inicjatywy podejmowane przez chmurowych dostawców. Google zapowiedział, że do 2030 r. zamierza korzystać
tylko z bezemisyjnych źródeł energii.
Z kolei Microsoft testuje zasilanie centrum danych technologią wodorową,
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i z powodzeniem realizuje od dwóch lat
projekt Natick. Umieszczenie centrum
danych pod wodą w stalowym cylindrze pokazało, że awarii serwerów jest
8 razy mniej niż na lądzie. Wnioski z eksperymentu mają być podstawą do tworzenia zrównoważonego rozwoju centrów danych.
Tym tropem idzie też Beyond.pl. Już
w tej chwili serwerownia Data Center 2 to
jeden z najbardziej energooszczędnych
obiektów przetwarzania danych w Polsce.
Przy pełnym wykorzystaniu mocy osiąga
poziom PUE 1.2 (power usage effectiveness), podczas gdy średnia wartość tego
parametru na polskim rynku wynosi aktualnie 1.4–1.6.
– Już samo wykorzystanie energii cieplnej
z serwerowni do ogrzewania budynku biurowego i technicznego czy chłodzenie adiabatyczne data center, które wykorzystujemy,
daje namacalne korzyści, a to tylko część ze
stosowanych obecnie rozwiązań – zwraca
uwagę Michał Grzybkowski, Founder
i Executive VP Technology w Beyond.pl.
W praktyce rozwiązania technologiczne
zastosowane w kampusie Beyond.pl

pozwalają klientom operatora zmniejszyć ich ślad węglowy i osiągnąć istotne
oszczędności energetyczne, co przekłada
się znacząco na zmniejszenie budżetów IT
związanych z utrzymaniem infrastruktury.

WSCHODZĄCA GWIAZDA
Rozbudowa Beyond.pl to największa
inwestycja ogłoszona na polskim rynku
data center po zapowiedzianych przez
Google i Microsoft projektach o łącznej
wartości 3 mld USD. Skorzystają na niej nie
tylko klienci, ale i sam Poznań. – W efekcie
rozbudowy naszego kampusu DC do 42MW
miasto zyska stabilną pozycję na europejskiej mapie rynków wschodzących i znajdzie
się w TOP3 ośrodków lokalnych – podsumowuje Wojciech Stramski.

Więcej informacji:

Biuro Obsługi Inwestorów
Miasto Poznań
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
tel.: 61 878 54 28
e-mail: inwestor@um.poznan.pl
www.poznan.pl/inwestycje
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MATEUSZ BONCA NOWYM DYREKTOREM
ZARZĄDZAJĄCYM W JLL
DO DIGITAL TEAMMATES,
FIRMY PEŁNEJ ROBOTÓW,
DOŁĄCZA KAROL SMOLIŃSKI

Zespół Digital Teammates, firmy oferującej kompleksowy wynajem robotów
software’owych klasy Robotic Process
Automation, powiększył się o nowego
Business Development Managera.
Do zadań Karola Smolińskiego należy
budowanie relacji z nowymi oraz dotychczasowymi klientami, a także promowanie automatyzacji rutynowych procesów biurowych.
Karol od 10 lat zajmuje się sprzedażą i rozwojem biznesu w segmencie B2B. Ma
doświadczenie w sprzedaży rozwiązań
z obszaru pozapłacowych świadczeń pracowniczych, consultingu oraz IT, a od 2 lat
specjalizuje się w technologii Robotic Process Automation (Zrobotyzowanej Automatyzacji Procesów).
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W połowie listopada funkcję Dyrektora
Zarządzającego JLL w Polsce przejmie
Mateusz Bonca, wcześniej związany
między innymi z McKinsey&Company,
Deutsche Bank AG i Grupą LOTOS S.A.
Mateusz Bonca jest ekspertem z wszechstronną wiedzą analityczną i doradczą
zdobytą w różnych sektorach gospodarki,
co pozwoli połączyć wieloletnie doświadczenie JLL z nowym spojrzeniem na organizację i jej otoczenie biznesowe. Mateusz
będzie nadzorował całość operacji JLL
w Polsce – zarówno tzw. core biznes, czyli
lokalny konsulting nieruchomościowy,
jak i działalność zespołów wspierających
klientów oraz realizujących projekty dla dyrektora w Deutsche Bank AG we Frankinnych oddziałów JLL w regionie Europy, furcie. Nieco wcześniej w latach 2010Bliskiego Wschodu i Afryki.
2012 był związany z Peppers and Rogers
Group Middle East w Zjednoczonych
Wybór Mateusza Boncy na stanowisko Emiratach Arabskich. Od 2004 do 2010
Dyrektora Zarządzającego JLL oznacza, r. pracował w McKinsey & Company jako
że pierwszy raz w historii międzynarodo- konsultant i starszy konsultant, realizując
wego biznesu konsultingowego na rynku projekty biznesowe w wielu krajach. Poza
nieruchomości w Polsce stery przejmuje Polską przygotowywał i realizował straosoba spoza branży real estate. Poprzez tegiczne zmiany w korporacjach m.in.
wybór Mateusza Boncy na stanowisko w Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii,
CEO, JLL w Polsce wpisuje się w nowo- Belgii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii,
czesny model zarządzania biznesem Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
– otwarty na kompetencje z różnych Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Republice
sektorów i oparty na zróżnicowanym Południowej Afryki i Turcji.
doświadczeniu oraz ekspertyzie.
Mateusz Bonca jest absolwentem Szkoły
Mateusz Bonca pełnił funkcję Prezesa Głównej Handlowej w Warszawie. StuZarządu Grupy LOTOS S.A. w latach diował także w Al Akhawayn University
2018-2019. Wcześniej, od czerwca 2016 w Maroku. W 2009 r. uzyskał stopień
jako Wiceprezes Zarządu odpowiadał naukowy doktora nauk ekonomicznych.
za Pion Strategii i Rozwoju, później Należy do Strategic Management Society
również za Pion Ekonomiczno-Finan- – globalnej sieci ekspertów z obszaru
sowy. W latach 2012-2016 pełnił funkcję przywództwa.
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DOROTA HECHNER OBJĘŁA STANOWISKO MANAGERA PIONU
PERM PROFESSIONAL W DEVIRE
Z początkiem października Dorota
Hechner dołączyła do firmy rekrutacyjnej
i outsourcingowej Devire i objęła stanowisko Business Unit Managera Pionu Perm
Professional. Przez ostatnich 9 lat była
związana z branżą rekrutacyjną. Wiedza
i doświadczenie, które zdobyła w międzynarodowych organizacjach, pomaga jej
obecnie skutecznie zarządzać zespołem
rekrutacji stałych w Devire.
Pomimo sytuacji pandemicznej, która sparaliżowała część firm i obszarów działalności na rynku, Devire nie rezygnuje z rozwoju i stale inwestuje. Świadczy o tym
ekspansja firmy i otwarcie nowego, 11-go

biura w regionie CEE oraz nieustanne
powiększanie zespołu o najlepsze talenty.
Dorota ma 9-letnie doświadczenie w bran
ż y rekrutacyjnej – swoją ścieżkę zawodową zaczynała w grupie Korn Ferry,
odpowiadając za projekty międzynarodowe. Przez ostatnie 6 lat była związana z Hays Poland. Budowała i rozwijała
zespoły skupione wokół rekrutacji na stanowiska komercyjne, analityczne i digitalowe, interdyscyplinarne branżowo: Retail,
Hospitality, FMCG, e-commerce, IT, przemysł, branża budowlana, automotive itd.
Prywatnie fanka fitnessu, zdrowego odżywiania i czytania książek.

RAPORT – GENERACJA Z: MIEJSCE PRACY LIDERÓW JUTRA
dojazdu do miejsca pracy jest bardzo
ważny lub raczej ważny, a dla 91% równie
istotny jest dobry dojazd komunikacją
publiczną. Ponad połowie badanych
zależy na bliskości punktów gastronomicznych oraz terenów zielonych. Warto
zauważyć, że bliskość parków, lasów
W badaniu przeprowadzonym przez
oraz innego typu miejsc wypoczynku
Cushman & Wakefield we współpracy Dwa najważniejsze dla Zetek aspekty i rekreacji okazała się ważniejsza dla
z firmą Antal aż 44% wszystkich respon- wynikające z lokalizacji miejsca pracy to osób dopiero wkraczających na rynek
dentów wskazało, że najbardziej prefero- dostęp do transportu publicznego i czas pracy (64%) niż tych, które posiadają już
waną lokalizacją przyszłego miejsca pracy dojazdu. Dla 94% ankietowanych czas doświadczenie zawodowe.
jest ścisłe centrum. Największe zainteresowanie taką lokalizacją przyszłego biura
wykazują studenci kierunków ekonomicznych (44%), najmniejsze natomiast, studenci kierunków inżynieryjnych (31%).
Centrum jest też wymarzonym miejscem
do pracy dla większości studentów kierunków IT (42%).
Z raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield pt. Generacja
Z: Miejsce pracy liderów jutra wynika,
że nie wszyscy przedstawiciele pokolenia Z marzą o pracy w ścisłym centrum.
Od czego to zależy?

lokalizacjami wykazują studenci kierunków inżynieryjnych. Ponadto, 15%
wszystkich badanych wybrałoby na swoje
miejsce pracy duże skupiska budynków
biurowych, jak np. Służewiec w Warszawie, Czerwone Maki w Krakowie, czy
okolice ulicy Legnickiej we Wrocławiu.

18% wszystkich badanych odpowiedziało, że wolałoby pracować na obrzeżach miasta lub na przedmieściach, a 8%
przy drogach wylotowych z miasta, przy
czym największe zainteresowanie tymi
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RPA – KIEDY
ROBOT ZASTĘPUJE
CZŁOWIEKA
Nie sposób nie zgodzić się z myślą, że w obecnych czasach podążanie
za postępem i nowymi rozwiązaniami technologicznymi to jedno
z ważniejszych założeń dużych, międzynarodowych organizacji.
Firmy prześcigają się z wprowadzaniem coraz to nowszych rozwiązań,
próbując zoptymalizować czas pracy pracowników poświęcany
na poszczególne zadania, a przede wszystkim usprawniać te z procesów,
które usprawnić można, zwiększając tym samym efektywność
wykonywanej pracy, i w rezultacie zwiększyć przychody firmy.
Czym więc jest w tym pościgu RPA? Skrót
z języka angielskiego robotic process
automation oznacza automatyzację procesów zachodzących w firmie, poprzez
którą część wykonywanych przez ludzi,
powtarzalnych zadań, zastępuje się odpowiednimi software’ami, tj. „robotami”,
które tę pracę mogą wykonywać za nas.
Takie rozwiązania od jakiegoś czasu stosuje się w wielu branżach, poczynając
od branży usługowej (na pewno każdy
kiedyś natknął się na przyjaznego i wygadanego czatbota, który ochoczo próbuje
odpowiedzieć na nasze pytania, bądź coś
nam sprzedać), przez branżę finansową
czy marketingową, kończąc na ubezpieczeniach czy nawet nieruchomościach. Obecnie coraz więcej firm sięga
po takie rozwiązania z uwagi na stosunkowo krótki czas wdrażania całego projektu oraz fakt, że jest to zwyczajnie dużo
prostsze niż modyfikacja już istniejących
systemów w firmie. Ważny przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu rozwiązań RPA jest również czynnik ludzki
– roboty wykonują najbardziej żmudne
i monotonne zadania, zapobiegając w ten
sposób spadkom motywacji czy znudzeniu się częścią swoich obowiązków
przez pracowników.
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SPECJALISTA OD RPA – CZYM
ZAJMUJE SIĘ NA CO DZIEŃ?

problemu znajdziemy zarówno RPA Developera, który będzie samodzielnie tworzył
Na początku należy zwrócić uwagę na to, raporty dotyczące potencjalnych możliże implementacja RPA składa się z dwóch wości automatyzacji, jak i Analityka, który
głównych aspektów.
sam ma te zmiany wprowadzić.
Po pierwsze – część „techniczna”, a więc
tworzenie, wdrażanie i testowanie automatyzacji. Te zadania zazwyczaj należą
do developerów czy inżynierów IT.

Kolejną, nie mniej ważną częścią przy
implementowaniu projektów RPA, jest nie
tylko sam proces koncepcji, czy pisania
kodów, lecz także bardzo sprawna komunikacja między zespołami na każdym
z etapów wdrażania oraz zadbanie o późniejszych użytkowników software’u/ów
poprzez stworzenie dostępnych i czytelnych instrukcji obsługi i postępowania.
Osoba odpowiedzialna za wdrażanie RPA
powinna potrafić opowiadać o specyfice
automatyzacji w taki sposób, by zarówno
przekonać biznes o konieczności usprawnienia pewnych procesów, jak i oswoić
użytkowników z software’em, którego
będą używać.

Po drugie – strona koncepcyjna, tj.
badanie procesów firmy i wyszukiwanie
takich, które warto by było zastąpić lub
choć częściowo wspomóc robotem,
a także analiza złożoności procesów,
zysków i strat związanych z wybraniem
danych rozwiązań. Takie zadania należą
często do osób zajmujących stanowiska,
które są bardzo zbliżone do typowego
Analityka Biznesowego czy Analityka Procesu (np. RPA Business Analyst). Ostatnio
coraz częściej spotykanym rozwiązaniem jest również dedykowanie części KANDYDAT IDEALNY
koncepcyjnej projektu zewnętrznym Jedną z głównych umiejętności, którą
firmom consultingowym.
kandydat ubiegający się o stanowisko
związane z RPA powinien posiadać, jest
Należy przy tym zawsze pamiętać, że tak doskonała wiedza dotycząca procesów
naprawdę każda organizacja stosuje swój zachodzących w danej firmie. Taka osoba
własny system nazewnictwa i opisywania musi wiedzieć z czym na co dzień mierzą
stanowisk – dlatego bez większego się pracownicy, ile czasu kosztują ich
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Dodatkowo, zwłaszcza w dużych, międzynarodowych korporacjach, często
ważna jest biegła znajomość języka
angielskiego, która może być niezbędna
w komunikacji z wieloma, często rozsianymi po różnych zakątkach świata, zespołami oraz managementem.
Umiejętności miękkie, którymi powinien wyróżniać się idealny kandydat, to
przede wszystkim zdolność analitycznego myślenia i rozkładania powierzonych
zadań na czynniki pierwsze. Taka osoba
powinna dobrze odnajdywać się w złokonkretne zadania oraz które z nich są naj- żonych, wieloetapowych projektach i pełbardziej powtarzalne, monotonne. Przy nych wzajemnych zależności zadaniach.
czym – jeśli nie jest to osoba starająca się
zmienić stanowisko wewnętrznie – znajo- Kolejną cechą jest zdecydowanie komunimość branży i poprzednie doświadczenia katywność. Przy wdrażaniu projektu niez podobnym zakresem obowiązków będą zbędna jest umiejętność zarówno jasnego
miały ogromne znaczenie.
i klarownego precyzowania swoich myśli,
jak i tłumaczenia technicznych aspektów
Dodatkowo niezwykle ważna jest umie- osobom, które niekoniecznie muszą
jętność analizy procesów w biznesie, rozumieć zawiły i dość hermetyczny
badania konkretnych cykli, poszczegól- język z pogranicza IT i analityki. Myślę,
nych etapów i ich rezultatów. Bardzo że bardzo przydatne są również umiejętcenne są więc wszelkie wcześniejsze ności komunikacji w kontekście sprzedadoświadczenia związane z analityką biz- żowym – pamiętajmy, że zwykle proponesu i procesów.
zycję projektu RPA należy przedstawić
managementowi, dobrze argumentując
Z drugiej strony ogromnym plusem będzie potrzebne zmiany, które często wymagają
na pewno znajomość języków programo- inwestycji finansowej i czasowej ze strony
wania, czy wcześniejsze doświadczenie lub zarządu firmy.
nawet wykształcenie w branży IT.
Większość firm oczekuje również znajomości narzędzi RPA (najbardziej znane
to: UIPath, Blue Prism, Automation
Anywhere), Excela czy VBA.
Kto ma więc potencjalnie największe
szanse w rekrutacji – ktoś, kto już miał
do czynienia z analizą procesów czy programista? Zdania są podzielone. Wszystko
zależy od tego, na co firma kładzie większy
nacisk i czy pracodawca woli nauczyć kandydata języka programowania, czy specyfiki procesów zachodzących w firmie.
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pozwala pracownikom na skupienie się
na tych zadaniach, które wymagają czynnika ludzkiego, np. kreatywności, czy elastycznego, nieszablonowego podejścia.
Ponieważ, aby być dobrym specjalistą
RPA, trzeba mieć szczególne kwalifikacje, znać konkretną branżę i/lub konkretne software’y, kandydaci z tego sektora mogą liczyć na stosunkowo atrakcyjne wynagrodzenie.
Oczywiście wszystko zależy od ilości
i jakości tego doświadczenia, i tak: zaczynający swoją przygodę z RPA specjalista
może liczyć na wynagrodzenie rzędu
7000–8000 PLN brutto miesięcznie,
natomiast już posiadający około pięcioletnie doświadczenie Starszy Specjalista
– nawet 18 000 PLN brutto miesięcznie.
Stanowiska managerskie to pułap około
20 000–25 000 PLN brutto miesięcznie.

Jeśli chodzi o rozwój zawodowy, jak
w całej branży IT, możliwości jest bardzo
wiele, trudnym jest też osiągnięcie maksymalnego poziomu wiedzy – specyfika
branży wymaga nieustannego doskonalenia siebie i swoich umiejętności, a także
bycia na bieżąco ze wszystkimi nowinkami technologicznymi. Ścieżki rozwoju
są zwykle dwie – w kierunku eksperckim,
kiedy decydujemy się na pogłębianie
swojej wiedzy i poziomu odpowiedzialności za coraz większą część biznesu,
większy obszar lub więcej projektów, lub
w kierunku managerskim, gdy chcemy
MOŻLIWOŚCI NA RYNKU
tworzyć wokół siebie zespół specjalistów,
Nie jest obecnie zaskoczeniem, że spe- dzielić się wiedzą i szkolić. Wszystko zależy
cjaliści, jakkolwiek związani z branżą IT, od indywidualnych predyspozycji danej
są wciąż jedną z najbardziej rozchwyty- osoby i tego, którą drogę wybierze.
wanych grup pracowników. W tym przypadku jest podobnie. W związku z ciągłą Autor:
potrzebą rozwoju firm w kierunku coraz to
nowszych rozwiązań, technologii i cyfryzacji ogromnych ilości danych, wzrasta
zapotrzebowanie na osoby, które wesprą
proces automatyzacji tej części oboAnna Kuszner,
wiązków, które efektywniej, szybciej,
Senior Recruiter &
dokładniej i bez ryzyka wypalenia przejmą
Marketing Specialist,
Kelly Services
od ludzi roboty. W ten sposób firma
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NASZA ORGANIZACJA
NIE STOI W MIEJSCU

Wywiad z Joanną Czyżewską, Liderem w Obszarze
Kadr i Płac PKP Energetyka.
Outsourcing&More: Ponad 4 lata temu
PKP Energetyka zdecydowała się
na utworzenie własnego Centrum
Usług Wspólnych. Jakie procesy są
realizowane w ramach Waszego CUW?
Joanna Czyżewska, Lider w Obszarze
Kadr i Płac PKP Energetyka: Zakres usług
wykonywanych przez Centrum Usług
Wspólnych obejmuje obsługę procesów finansowo-księgowych (obsługa
księgowa należności, windykacji i operacji finansowych), kadrowo-płacowych,
a od czerwca br. także innych czynności
administracyjno-gospodarczych (usługi
logistyczne magazynów awaryjno-eksploatacyjnych ‘MAE’), gospodarka odpadami, obsługa zakładowych stacji paliw).

opisaliśmy kluczowe wskaźniki efektywności. Wdrożyliśmy wiele rozwiązań,
m.in. takie jak robotyzacja procesów
(RPA — Robotic Process Automation),
elektroniczny obieg dokumentów czy
Infolinię CUW.

RPA to zastosowanie botów programowych do automatyzacji powtarzalnych,
rutynowych zadań, które do tej pory
wykonywali pracownicy merytoryczni.
Realizując strategię mniej papierów
wdrożyliśmy elektroniczny obieg dokumentów. Wprowadzenie elektronicznego obiegu pozwoliło nam wyraźnie
skrócić czas tworzenia, drukowania
i wysyłania dokumentów. Pracownicy
mogą sami wykonywać pewne czynności
Jest Pani odpowiedzialna za sprawy poprzez portal samoobsługi pracownikadrowo-płacowe ponad 4000 pracow- czej, a ponieważ duża część naszych praników GK PKP Energetyka w różnych cowników to pracownicy wykonujący
oddziałach w Polsce. Jakich uspraw- pracę w terenie bez możliwości dostępu
nień w procesach wymagało podjęcie do komputera – wprowadziliśmy dla nich
zarządzania tak wielkim projektem? dwa rozwiązania. Jedno, tzw. info kioski,
Jednym z założeń powstania Cen czyli urządzenia dostępne w miejscu
trum Usług Wspólnych było wystan- pracy, na które pracownik może się zalodaryzowanie i usprawnienie procesów gować i np. zawnioskować o urlop oraz
kadrowo-płacowych dla całej GK PKP drugie – może zadzwonić na Infolinię
Energetyka. Dlatego w pierwszej kolej- CUW, która w jego imieniu złoży wniosek
ności rozpoczęliśmy od opisania proce- np. o urlop, zawnioskuje o wydanie zaś
sów tak, jak one przebiegały, a następ- wiadczenia o wynagrodzeniu czy złoży
nie wspólnie z biznesem zastanowiliśmy wniosek o dodatkowe świadczenia.
się, w jaki sposób możemy je usprawnić i zautomatyzować. Poszukaliśmy Ponadto sukcesywnie doposażamy
narzędzi, które wpłynęłyby na jakość naszych pracowników w urządzenia
i efektywność naszej pracy, a na koniec mobilne, aby w przyszłości mogli również
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za ich pomocą adresować swoje potrzeby
względem pracodawcy.
W roku 2018 PKP Energetyka otrzymała prestiżową nagrodę KAIZEN Awards
Poland w uznaniu za innowacyjne
i skuteczne wdrożenie metodologii
Kaizen. Proszę opowiedzieć na czym
polega koncepcja Kaizen i jak udało się
ją Państwu wdrożyć, angażując przy
tym wszystkich pracowników.
Kaizen to filozofia ciągłego doskonalenia (może być wykorzystywana zarówno
w biznesie, jak i życiu prywatnym). Odnosi
się do ciągłej i niekończącej się poprawy
funkcjonujących procesów. Doskonalenie
odbywa się stopniowo, poprzez selektywną eliminację wszelkich wykrytych
niezgodności (MUDA). Doskonalenie
odbywa się z udziałem pracowników
na GEMBA.
KAI + ZEN = ZMIANA NA LEPSZE
Nie chodzi o to, aby pracować więcej.
Chodzi o to, aby pracować mądrzej.
KAIZEN polega na budowaniu kultury ciągłego doskonalenia w organizacji i często
zmianie dotychczasowych nawyków.
Zmiana nawyków jest zazwyczaj trudna
w przypadku pracowników starszych
stażem. Aby wdrożone rozwiązania były
stabilne, wymagają czasu na adaptację.
Konieczna jest świadomość kultury
KAIZEN na każdym stopniu organizacji
(przykład idzie z góry, siła idzie z dołu).
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Realizując strategię mniej papierów
wdrożyliśmy elektroniczny obieg
dokumentów. Wprowadzenie
elektronicznego obiegu pozwoliło nam
wyraźnie skrócić czas tworzenia,
drukowania i wysyłania dokumentów.

Temat COVID-19 zdecydowanie zdominował naszą rzeczywistość. Jakie były
największe wyzwania dla Waszego
zespołu CUW w ostatnich miesiącach?
Jak stawiliście im czoła?
To był i nadal jest bardzo trudny czas,
a także czas pełen wyzwań. Ale, chociaż dziwnie to zabrzmi, dzięki epidemii
SARS-CoV-2 organizacja przyspieszyła
wdrożenie wielu projektów związanych
z automatyzacją. Do takich należy np. projekt e-kancelarii. W tym trudnym okresie
wdrożyliśmy dla pracowników Infolinię
CUW oraz, w związku z potrzebą wzmożonego raportowania, wdrożyliśmy Power
BI. Jest to narzędzie, którego wizualna
i interaktywna forma raportów sprzyja
analizowaniu danych i szybkiemu wyciąganiu wniosków. Raporty są dostępne
przez przeglądarkę i aplikację na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony
i tablety, dzięki czemu na bieżąco mamy
podgląd, jak epidemia COVID-19 wpływa
na naszą organizację. Wykorzystując to
narzędzie mam pogląd na pracę swojego obszaru. Analizując dane w przyjazny sposób wyciągam wnioski i wdrażam
kolejne usprawnienia.

na pozyskiwanie wiedzy i zdobywanie kreatywnego myślenia i rozwiązywania
nowych doświadczeń, a także poszuku- problemów jest ciągłe doskonalenie niejących nowych rozwiązań i innowacji.
zbędnej wiedzy merytorycznej.

Czy pracownicy mogą liczyć w PKP
Energetyka na system benefitów pozapłacowych i możliwość rozwoju?
Tak. W GK PKP Energetyka jest rozbudowany wachlarz benefitów pozapłacowych – począwszy od przywilejów związanych z byciem w rodzinie kolejowej,
Jak wygląda rekrutacja w PKP Ener poprzez świadczenia z funduszu świadgetyka w czasach po-covidowych? czeń socjalnych, opiekę medyczną czy
Jakich pracowników poszukujecie?
ubezpieczenie na życie. Nasza organizacja
Bez względu na to, czy jest to czas nie stoi w miejscu. Poprzez ciągły rozwój,
covidowy, po-covidowy czy nie, oprócz doskonalenie i automatyzację naszych
wiedzy merytorycznej, poszukujemy procesów, nasi pracownicy pozyskują
osób otwartych na wyzwania oraz unikatowe kompetencje i wiedzę. Obok
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Prowadzicie własny program stażowy,
dzięki któremu studenci mają możliwość zdobycia wiedzy od najlepszych
ekspertów branży energetycznej. A czego można się nauczyć od tego młodego pokolenia, wchodzącego dopiero
na rynek pracy?
Młode pokolenie to osoby, które urodziły się z telefonem w ręku. Są otwarci
na nowe rozwiązania, ciągłe doskonalenie.
Niestety szybko też się nudzą tym, co robią
i potrzebują co jakiś czas nowych wyzwań.
Dziękujemy za rozmowę.
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FROM HEADCOUNT
TO SKILL COUNT
– CZYLI PRZYSPIESZONA CYFROWA
TRANSFORMACJA ŚWIATA PRACY
82
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W historii biznesu, rok 2020 zostanie zapamiętany jako moment
przełomowy – praktycznie w jednej chwili przyszłość pracy stała się
rzeczywistością. Firmy muszą zwiększać efektywność i elastyczność,
radząc sobie jednocześnie z rosnącą luką na rynku pracy, zwłaszcza
w obszarze technologii. Przyszedł czas na zarządzanie umiejętnościami,
a nie etatami. Opowiada o tym najnowszy raport From Headcount to
Skill Count, przygotowany przez firmę Talent Alpha, wraz z globalnymi
partnerami, m.in. Everest Group i EPAM. Publikację raportu wspierają
Fundacja Pro Progressio i Outsourcing&More.
W roku 2020 świat zmienił się w jednej
chwili. Wiele trendów przyspieszyło
o minimum 10 lat. Firmy zostały zmuszone
do stawienia czoła zarządzaniu ludźmi
na odległość i momentalnym wdrażaniu
cyfrowych innowacji przy jednoczesnym
cięciu kosztów.
Mimo chwilowego zwiększenia liczby specjalistów na rynku, 75% firm spodziewa
się problemów z obsadzeniem ról związanych z IT. 1 Dostępność właściwych
zasobów we właściwym czasie stała się
kluczowa, a jednocześnie firmy nie mogą
sobie pozwolić na utrzymanie specjalistów pracujących przy niestabilnych
projektach. Nic dziwnego, że, jak wskazuje Gartner, 32% organizacji zamierza
zastąpić część pracowników dostawcami
z zewnątrz.2
Sprawy nie ułatwia fakt, że zgodnie z przewidywaniami Deloitte, w większości firm
połowa wszystkich umiejętności pracowników będzie musiała ulec zmianie
w ciągu 3 lat.3 Konieczne staje się dobre
rozpoznanie zdolności pracowników,
w firmie i poza nią, możliwość łączenia,
motywowania i podnoszenia efektywności pracy specjalistów pochodzących
z różnych źródeł.
The Future of Work Report From Headcount to Skill Count – przygotowany przez
firmę Talent Alpha, którego partnerami
są m.in. Everest Group, Global Sourcing
Everest, 2020.
Gartner, 2020.
3
Deloitte, 2020.
1
2
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Association, Global Technology & Business
Services Council, EPAM, Fundacja Pro Progressio i Outsourcing&More – prezentuje
fakty, trendy i narzędzia, o których warto
wiedzieć planując cyfrową transformację
HR w nowej rzeczywistości.

WYZWANIA WYZWALAJĄ NOWY
POTENCJAŁ

Pandemia sprawiła, że wiele przedsiębiorstw zostało zmuszonych do przyspieszonej transformacji. To, co wydawało
się niemożliwe jeszcze kilka lat temu, jak
praca z domu, realizowanie bardzo skom– W nowej rzeczywistości firmy powinny plikowanych operacji z wielu lokalizacji,
zmienić sposób patrzenia na specjalistów, przejście na narzędzia cyfrowe – stało się
którzy wykonują dla nich pracę. Oczywi- faktem. W nowej rzeczywistości, fizyczna
ście zawsze będzie potrzeba związania się obecność w miejscu pracy nie jest już
z wybranymi osobami stałą umową i bardzo konieczna – pracownicy nie muszą być
bliską więzią. Żyjemy jednak w świecie, gdzie pozyskiwani lokalnie, bo pozwala
globalną lukę talentów mierzy się w milio- na to internet. Daje ogromne możliwości
nach, a w USA i Unii Europejskiej 30-40% na współpracę z nowymi kandydatami,
ludzi nie ma, i w znakomitej większości nie których do tej pory ograniczała odległość.
chce mieć jednego pracodawcy. Dlatego
firmy będą musiały znaleźć nowe metody – Nastąpiła znacząca zmiana – nie tylko
na pozyskiwanie rąk do pracy, łączyć w odniesieniu do naszej zdolności do przyzespoły z różnych źródeł, lokalizacji i kultur, stosowania się do nowego świata COVID,
a także złożone z ludzi i robotów. Przede lecz również w odniesieniu do sposobu,
wszystkim jednak muszą nauczyć się zarzą- w jaki uzyskujemy dostęp do ogromdzać nie tylko ludźmi, ale przede wszystkim nych umiejętności i zasobów, którymi
umiejętnościami, które pozwalają na wyko- dysponujemy. Nasza lokalizacja nie stananie zadań szybko i skutecznie. Nie da się nowi już bariery – zaznacza w raporcie
tego zrobić nie zaczynając od głębokiego Monique Burns Thompson z Harvard
zrozumienia, jakimi zasobami, talentami Business School.
firma dysponuje lub które może szybko
pozyskać. Konieczne jest rozpoznanie zdol- Jednocześnie rośnie luka talentów, która
ności twardych i miękkich specjalistów, moż- sprawia, że w obecnych czasach, z postęliwość porównania ich, rozpoznania oso- pującymi szybko zmianami, coraz trudbistych motywacji i stylów pracy. W Talent niej o pracowników na całe życie. Według
Alpha mówimy o tym, że trzeba rozpoznać Microsoftu, w latach 2020–2025 zapotrzegenom umiejętności danego pracownika, bowanie na specjalistów technologicza dopiero później nim zarządzać. Narzę- nych znacznie się zwiększy – powstanie
dzia HR Tech, wspierane przez rozwiązania nawet 149 milionów nowych miejsc pracy
AI i Machine Learning mogą w tym bardzo w branży IT.4 Firmy zmuszone są więc
pomóc – komentuje Przemek Berendt, do odkrywania nowych, kreatywnych
4
założyciel i CEO Talent Alpha.
Microsoft, 2020.
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Cały raport From Headcount
to Skill Count można
bezpłatnie pobrać poprzez
stronę Talent Alpha:
www.Talent-Alpha.com.

przypuszczenia są prawdziwe. Badania
wykazują, że w dziewięciogodzinnej
zmianie produktywność wynosi zazwyczaj
40–60%. Resztę czasu pochłaniają czynności niezwiązane z zadaniami zawodowymi, takie jak czas osobisty czy czynniki
rozpraszające. Dlatego liderzy zdają sobie
sprawę z tego, że prawdziwym wyzwaniem
jest utrzymanie oraz poprawa wydajności,
a także faktyczna możliwość oceny wyników
pracy oraz zdolności pracownika – zaznacza
Eric Simonson, Managing Partner, Everest Group.
Jak wskazuje Everest w raporcie – teraz
jest najlepszy moment, by przyjrzeć się
marnotrawieniu produktywności w firmie.
Można to osiągnąć poprzez ograniczenie
powtarzalności zadań, odpowiednie
szkolenia czy analizę mocnych i słabych
stron pracowników.

sposobów szukania i wykorzystywania
umiejętności potrzebnych do wykonywania swoich zadań. Korzystanie ze zdolności i istniejących już stanowisk zamiast
zatrudniania pracowników pełnoetatowych, powiększanie zespołów i podejmowanie decyzji w oparciu o konkretne
dane, pozwoli na większą efektywność
i rozwój firmy. Specjaliści będą musieli
stać się bardziej elastyczni i dojrzali
cyfrowo, ale jednocześnie będą mogli
sprawdzić się w nowych rolach.

pochodzących z różnych źródeł przy
zachowaniu takiej samej skali porównań,
dzięki czemu będzie można podejmować
decyzje oparte na rzetelnych danych.

– Tworząc indywidualne profile umiejętności pracowników i zespołów, firmy
mogą lepiej zarządzać swoimi zasobami,
planować rozwój talentów czy planować
re- i upskilling. Dzięki nowoczesnym narzędziom można zidentyfikować luki w umiejętnościach na poziomie całej organizacji,
mniejszych struktur i każdego specjalisty
– Firmy muszą zająć się kwestią luki z osobna. Można wtedy zbudować skuw umiejętnościach i pomóc pracow- teczny plan nauki i rozwoju organizacji
nikom w rozwijaniu nowych zdolności, by w oparciu o mapy umiejętności – wskazuje
utrzymać konkurencyjność gospodarki, Kristina M. Hardy, Novartis.
która w coraz większym stopniu opiera się
na innowacjach – komentuje Rohitashwa Ponowne przemyślenie zarządzania talenAggarwal, Everest Group.
tami w firmie może stać się największą
przewagą w trudniejszym okresie. Firmy
TALENTY, NIE ETATY
potrzebują odpowiednich talentów IT
W dobie COVID i rewolucji cyfrowej wyposażonych w wymagane umiejętwyzwaniem jest nie tylko utrzymanie ności techniczne.
efektywności biznesowej w panującej
atmosferze niepewności, ale także roz- – Panuje ogólne przeświadczenie, że wydajpoznanie umiejętności pracowników ność pracy wzrosła. Niestety, większość firm
na odległość. Bardzo ważna jest moż- nie ma możliwości pomiaru tych danych,
liwość oceny potencjału specjalistów więc tak naprawdę nie wiemy, czy te
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W raporcie czytelnicy znajdą przegląd
sposobów, które pomogą zarządzać
umiejętnościami specjalistów w sposób
elastyczny, zdalny i cyfrowy. Publikacja
prezentuje narzędzia potrzebne do zrozumienia zdolności technologicznych,
poznawczych i osobowościowych specjalistów, w tym te oparte o technologie
AI/Machine Learning.
Partnerami publikacji są Everest Group,
Global Sourcing Association, Global
Technology & Business Services Council,
Pro Progressio, firma EPAM, Venture L,
Transformant. W raporcie wypowiadają się międzynarodowi eksperci, m.in.
z Harvard Business School, Staffing Industry Analysts, firm takich jak Novartis czy
GFT, a także doradcy firm Fortune 100 oraz
branży BPO/SCC.

Autor:

Agnieszka
Porębska,
Head of
Communications,
Talent Alpha
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Centrum
IKEA
dla Firm

IKEA dla Firm
Stwórz z nami biuro, które pracuje w Twoim rytmie

Skorzystaj

Spotkaj się

z usługi aranżacji

z indywidualnym doradcą

https://www.ikea.com/pl/pl/ikea-business/

Złóż zamówienie

centrumikeadlafirm@ikea.com

tel: +48 501 951 328
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OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres:
mateusz.skiba@grafton.pl

KSIĘGOWY/-A
wynagrodzenie: 6 000 – 11 000 PLN brutto / miesiąc
W związku z dynamicznym rozwojem w Polsce prestiżowego sektora Business Services, zapraszamy
do udziału w rekrutacji do nowo otwartego w Warszawie centrum usług wspólnych.
Poszukujemy obecnie księgowych z obszaru general ledger, accounts payable oraz accounts receivable biegle
władających językiem angielskim oraz innym europejskim językiem – np. niemieckim, francuskim, włoskim
lub hiszpańskim. Mile widziana będzie też znajomość: węgierskiego, słowackiego, czeskiego czy języków
skandynawskich. W strukturze znajdą dla siebie miejsce zarówno juniorzy, specjaliści, jak i seniorzy.

Profil kandydata:
•
•
•
•
•
•

preferowane wykształcenie i/lub kwalifikacje z obszaru rachunkowości, finansów, ekonomii itp.,
min. 1 rok doświadczenia w pracy w obszarze księgowości w sektorze business services lub outsourcingu,
doświadczenie w międzynarodowym środowisku,
bardzo dobre umiejętności w pracy z pakietem MS Office, Excel i Outlook,
biegły angielski do codziennego użycia + min. dobry inny europejski język obcy,
bardzo dobre umiejętności analityczne oraz komunikacyjne.

Klient oferuje:
•
•
•
•
•
•
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stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
prywatny pakiet medyczny,
elastyczny czas pracy oraz częściową pracę zdalną,
możliwość awansu zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w międzynarodowym środowisku,
roczny bonus.

Outsourcing&More Polska | listopad–grudzień 2020

KARIERA I ROZWÓJ

BIBLIOTEKA MANAGERA
GRA BEZ KOŃCA
Nieskończona gra.
Nieskończone zwycięstwa!
Kolejna książka Simona Sineka – autora
takich bestsellerów jak Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspirują innych
do działania i Liderzy jedzą na końcu. Dlaczego niektóre zespoły potrafią świetnie
współpracować, a inne nie.

Książka wyjaśnia pięć podstawowych
zasad nieskończonego lidera: 1. postęp
powinien być słuszny, 2. należy budować
zaufanie w zespole, 3. godny rywal zasługuje na uwagę, 4. należy postawić na elastyczność oraz 5. odwaga przewodzenia
musi być okazana.

Autor: Simon Sinek
Rok wydania: 2020
ISBN Książki drukowanej:
978-83-283-6632-9
ISBN e-booka:
978-83-283-6633-6

Sinek pokazuje w książce przywództwo
w niespotykany sposób. Imperatyw wyciskania z ludzi imponującej efektywności
zastąpiły fundamenty przywództwa
z nieskończonym nastawieniem. Awans,
nagroda czy wygrana walka budzą rozkoszny dreszczyk, ale nie należy na tym
opierać swojej przyszłości. Jeśli jesteś
przekonany do słusznej sprawy i postanawiasz pracować nad tą wizją przyszłości
tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu,
rok po roku, oznacza to, że zwyciężasz.
Samo dążenie nadaje znaczenie pracy
i życiu. Dzięki tej książce przekonasz
się, że nieskończone nastawienie lidera
pozwala mu budować silniejsze, bardziej
innowacyjne i inspirujące organizacje.
Przyszłość świata leży w rękach takich
przywódców.

MYŚL I BOGAĆ SIĘ.
WERSJA ORYGINALNA, ODŚWIEŻONA I ZAKTUALIZOWANA
Książka o rozwoju osobistym, którą MUSISZ
mieć! Napoleon Hill poświęcił kilkanaście
lat życia na stworzenie metody osiągania
sukcesu. Uczył się od najlepszych, którzy
stworzyli wielkie fortuny. Był uwielbianym
w Ameryce autorem motywacyjnym,
twórcą zasad osobistego sukcesu.
W czasach Wielkiego Kryzysu, Hill opublikował swoje dzieło po raz pierwszy.
Późniejsze wydania książki nie zawierały
wielu fragmentów, które dziś, w czasach
chaosu i niepewności okazują się bardzo
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istotne. Równocześnie książka została Nie czekaj! Właściwa chwila nigdy nie
zaktualizowana o świeże dane gospo- nastąpi! Cokolwiek umysł potrafi pomydarcze oraz wzbogacona o komentarze, śleć i w to uwierzyć, potrafi też osiągnąć!
przypisy i kilka dodatków. W ten sposób
pełniej i ściślej zapoznasz się z niezwykłą
Autor: Napoleon Hill,
metodą Napoleona Hilla. Głębiej zrozuRoss Cornwell (Editor)
miesz wszystkie konteksty i odkryjesz,
Rok wydania: 2020
że Hill świetnie znał koncepcje zarząISBN Książki drukowanej:
dzania korporacyjnego czy psychologii,
978-83-283-6253-6
ISBN e-booka:
które trafiły do kanonu ledwie kilka lat
978-83-283-6254-3
temu. Każde zdanie tej książki sprawi,
że zaczniesz zbliżać się do tego, czego
naprawdę pragniesz!
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Miasto Bydgoszcz

i Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
jako partnerzy strategiczni konferencji online BSS Tour

„GBS Talks 4.0 – Virtual Forum” dziękują za zainteresowanie
i tak liczny udział w tym wydarzeniu.

Cieszy nas, że po raz kolejny mieliśmy okazję spotkać się w gronie
ekspertów z branży nowoczesnych usług dla biznesu.

Mamy nadzieję, że „GBS Talks 4.0 – Virtual Forum” stało się

dla wszystkich okazją do merytorycznych dyskusji i inspirującej
wymiany myśli. To, że byli Państwo z nami, jest dla nas
zaszczytem i radością.
Wszystkich zainteresowanych ofertą inwestycyjną
Miasta Bydgoszczy zapraszamy na strony
www.barr.pl

www.invest.barr.pl

Nie zatrudniaj.
Skorzystaj
z outsourcingu IT!
Ponad 300 programistów Java, JavaScript, .NET i Mobile
dla małych i dużych projektów. W pełni skalowalne oraz
agile zespoły IT dla Twojej firmy w Europie.

Zapytaj o wycenę:

j-labs.pl | sdc.j-labs.pl |

