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Rok 2020 był wyjątkowym rokiem dla biznesu na całym świecie.
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Zapraszam do lektury pierwszego w roku 2021 wydania magazynu
Outsourcing&More, w którym, jak zwykle, przedstawiamy szeroką listę
publikacji z obszaru biznesu, inwestycji i HR. Dziś rozpoczynamy nowy
cykl publikacji dotyczący podcastów biznesowych, które są przedstawiane przez wybitnych ekspertów polskiego świata podcastingu.
To pierwsza z kilku zmian, które zaplanowaliśmy w Outsourcing&More
na rok 2021.
O kolejnych będziemy informować na bieżąco, a tymczasem życzę
wielu interesujących przemyśleń po lekturze niniejszego wydania.
Dymitr Doktór
Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI BIZNESOWE

Podcasty dla biznesu

The BSS Tour Bydgoszcz – GBS Talks 4.0
Do grona podmiotów bardzo dobrze przygotowujących konferencje on-line dołączył
GBS Talks 4.0.

Kto zapłaci przedsiębiorcom za pandemię?
Wprowadzone ograniczenia dotknęły wielu przedsiębiorców z różnych branż:
gastronomicznej, hotelarskiej czy fitness.

Czym się kierować przy wyborze samochodu dla rodziny wieloosobowej
Pomimo rosnącej popularności modelu rodziny 2+1 wciąż możemy zobaczyć
rodziców, ciągnących za sobą karawanę pociech.

Nowe obowiązki wynikające z zawierania umów o dzieło
Od 1 stycznia 2021 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy o sus.

Migracja procesów – zorganizowana wycieczka biura turystycznego
czy podróż w nieznane
W okresie pandemii temat przeniesienia części lub całości procesu z biznesu do
Centrum Usług Wspólnych (CUW) jest kwestią czasu.

Trasformacja firmy niczym lot na Marsa
Założenie jest proste – statek musi osiągnąć właściwą prędkość i bezpiecznie dowieźć
załogę do celu.

5 powodów, dla których warto wybrać system Smart Tap do twojego
miejsca pracy
Strefy, w których można się odświeżyć, są niezwykle znaczącym punktem
w środowisku pracy.
SSC

Nowa dekada i nowe wyzwania w ewolucji centrów typu GBS i SSC
w Polsce
Wywiad z Marcinem Janiszewskim, GBS Elekta w Polsce.

Raport Praca z domu 2020 już jest!
Kinnarps wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego, Polskim Instytutem Środowiska
Pracy oraz Pro Progressio opublikował raport dot. home office.

Siła dodatków w twoim biurze
Biuro bardzo często staje się naszym drugim domem, spędzamy w nim codziennie
około ośmiu godzin, dlatego też powinniśmy czuć się w nim dobrze i komfortowo.
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WYWIAD NUMERU
Łódź. Wielkie wyzwanie i wielki potencjał
Wywiad z Adamem Pustelnikiem, Pierwszym Wiceprezydentem Miasta Łodzi.

AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE

Dlaczego nadal potrzebujemy biur?
Katarzyna Zawodna-Bijoch oraz Arkadiusz Rudzki (Skanska w CEE) opisują zmieniającą
się rolę biura oraz mówią o tym, co czeka nas w przyszłości.

Przyjazna i elastyczna
Bydgoszcz otwarta na inwestycje w nowej rzeczywistości.

Co słychać w Poznaniu? Podsumowanie biznesowe 2020
2020 rok przeniósł nas wszystkich w świat digitalowy.

Mieszkańcy dobrze czują się w mieście, które się rozwija
W listopadzie 2020 r. Częstochowa uzyskała tytuł Symbol Polskiej Samorządności 2020.

AKTUALNOŚCI HR

Związek trójstronny
Rok 2021 to niewątpliwie czas zmian na rynku pracy.

Barometr nastrojów pracowników, czyli wskazówki dla szefów
W sposobie pracy zaszła rewolucyjna zmiana – najpierw przestawienie, gdzie tylko to
było możliwe, na pracę zdalną, potem nieśmiałe powroty do biur.

Praca na kwarantannie i izolacji – czy to możliwe?
Wzrastająca liczba pozytywnych testów sprawia, że COVID-19 coraz realniej zagląda
do kolejnych firm.

Depresja Twojego pracownika to Twoja sprawa
Wsparcie psychologiczne z perspektywy HR.

Biblioteka Managera
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AKTUALNOŚCI
BIZNESOWE
PIERWSZYM NA RYNKU SOFTPOSEM OD WORLDLINE
ZAPŁACISZ W SKLEPIE, TAKSÓWCE CZY U KURIERA
JUŻ TERAZ, WKRÓTCE TAKŻE Z PIN-EM!
Należąca do Worldline, lidera na rynku
płatności elektronicznych w Europie,
spółka SIX Payment Services, z sukcesem
wdraża najnowszy terminal płatniczy typu
SoftPos od początku lipca minionego
roku. To pierwsze w Polsce i najbardziej
wszechstronne rozwiązanie tego typu
na rynku. Terminal Worldline przygotowany we współpracy z polskim fintechem
SoftPos można zainstalować w formie aplikacji na dowolnym urządzeniu mobilnym
z systemem operacyjnym Android 8.0 lub
nowszym. Terminal pozwala na akceptowanie płatności zbliżeniowych kartą,
zegarkiem czy telefonem. Obecnie testowane są transakcje z potwierdzeniem
kodem PIN z planowanym wdrożeniem
już w 1. kwartale 2021 roku.
Umowy na wdrożenie nowego SoftPosa podpisane zostały między innymi
z firmami z Warszawy, Wrocławia i Łodzi,
a liczba użytkowników i transakcji
stale rośnie.

Uniemożliwiało nam to dokonanie
dostawy w godzinach pracy sklepu, a elastyczność w działaniu jest w tej chwili kluczowa. Dlatego SoftPos jest dla nas idealnym rozwiązaniem, możemy zrealizować zamówienie nawet tego samego
dnia – twierdzi właścicielka lokalu.
Podobnych głosów od zadowolonych sprzedawców jest coraz więcej,
a informacje o aplikacji rozchodzą się
pocztą pantoflową.
– Pierwsze sześć miesięcy od wdrożenia
pokazują nam, że na rynku jest duże zapotrzebowanie na szybką i sprawną obsługę
płatności bez konieczności ponoszenia
dodatkowych kosztów zakupu urządzania. Nasz terminal SoftPos doskonale
wpisuje się w te potrzeby – komentuje
Artur Żymańczyk, Country Manager
w Worldline.

By zacząć używać terminala SoftPos,
wystarczy zawrzeć umowę z Worldline/
SIX Payment Services. Sama instalacja
Wśród korzystających z rozwiązania jest odbywa się zdalnie i polega jedynie
m.in. warszawski lokal „W liściach”.
na rejestracji oraz ściągnięciu aplikacji
na swój smartfon lub tablet, co jest
– Jesteśmy mikrobiznesem, korzysta- niezwykle wygodnym rozwiązaniem
łyśmy z jednego terminala płatniczego. w obecnej sytuacji epidemicznej.

CLUDO JEDNYM
Z NAJWIĘKSZYCH DOSTAWCÓW
SYSTEMÓW CONTACT CENTER
W POLSCE
30 października 2020 CLUDO Sp. z o.o.
zakupiła 100% udziałów firmy Telefonix
Sp. z o.o. Poprzez zakup Telefonix Sp. z o.o.
CLUDO staje się jednym z największych
dostawców systemów Contact Center
w Polsce; połączone firmy obsługują kilka
tysięcy stanowisk Contact Center u najbardziej wymagających klientów z branży
finansowej, logistycznej, outsourcingowej, farmaceutycznej czy też sprzedaży detalicznej. Łączymy kompetencje
CLUDO, pioniera systemów Contact
Center dostarczanych w modelu SaaS,
oraz Telefonix, wieloletniego integratora
systemu Pure Connect firmy Genesys.
Misją CLUDO jest ułatwienie zarządzania
obsługą klienta i contact center w zmieniającym się świecie. Zakup Telefonix
daje nam unikalne na rynku kompetencje
wsparcia i rozwoju rozwiązania Pure Connect w modelu onsite jak i zapewnienia
bezpiecznej ścieżki migracji do chmury
optymalizującej nowe funkcjonalności
i elastyczność chmury, jak i już poczynione inwestycje we własną infrastrukturę. Czyli ewolucja a nie rewolucja!
– Historia Telefonix sięga lat 90., od
początku firma była oparta o profesjonalizm, otwartość, szacunek oraz proklienckie
nastawienie. Są to też wartości CLUDO.
Ta kulturowa bliskość naszych zespołów
była kluczowa w decyzji o połączeniu
firm. Razem będziemy mogli zrobić więcej
i lepiej, z korzyścią dla naszych klientów
i pracowników – Aleksander Wierciński –
CEO CLUDO.
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ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
Koniec roku jest wyjątkowym okresem
pod wieloma względami. W otoczeniu
wszechobecnej atmosfery świąt podsumowujemy ten, który minął i planujemy następny. Angażujemy się w różne
eventy, jak biegi charytatywne, czy
zbiórki, by wspomóc tych, którzy tego
najbardziej potrzebują. Jednak, czy
można pójść jeszcze o krok dalej? Wszak
Święta Bożego Narodzenia są najważniejszym wydarzeniem nie tylko dzieci, ale
Nas wszystkich. To czas radości, dzielenia
się oraz spotkań przy rodzinnym stole.

względu na wiek, piszą indywidualne
listy do Świętego Mikołaja. Ręcznie wykonane, przepiękne kartki trafiają do nas
pod koniec listopada. Skrupulatnie zapoznajemy się z każdym życzeniem pilnując,
by nic nie umknęło naszej uwadze!

Niektóre stanowią prawdziwe wyzwanie!
Zakup kilkudziesięciu prezentów w tym
gorącym okresie może przyprawić
o zawrót głowy, a zdarzają się przypadki,
które wymagają szeroko zakrojonych
poszukiwań. Jednak nic nie sprawi takiej
satysfakcji, jak zdobycie specjalistycznej
Tak postawione pytanie zainicjowało figurki do bitewniaka, za którą obdzwow firmie Mellon Poland powstanie akcji niło się sklepy w całej Polsce, by w końcu
Zostań Świętym Mikołajem, a następnie znaleźć ostatnią sztukę.
stałą współpracę z Specjalnym Ośrod
kiem Wychowawczym Dom przy Rynku Na sam koniec pozostaje wszystko spaw Warszawie.
kować dołączając życzenia i dostarczyć
pod choinkę jeszcze przed Wigilią.
Oczywiście całe przedsięwzięcie ma swój
plan działania, terminy oraz budżet, ale I tak, już po świątecznej kolacji zjedzonej
zależy nam, by dla podopiecznych przy wigilijnym stole i złożonych sobie
ośrodka Święta nie traciły swojej magii. nawzajem życzeniach każdy z wychoDlatego też wszyscy podopieczni, bez wanków otrzymuje swój podarunek.

Mijający rok postawił przed nami nowe
wyzwania. Wymusił zmianę perspektywy oraz sposobu pracy. Różnił się od
poprzednich, ale mimo tego i tym razem
udało Nam się spełnić kilka marzeń.
Koniec, końców nie ma niczego wspanialszego od uśmiechu szczęśliwego dziecka.

ROBOSHORE
Automatyzacja stała się powszechna
w wielu organizacjach. Dla wielu firm
nie jest to prosta droga. Niejednokrotnie
pojawiają się problemy, takie jak nieefektywnie używane licencje, niewydajnie
działające boty czy brak możliwości skalowania w zależności od potrzeb, które
stanowią wyzwanie dla tradycyjnego
modelu operacyjnego. Dzięki Roboshore
zrealizujesz swoje cele RPA. Ty skupisz się
na tym, co ważne. My zajmiemy się resztą.
Roboshore to nowa usługa biznesowa,
oferowana przez Digital Workforce, wiodącego dostawcę inteligentnych usług
z zakresu automatyzacji.
Roboshore uwalnia czas twojego zespołu
i pozwala mu skupić się na podstawowej
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działalności biznesowej firmy. Pomaga
zapewnić konkurencyjność, dostarczając wysokowydajne, oparte na wielu
technologiach rozwiązania automatyzacji z chmury, wspierane przez proaktywne utrzymanie procesów 24/7, które
poprawia ogólną jakość automatyzacji.
Jedna cena za jeden proces. Na podstawie zużycia. Brak zobowiązań długoterminowych. Roboshore jest wyceniany za minutę produkcji, a cena zależy
od priorytetu danego procesu (standardowy, priorytetowy lub krytyczny). Nie
musisz się już martwić nieużywanymi lub
niedostatecznie wykorzystywanymi licencjami: już teraz możesz zacząć maksymalizować korzyści płynące z inteligentnej
automatyzacji. Dzięki Roboshore możesz

skalować w górę i w dół, w zależności
od potrzeb. Jeśli Twój proces trwa tylko
osiem godzin miesięcznie, płacisz tylko
za ten czas i nic więcej. Możesz łatwo
dostosować zużycie w oparciu o zmiany
sezonowe lub zmieniającą się sytuację
twojej firmy. Masz pełną kontrolę nad
swoimi procesami i kosztami.
Więcej informacji:
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PODCASTY DLA BIZNESU
posłuchaj mojego podcastu
GREG ALBRECHT PODCAST – WSZYSTKIE TWARZE BIZNESU
to wiodący podcast o tematyce biznesowej w Polsce. Składa się z dwóch formatów.
Pierwszy z nich to 90-minutowe rozmowy z przedsiębiorcami, którzy zbudowali biznes od zera. Zawierają ich historie,
konkretne taktyki i narzędzia, które pomogły im osiągnąć cele.
Drugi to krótkie 20-minutowe odcinki tematyczne, które poruszają tematy istotne dla osób zarządzających biznesem.
Bazują na moich doświadczeniach jako przedsiębiorcy, doradcy strategicznego, mentora i inwestora w startupy
oraz executive coacha.
W pracy z liderami słyszę czasem, że nikt tego nie zrobi tak jak ja, rekrutowanie dobrych ludzi jest trudne,
i prowadzenie biznesu w Polsce to same problemy.
Mam świadomość, że trudności się zdarzają. Natomiast postrzegam nieświadome powtarzanie ograniczających przekonań jako bardziej szkodliwe niż nadarzające się wyzwania. Warto zadać sobie
pytanie, co zyskujesz myśląc w ten sposób. I zrezygnować z tych przekonań.
W zrozumieniu szkodliwości przekonań i skutecznym rozprawieniu się z nimi pomoże Ci 139. odcinek
podcastu „Jak przekonania ograniczają Twoje wyniki”. Warto zainwestować 19 minut, by zidentyfikować i wyplenić niepraktyczne refleksje i powiedzenia.

Posłuchaj odcinka:

PIOTR BUCKI – BIZNES W IT
Czy przywództwo w firmie jest ważne? Tak. Kim jest, więc prawdziwy lider? Jakie ma cechy? Jaką ma postawę? Jakie
zachowania? Lider to przecież postawa, nie rola. Liderem się jest, albo się nie jest. Jest to taka spójność między tym
kim jestem, a co robię. Jeśli tej spójności nie ma, to ciężko mówić o przywództwie.
Lider w relacji z zespołem. Wie, jak budować zespoły, daje swobodę i dąży do tego, aby otaczać się lepszymi od siebie oraz jest pełnoprawnym członkiem zespołu. Ma autorytet oparty o wiedzę i decyzyjność. Wie, dokąd zmierza i ma szerszy obraz sytuacji.
Lidera cechują: skromność, pokora i spójność. Ucieka od hipokryzji. Bliżej mu do mentora, a daleko
od bycia sędzią czy dyktatorem. Jednak w razie potrzeby decyzje umie podjąć. W relacji z innymi
cechuje go konsekwencja i asertywność. Wie, że rozwój osobisty i zawodowy nigdy się nie kończy.
Jest takie powiedzenie, że przychodzi się do firmy, a odchodzi od szefa. Warto się nad nim głębiej
zastanowić.
W tym odcinku, zgłębiam właśnie temat przywództwa. Miłego słuchania.

Posłuchaj odcinka:

WIKTOR DOKTÓR – BSS BEZ TAJEMNIC
to podcast, w którym codziennie omawiane są ciekawostki, fakty i mity ze świata outsourcingu i nowoczesnych usług biznesowych. Skrót, jakim jest BSS, nie oznacza w tym podcaście tylko Business
Support Services, ale jest głęboko analizowany i dostarcza słuchaczom szeregu informacji, dzięki
którym wyobrażenie branży usług B2B staje się przejrzyste, zrozumiałe i... no cóż, podane na tacy.
Dziś zapraszam do wysłuchania odcinka numer #313, w którym wraz z Krystianem Bestrym – Prezesem Adaptive Solutions and Advisory Group, rozmawiamy o trendach i wyzwaniach w obszarze
GBS, czyli Globalnych Centrów Usługowych.

Posłuchaj odcinka:

WOJCIECH STRÓZIK – ROZWÓJ OSOBISTY DLA KAŻDEGO
Każdego tygodnia słucham od kilku do kilkudziesięciu różnych podcastów, głównie polskich. Robię to z czystą
przyjemnością, chyba że twórca podcastu mi na to nie pozwala ze względów technicznych. Zwykle, to po prostu
kiepskiej jakości dźwięk.
Lubię to do tego stopnia, że wraz z grupą innych zapaleńców, zbieramy przesłuchane perełki i wypuszczamy w formie
cotygodniowego newslettera o #NppPl, czyli Najlepsze Polskie Podcasty.
Dziś polecę Wam dwa odcinki podcastów. Jeden wyszedł spod mojego mikrofonu, a mówiłem tam o zaletach spotkań nazywanych Mastermind. Sam byłem zarówno uczestnikiem, jak i organizatorem takich spotkań, więc
mogę podzielić się doświadczeniem obu stron.
Jeśli ktoś nie miał okazji o tym słyszeć, to śpieszę wyjaśnić, że to wysoce efektywne, moderowane spotkania, mające na celu wymianę doświadczeń, dostarczenie wsparcia i motywacji do podejmowania
omawianych tam aktywności. Najczęściej w obszarach rozwoju biznesu. Ich długość, częstotliwość
oraz przebieg ustala zwykle sam organizator. Zwykle grupa liczy 3–5 osób, spotkania trwają w okolicach 60–90 minut i odbywają się co dwa tygodnie. Jeśli nigdy nie brałeś udziału w takich spotkaniach, to gorąco polecam, a jeśli brałeś, to podziel się swoimi doświadczeniami na stronie podcastu.
Odcinek ten ma numer #085 Solo - Mastermind

Posłuchaj odcinka:
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moja rekomendacja
THE TIM FERRISS SHOW
to podcast nr 1 w kategorii biznes na świecie, którego odcinki zostały pobrane ponad 500
milionów razy. Książki i podcasty Tima służyły mi za inspirację długo wcześniej niż zacząłem
myśleć o nagrywaniu rozmów. Inspiracje dotyczące bardziej efektywnej organizacji życia, ciekawych lektur i doświadczeń najbardziej skutecznych ludzi świata pomogły mi podjąć wiele
decyzji, które znacząco wpłynęły na jakość mojego życia.
Wśród wspaniałych odcinków tego podcastu znajdziesz rozmowy z Arnoldem Schwarzeneggerem, Jasonem Friedem czy Hugh Jackmanem. Jeśli nieustannie się doskonalisz i szukasz
inspiracji, to gwarantuję, że każda z tych rozmów dostarczy Ci wartość.
Dziś zachęcam Cię do wysłuchania rozmowy z Derekiem Siversem – twórcą serwisu CD Baby.
Zafascynowały mnie jego niekonwencjonalne podejście do rozwoju biznesu, wspaniały model
podejmowania decyzji i historia budowy produktu, który stał się narzędziem do dystrybucji
muzyki alternatywnej nr 1 w USA.
Jego taktyka „Hell yeah or no!” pomogła mi podjąć wiele decyzji. Zapraszam do wysłuchania!

Posłuchaj
odcinka:

MENEDŻER PLUS PODCAST
Jak często liderom zdąża się mówić zamiast słuchać?
Z czego wynika to, że nie słuchamy, ale wolimy mówić? Czy nie jest w wielu przypadkach tak,
że nie umiejąc zadać właściwie właściwych pytań po prostu wolimy „gadać”, a ściślej narzucić
swój punkt widzenia. A może jest tak, że lider powinien znać odpowiedź na każde pytanie? Kogo
w szkole oceniało się lepiej – tego co pytał czy tego mówił (w domyśle wiedział). Mówi się też,
że ten kto pyta kontroluje rozmowę. Często jest też tak, że dobrze postawione pytanie to połowa
sukcesu w rozwiązaniu problemu.
Czy nie warto zatem pochylić się nad umiejętnością właściwego zadawania pytań?
Mariusz Chrapko w podcaście Menedżer plus wraz z gośćmi pokazuje typowe błędy w zadawaniu
pytań. Typowe nie znaczy trywialne czy banalne. Odcinek jest o tyle wartościowy, że przyda się
zarówno poczatkującym liderom, jak i tym, którzy już mają sporo doświadczenia. Sam na nim
też skorzystałem, więc z przyjemnością polecam:
MP 102: 7 najczęstszych błędów związanych z zadawaniem pytań – poradnik lidera.

Posłuchaj
odcinka:

NOWOCZESNA SPRZEDAŻ I MARKETING
Uwielbiam słuchać podcastów biznesowych, a mądrych i wartościowych twórców należy promować. Dziś zachęcam do wysłuchania odcinka 090: Sprzedaż B2B na eksport – Strategia i eksperymenty (Część 1). Odcinek ten ukazał się w podcaście Nowoczesna Sprzedaż i Marketing
(NSM) autorstwa Szymona Negacza. Podcast NSM, to jedna z moich ulubionych audycji podcastowych o tematyce marketingu, sprzedaży oraz technik, jakie wiążą się z tymi istotnymi dla
każdego biznesu działaniami.
Szymon Negacz, to profesjonalista, który w swoim podcaście skupia się tylko na istotnych tematach i przedstawia omawiane zagadnienia w taki sposób, że są one zrozumiałe zarówno dla osób
początkujących, jak i zaawansowanych w dziedzinach, jakimi są Marketing i Sprzedaż.

Posłuchaj
odcinka:

THE KNOWLEDGE PROJECT
Staram się znaleźć czas także na słuchanie podcastów w języku angielskim. Przyznam, że wcale
nie odbiegamy jakością od amerykańskich programów, ale jednak wielu jeszcze rzeczy możemy
nauczyć się od naszych, bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek.
Serdecznie zapraszam do podcastu The Knowledge Project, a konkretnie do odcinka numer #95.
Odcinek czysto biznesowy, bo gościem odcinka jest Code Cubbit, założyciel i Dyrektor zarządzający Mistral Venture Partners. Rozmowa toczy się głównie wokół doradztwa dla małych i średnich
firm. Solo i entrepreneur, czyli rodzimy przedsiębiorca znajdzie w tym odcinku wiele ciekawych
spostrzeżeń i być może przekona się, że warto czasem kupić wiedzę i doświadczenie od osób,
czy firm, które się w tym specjalizują.
Motto, którym kieruje się Code to: Minimalizować błędy i maksymalizować możliwości. Wiem.
To bardzo krótkie streszczenie i nie wyczerpuje wszystkich tematów odcinka, ale robię to z premedytacją, bo zależy mi, żebyście posłuchali tej rozmowy, a później pewnie sami dodacie ten
podcast do obserwowanych.
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Posłuchaj
odcinka:
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THE BSS TOUR
BYDGOSZCZ
– GBS TALKS 4.0
Wydarzenia on-line na dobre zagościły w Internecie. Jednakże,
w odróżnieniu od pierwszej połowy roku, znacząco spadła ich
liczba, a jednocześnie podniosła się jakość wirtualnych wydarzeń
biznesowych. Do grona podmiotów bardzo dobrze przygotowujących
konferencje on-line dołączył GBS Talks 4.0.

10
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W listopadzie 2020 r., w przeciwieństwie
do poprzednich edycji cyklu konferencji
The BSS Tour, wydarzenie realizowane
przez Pro Progressio odbyło się w Internecie. Wydarzenie, którego Partnerem
Strategicznym było Miasto Bydgoszcz
oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zgromadziło ponad 200 uczestników z Polski i innych krajów.
Głównym celem, jaki przyświecał GBS
Talks 4.0, było omówienie kilku kluczowych obszarów z branży outsourcingu
oraz centrów usług wspólnych, które zdominowały rynek w roku 2020. Omawiane
zagadnienia dotyczyły:
• wirtualizacji pracy,
• lokalizacji na centra operacyjne,
• rosnącego zainteresowania lokowaniem
w Polsce centrów ICT z Białorusi,
• technologii wspierającej procesy
rekrutacyjne,
• pracy w środowisku biurowym, w tym
także w biurach coworkingowych,
• zarządzania wirtualnymi zespołami.
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Konferencja rozpoczęła się od pogłębionej dyskusji na temat szans i ryzyka
dla miast, jakie daje nowy trend na rynku
pracy, czyli wirtualizacja stanowisk pracy.
Temat ten omawiany był z perspektywy
samorządu, biznesu, ale także i samego
pracownika. W dyskusji wzięli udział Edyta
Wiwatowska (BARR), Adam Wąsik (Pracownia EB), Marta Lyczmańska (Ciklum)
oraz Waldemar Jasiński (Livingstone). Rozmowę moderował Wiktor Doktór – Prezes
Pro Progressio.
Wszystkie panele dyskusyjne, które
miały miejsce podczas The BSS Tour Bydgoszcz – GBS Talks 4.0 były zaplanowane
na 45 minut, i każde z nich było pogłębioną analizą omawianych tematów.
Obecność prelegentów z Polski, Białorusi, Belgii i Niemiec gwarantowała najwyższy poziom merytoryczny prowadzonych rozmów.

trenera z zakresu zarządzania wirtualnymi zespołami. Autor bestsellerowych
książek Virtual Power Teams oraz Power
Teams Beyond Borders w 45-minutowym
wykładzie odsłonił zasady współpracy
i zarządzania wirtualnymi i rozproszonymi zespołami.
Po zakończeniu wydarzenia, uczestnikom
konferencji udostępniono wszystkie
nagrania z GBS Talks 4.0., do których
mogą wracać w dowolnym momencie.
Szczegółowa Agenda listopadowej konferencji wraz z pełną lista prelegentów jest
dostępna na stronie internetowej bsstour.
com/edycja/2020-bydgoszcz/pl.

Pro Progressio na rok 2021 zaplanowała
kolejne cztery konferencje z cyklu The BSS
Tour. Jeśli nadal na wydarzenia biznesowe
będą nałożone ograniczenia logistyczne,
The BSS Tour odbędzie się wirtualnie.
W momencie zdjęcia obostrzeń, Pro ProWisienką na torcie było wystąpienie gressio zrealizuje konferencje w trybie
Petera Ivanova, międzynarodowego stacjonarnym.
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KTO ZAPŁACI
PRZEDSIĘBIORCOM
ZA PANDEMIĘ?
W związku z trwającym okresem pandemii COVID-19, rząd wprowadził
liczne obostrzenia mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania
się wirusa SARS-CoV-2. Wprowadzone ograniczenia dotknęły wielu
przedsiębiorców z różnych branż: gastronomicznej, hotelarskiej czy fitness.
Tysiące właścicieli firm zmuszonych było
zamknąć swoje zakłady, zredukować
kadry pracownicze bądź w znacznym
stopniu ograniczyć prowadzoną przez
siebie działalność. Właściciele galerii handlowych zostali ustawowo pozbawieni
możliwości żądania zapłaty czynszów
za najem, a właściciele powierzchni biurowych zetknęli się ze znacznymi redukcjami wynajmowanych powierzchni przez
dotychczasowych najemców.
Wszystkie wprowadzone ograniczenia
w prowadzeniu działalności gospodarczej doprowadziły do poniesienia przez
przedsiębiorców znacznych szkód, co
w niektórych przypadkach skutkowało
koniecznością całkowitego zaprzestania
prowadzenia działalności i utracie często
jedynego źródła przychodu. W związku
z powyższym, należy postawić sobie
pytanie – kto i na jakiej postawie poniesie
odpowiedzialność za szkody przedsiębiorców poniesione w związku z pandemią. Choć wydaje się, że odpowiedzialność za rekompensatę poniesionych
szkód powinna w całości obciążać Skarb
Państwa, sposób i możliwość realizacji
tego uprawnienia nie jest oczywista.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKARBU
PAŃSTWA NA PODSTAWIE STANU
NADZWYCZAJNEGO

i wolności obywatelskich, ale również
otworzyłoby dla obywateli (w tym przedsiębiorców) ścieżkę dochodzenia odszkoPomimo wciąż obecnego w kraju stanu dowań w związku z poniesionymi przez
epidemii, rządzący nadal nie zdecydowali nich szkodami.
się na wprowadzenie jednego ze stanów
nadzwyczajnych. Z uwagi jednak na dyna- Ustawą, która reguluje proces realizacji
micznie rozwijającą się sytuację epide- roszczeń dotyczących poniesionych
miologiczną, zasadne wydaje się omó- strat jest ustawa z dnia 22 listopada
wienie procedury dochodzenia odszko- 2002 r. o wyrównywaniu strat majątdowania w przypadku, gdyby stan nad- kowych wynikających z ograniczenia
zwyczajny został ogłoszony.
w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. PrzePolskie prawo wyróżnia trzy rodzaje pisy niniejszej ustawy pozwalają dochostanów nadzwyczajnych, tj. stan wojenny, dzić odszkodowania od Skarbu Państwa
stan wyjątkowy oraz stan klęski żywio- każdemu, kto w wyniku ograniczenia
łowej. Aktualnie panująca sytuacja epi- praw i wolności człowieka i obywatela
demii wirusa SARS-CoV-2 i jej skutki w trakcie stanu nadzwyczajnego poniósł
społeczno-gospodarcze spełniają defi- stratę majątkową. Co jednak istotne,
nicję stanu klęski żywiołowej. Zgodnie ustawa umożliwia uzyskanie odszkodoz ustawą o stanie klęski żywiołowej, stan wania tylko za rzeczywiście poniesioną
ten może zostać wprowadzony przez szkodę. Oznacza to, że nie będzie możRadę Ministrów w drodze rozporządzenia liwe pokrycie na jej podstawie utracow celu zapobieżenia skutkom katastrof nych przez przedsiębiorców korzyści,
naturalnych lub awarii technicznych których w związku z wprowadzonym
noszących znamiona klęski żywiołowej stanem klęski żywiołowej nie mogli oni
oraz w celu ich usunięcia. Wprowadzenie osiągnąć. Dodatkowo prawo do odszkoniniejszego stanu, pozwoliłoby państwu dowania przysługiwałoby tylko wobec
nie tylko na legalne ograniczenie praw szkód poniesionych po wprowadzeniu
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stanu nadzwyczajnego. Zgodnie bowiem
z zasadą lex retro non agit, straty
powstałe przed formalnym przyjęciem
stanu klęski żywiołowej, nie podlegałby
przepisom ustawy odszkodowawczej.
Procedura wszczęcia postępowania
odszkodowawczego jest niezwykle
prosta. Postępowanie inicjuje bowiem
wniosek złożony przez pokrzywdzonego
do wojewody właściwego ze względu
na miejsce powstania szkody majątkowej.
W przypadku przedsiębiorców w praktyce
będzie to najczęściej wojewoda województwa, w obrębie którego prowadzona
jest działalność gospodarcza. Wojewoda
zobowiązany jest do wydania decyzji
w przedmiocie przyznania odszkodowania niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie trzech miesięcy od złożenia przez pokrzywdzonego wniosku.
W przypadku przyznania odszkodowania, jest ono wypłacane w stosunkowo krótkim terminie. Pokrzywdzony
wprowadzonym stanem nadzwyczajnym
powinien uzyskać kwotę odszkodowania
już w ciągu 30 dni od dnia doręczenia
mu decyzji wojewody. Co więcej, jeżeli
wydana w sprawie decyzja nie zadowala pokrzywdzonego, przysługuje mu
również prawo do dochodzenia swoich
roszczeń na drodze sądowej – może
on odwołać się od decyzji wojewody

Wszystkie wprowadzone ograniczenia
w prowadzeniu działalności gospodarczej
doprowadziły do poniesienia przez
przedsiębiorców znacznych szkód, co
w niektórych przypadkach skutkowało
koniecznością całkowitego zaprzestania
prowadzenia działalności i utracie często
jedynego źródła przychodu.

w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia,
poprzez wytoczenie powództwa do sądu
powszechnego. Powyższą procedurę
cechuje stosunkowo małe sformalizowanie, a jej zdecydowaną zaletą jest
szybkość postępowania, a co za tym idzie,
możliwość niezwłocznego otrzymania
przez poszkodowanych realnej pomocy
finansowej w postaci odszkodowania
za poniesione straty majątkowe.
Niestety, dopóki stan nadzwyczajny nie
zostanie wprowadzony przez rządzących, poszkodowani przedsiębiorcy nie
mają możliwości, aby skorzystać z instrumentów gwarantowanych przez opisane
powyżej instytucje prawne.
Co ciekawe, według stanowiska niektórych przedstawicieli doktryny, brak
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej
nie jest równoznaczny z zamknięciem
drogi odszkodowawczej przewidzianej
w przepisach ustawy o wyrównywaniu
strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego
wolności i praw człowieka i obywatela.
Argumentują oni, iż aktualna sytuacja
w kraju, a zwłaszcza wprowadzanie przez
rządzących kolejnych ograniczeń wolności, przede wszystkim w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadza w praktyce skutki stanu
klęski żywiołowej, mimo braku podjęcia
wymaganych regulacji w tym zakresie.
Opowiadają się oni za możliwością
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na podstawie powyższej ustawy,
wobec faktycznego (ale nie prawnego)
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
Podkreślić należy, że stanowisko to jest
jednak marginalne, a próba dochodzenia
odszkodowania bez podstawy prawnej
(z uwagi na brak rozporządzenia wprowadzającego stan klęski żywiołowej) jest
mocno ryzykowna i niestety może być
skazana na porażkę.
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ODSZKODOWANIE W ZWIĄZKU
ZE SZKODĄ WYRZĄDZONĄ
W WYNIKU WYDANIA AKTU
NORMATYWNEGO
Brak wprowadzenia przez rząd jednego
ze stanów nadzwyczajnych, nie wyklucza
możliwości pociągnięcia Skarbu Państwa
do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną. Możliwość
dochodzenia odszkodowania od Skarbu
Państwa za szkody poniesione w związku
z licznymi ograniczeniami wprowadzonymi w wyniku pandemii przewiduje
art. 417 Kodeksu cywilnego, zgodnie
z którym za szkodę wyrządzoną przez
niezgodne z prawem działalnie lub
zaniechanie przy wykonywaniu władzy
publicznej odpowiedzialność ponosi
Skarb Państwa lub jednostka samorządu
terytorialnego, lub inna osoba prawna
wykonująca tę władzę z mocy prawa.
Przepis ten stanowi ogólną podstawę
dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa. Art. 4171 Kodeksu cywilnego doprecyzowuje zakres tej odpowiedzialności
wskazując, że w przypadku, gdy szkoda
została wyrządzona przez wydanie aktu
normatywnego, jej naprawienia można
żądać po stwierdzeniu we właściwym
postępowaniu niezgodności tego aktu
z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.

Procedura wszczęcia
postępowania odszkodowawczego
jest niezwykle prosta.
Postępowanie inicjuje bowiem
wniosek złożony przez
pokrzywdzonego do wojewody
właściwego ze względu
na miejsce powstania szkody
majątkowej. W przypadku
przedsiębiorców w praktyce
będzie to najczęściej wojewoda
województwa, w obrębie którego
prowadzona jest działalność
gospodarcza.
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z Konstytucją. W uzasadnieniu wniosku
Prezesa Rady Ministrów podniesiono,
iż przepis ten powinien zostać uznany
za niezgodny z Konstytucją w zakresie,
w jakim dopuszcza samodzielne stwierdzenie przez sąd powszechny niezgodności z Konstytucją aktu normatywnego,
którego wydanie wyrządziło szkodę. Zdaniem premiera stwierdzenie takiej niezgodności jest wyłączną kompetencją
Trybunału Konstytucyjnego. Co więcej,
z analogicznym wnioskiem wystąpiła również Marszałek Sejmu. Obie sprawy połączono do wspólnego rozpoznania.

W tym stanie rzeczy należy zauważyć,
że droga uzyskania odszkodowania
przez poszkodowanych przedsiębiorców
w razie niewprowadzenia stanu nadzwyczajnego nie jest łatwa. Niestety w przypadku wydania przez Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnięcia zgodnego
z wnioskiem rządzących, możliwość
dochodzenia rekompensaty za szkody
poniesione przez przedsiębiorców z branż
najbardziej dotkniętych lockdownem
może okazać się niezwykle utrudniona
i czasochłonna, a w konsekwencji doprowadzić do niemal całkowitego zniwePrzytoczone powyżej regulacje jedno- czenia prawa do dochodzenia od Skarbu
znacznie wskazują zatem na możliwość Państwa naprawienia poniesionych przez
dochodzenia odszkodowania za szkody firmy strat.
poniesione przez przedsiębiorców
w związku z licznymi ograniczeniami
wprowadzonymi w rządowych rozporząAutorzy:
dzeniach. Droga realizacji tych roszczeń
jest jednak mocno utrudniona, wymaga
bowiem wydania tzw. prejudykatu, czyli
uprzedniego stwierdzenia przez właściwy
Mateusz Chudzik,
sąd, iż rozporządzenie będące źródłem
partner, radca prawny,
szkody zostało wydane niezgodnie z KonKancelaria Prawna
stytucją lub ustawą.
„Chudzik i Wspólnicy
Podkreślenia wymaga fakt, że pomimo
mocno sformalizowanej procedury
dochodzenia odszkodowania na wyżej
wymienionej podstawie, uzyskanie
rekompensaty na podstawie art. 417 1
Kodeksu cywilnego może być niedługo
niemal iluzoryczne. Premier Mateusz
Morawiecki wystąpił bowiem z wnioskiem
do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności powyższego przepisu

Radcowie Prawni” sp.p.,
www.chudzik.pl

Anna Godlewska,
aplikant radcowski,
Kancelaria Prawna
„Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni” sp.p.,
www.chudzik.pl
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CZYM SIĘ KIEROWAĆ PRZY
WYBORZE SAMOCHODU
DLA RODZINY WIELOOSOBOWEJ
Pomimo rosnącej popularności modelu rodziny 2+1 wciąż możemy
zobaczyć rodziców, ciągnących za sobą karawanę pociech. Oczywiście
rodziny, w których możemy spotkać się z piątym, szóstym i kolejnym
dzieckiem, stanowią niewielki procent społeczeństwa.
W 2016 roku w Polsce dzieci urodzonych jako piąte i kolejne było zaledwie
6037. Takie rodziny mają często nie lada
problem z dopasowaniem do swoich
potrzeb samochodu, które muszą być
większe niż dla rodzin małych. Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy zakupie
pojazdu dla rodziny wielodzietnej.
Skupimy się na rodzinach szczególnie
dużych, rodzinach 6+, ponieważ tutaj
potrzeby są wyjątkowe, jeśli idzie o liczbę
miejsc siedzących.
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KONFIGURACJA SAMOCHODU
Pierwszym problemem, przed którym
staje rodzina wielodzietna, to liczba
miejsc, a także przestrzeń między nimi.
Długa rodzinna podróż z pewnością
przeminie milej, jeśli wszyscy będą mieli
miejsce na podręczny bagaż, możliwość
wykonywania pomniejszych ruchów i nie
będą narażeni na ciągłe odrętwienie.
Pod tym względem można by pochylić
się przykładowo nad Volkswagenem
Tiguanem, w którym przestrzeń, nawet

przy rozłożeniu w całości dziecięcego
fotelika, jest w zupełności wystarczająca.
Więcej miejsca mamy natomiast w Toyo
cie ProAce Verso. Mówiąc o liczbie miejsc
siedzących, warto też ocenić dostępność
do nich i łatwość wydostania się pasażerów z auta. Auto Kia Sorento ze swoją
funkcją walk-in jest przykładem ciekawych rozwiązań w tej kwestii.
Innym aspektem, na jaki warto byłoby
zwrócić uwagę, jest pojemność bagażnika.
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Chcąc nie chcąc, podróżując w takiej
grupie, duży bagażnik jest niezbędny.
Duże bagażniki znajdziemy w pojazdach
typu kombi, ale też oferuje je np. wspomniany już wcześniej Volkswagen Tiguan,
Kia Sorento (605 l) czy Volvo XC90, które
ma zdecydowanie największą pojemność
bagażnika, bo aż 705 litrów przy rozłożonych fotelach. Zaoszczędzimy w ten
sposób dodatkowego stresu o miejsce
na rzeczy podczas podróży. Dobrym
pomysłem są też relingi dachowe, które
umożliwiają nam zamocowanie bagażu
na dachu i uzyskanie dodatkowego
miejsca. Wśród samochodów oferujących
taką opcję znajdą się: Kia Sorento czy Volkswagen Tiguan, ale też w Volvo XC90.

rzędzie oraz pasy bezpieczeństwa z czujnikami obecności pasażerów. Natomiast
podwozie Forda S MAX pozwala na żwaw
sze pokonywanie krętych dróg, ponadto
skutecznie i cicho wybiera nierówności
w drodze.
Aspektem, który jest ważny dla dzieci,
a często jeszcze bardziej dla ich rodziców,
jest dodatkowe wyposażenie wnętrza
i aktywności, jakie można w nim podejmować. W Volkswagenie Tiguanie mamy
wysuwane stoliki, które pozwolą dzieciom
na ich artystyczne wyżycie się podczas
jazdy, ale i na jedzenie lub picie w wygodniejszej pozycji. Warto sprawdzić czy
samochód ma przyciemniane szyby, co

Pierwszym problemem, przed którym staje rodzina wielodzietna, to liczba
miejsc, a także przestrzeń między nimi. Długa rodzinna podróż z pewnością
przeminie milej, jeśli wszyscy będą mieli miejsce na podręczny bagaż, możliwość
wykonywania pomniejszych ruchów i nie będą narażeni na ciągłe odrętwienie.
Atutem są także składane fotele, które
dodadzą nam jeszcze więcej miejsca. Jest
to bardzo duże ułatwienie, np. wówczas,
gdy kupujemy meble do domu. Wybierając samochód Ford S MAX kupujemy
pojazd ze składanym jednym i drugim
rzędem foteli, co daje nam aż 2000 litrów
pojemności. W przypadku Volkswagena
Tiguana, przy złożeniu tylnych rzędów,
mamy tej pojemności nieco mniej,
bo 615 litrów. Volvo XC90 posiada 1947
litrów przy złożeniu foteli, a Kia Sorento
ok. 1400. Tutaj jedna uwaga – lepiej jest
wybierać samochody z relingami, gdzie
można położyć tzw. ,,trumnę” na bagaże,
czyli dodatkowy bagażnik. Z tak dużą
rodziną nie mamy szans na spakowanie
się bez niego.

zwiększy znacznie komfort pasażerów
podczas jazdy. Tutaj przykładem może
być Toyota ProAce Verso Family. Co więcej
– na zimę dobrym wyborem będą samochody z systemem podgrzewania foteli,
tak by nikt nie zmarzł – takie opcje oferuje
m.in. Volvo XC90 czy Kia Sorento.

Rzeczą niesłychanie istotną jest też to,
ile samochód pali. Naturalnie powinniśmy wybierać samochody, które pokonując jak najwięcej kilometrów będą
spalać jak najmniej. W przypadku Volvo
XC90 to, przy bardzo dużej prędkości,
na 100 km spalamy najwyżej 6,6 litra,
a przy prędkości średniej – od 6,2 do 7,2.
Volkswagen Tiguan przy dynamicznej jeździe spali nam od 5,6 do 9,5 litra na 100
km. Ford S MAX pali koło 6 l, a Kia Sorento
Przy wyborze samochodu powinniśmy – 6,9-7,6 l na 100 km. Toyota ProAce spala
kierować się przede wszystkim bezpie- natomiast 6,1 – maksymalnie do 8 l.
czeństwem naszych bliskich. Istotne są
wszystkie detale, które wpływają na nasze Zerknijmy też przy zakupie samochodu
bezpieczeństwo. Volkswagen Tiguan jest na schowki. Nie tylko bagażem człosamochodem, który w ciągu 7 sekund wiek żyje, bo i te małe detale są istotne,
może rozpędzić się do setki, a reaguje zwłaszcza kiedy chcemy jeść w podróży,
na to szybko i czasami może być ner- schować zabawki dzieci, które będziemy
wowo, w szczególności z dużą rodziną musieli ekspresowo wyjmować, by
na pokładzie. Zalecamy zatem powścią- zapobiec płaczu albo znaleźć torby
gliwość! Samochód jest też wyposa- do wymiocin – wszystko może się zdarzyć.
żony w system utrzymania pasa ruchu,
podobnie jak Volvo XC90. Dodatkowo Volkswagen Tiguan ma klasyczne kiew Volvo mamy system blokujący moż- szenie w oparciach przednich foteli,
liwość otwarcia szyb przez dzieci. Kia a ponadto regulowane podłokietSorento za to posiada system bezpiecz- niki z przodu ze schowkiem, schowek
nego mocowania fotelików dziecięcych zamykany w konsoli dachowej, szuISOFIX dla foteli bocznych w drugim flady pod przednimi fotelami, uchwyty
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na napoje (po 2 z przodu i z tyłu) oraz
zamykany schowek w desce rozdzielczej
po stronie pasażera, który jest dodatkowo podświetlany i posiada funkcję
chłodzenia. W przypadku Volvo XC90
mamy schowki w przednich drzwiach,
kieszenie w oparciach dla pasażerów
drugiego rzędu, tylny oraz przedni podłokietnik z uchwytem na napoje, a także
zamykany na kluczyk schowek podręczny. Za to Ford S MAX ma schowki
w desce rozdzielczej, schowki pod siedzeniami, kieszenie w przednich fotelach, jak i schowek na okulary. Również
w samochodzie Toyota ProAce mamy
dużo dodatkowych schowków, takich jak:
schowki w drzwiach przednich, zamykany
schowek w górnej części deski rozdzielczej oraz w centralnej części deski mamy
jeden otwarty schowek, a drugi zamykany
i blokowany. Takie kieszenie przednie
posiada też Kia Sorento.
Zbliżając się do końca można powiedzieć o kwestii, może mniej wpływającej
na samą jazdę, ale nie mniej istotnej.
Chodzi o wygląd samochodu. Zachęcamy, żebyście jednak patrzyli nie tylko
i wyłącznie na użyteczność samochodu,
lecz także na to, jak prezentuje się on
na zewnątrz i jak się w nim czujecie. Nie
oszukujmy się – chcemy mieć piękne
samochody. Nie ma w tym nic złego,
poza tym przecież nie będzie on nam
potrzebny tylko do podróży na wakacje
całą zgrają. Będziemy nim najpewniej też
jeździć po mieście, na spotkania biznesowe czy do znajomych. Warto, żebyśmy
dobrze czuli się w samochodzie. Wybór
jest czysto subiektywny i każdy powinien
podjąć go w zgodzie ze sobą.
Żeby dokonać niewielkiego podsumowania, możemy stwierdzić, że na sporą
rodzinę 6+, 7+ możemy znaleźć wiele
modeli wygodnych, przestronnych i ładnych vanów, które są w stanie zapewnić
komfort, bezpieczeństwo oraz wystarczającą liczbę siedzeń i ilość miejsca na bagaż.
Kupując jeden z nich uczynimy nasze
wycieczki i codzienność znacznie milsze.

Autor:

Piotr Ostapiuk,
Doradca
Motoryzacyjny,
Kingsman Finance
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NOWE OBOWIĄZKI
WYNIKAJĄCE
Z ZAWIERANIA
UMÓW O DZIEŁO

Od 1 stycznia 2021 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa o sus), która wprowadziła
obowiązek raportowania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS),
przez płatników składek lub osoby fizyczne, umów o dzieło zawieranych
z kontrahentami, którzy jednocześnie nie są ich pracownikami.
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Zgodnie z oficjalnymi komunikatami,
informacje te mają być zbierane przede
wszystkim dla celów statystycznych.
Biorąc jednak pod uwagę, iż gromadzeniem danych statystycznych zajmuje się Główny Urząd Statystyczny
(a nie ZUS) wydaje się, że zmiana ta ma
na celu głównie umożliwienie ZUS sprawowania większej kontroli nad zawieraniem umów o dzieło funkcjonujących
w obrocie gospodarczym.

KORZYŚCI Z ZAWARCIA UMOWY
O DZIEŁO

PRZEDMIOT UMOWY O DZIEŁO

Podstawową zaletą umowy o dzieło,
w stosunku do umowy zlecenia albo
umowy o świadczenie usług, jest brak
jej oskładkowania. Oznacza to, iż zlecający remont łazienki czy też namalowanie
portretu, nie jest zobowiązany do zapłaty
składek na ubezpieczenia społeczne
od uzgodnionego wynagrodzenia wypłacanego przyjmującemu zamówienie. Jest
to niewątpliwa korzyść dla obu stron
umowy o dzieło.

W odróżnieniu od umowy zlecenia lub
umowy o świadczenie usług, które są tzw.
umowami starannego działania, umowa
o dzieło jest umową rezultatu. Oznacza to,
iż w wyniku wykonania umowy o dzieło,
zamawiający powinien uzyskać od przyjmującego zamówienie konkretny, indywidualnie oznaczony i pewny rezultat
jego pracy.

Z tego względu, ten rodzaj umowy był
od wielu lat bardzo powszechnie stosowany w różnych branżach i do różnego
rodzaju czynności. Niejednokrotnie był
on jednak nadużywany, czy to z powodu
nieświadomej błędnej kwalifikacji przedmiotu umowy, czy też w celu zamierzonego obejścia prawa.

Przykładowo, przedmiotem umowy
o dzieło może być namalowanie portretu czy też remont łazienki. Przedmiotu
umowy o dzieło nie może natomiast
zgodnie z prawem stanowić wyłącznie
wykonywanie określonej czynności
– bez gwarancji wyniku, jaki ta czynność przyniesie.

składek na ubezpieczenia społeczne
od wypłaconego wynagrodzenia wraz
z odsetkami za zwłokę.

NOWY OBOWIĄZEK
RAPORTOWANIA DO ZUS
Od 1 stycznia 2021 r. stan prawny ulegnie jednak zmianie. Przy okazji uchwalania przepisów związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa (tzw.
Tarczy Antykryzysowej) została przyjęta
poprawka do ustawy o sus. Jak wskazano
w uzasadnieniu projektu ustawy, celem
tej nowelizacji ustawy systemowej było
umożliwienie ZUS weryfikowania istnienia
obowiązku ubezpieczeń społecznych osób
wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło.

UPRAWNIENIA ZUS

Dotychczas ZUS nie posiadał skutecznych narzędzi prawnych, które pozwalałyby kompleksowo kontrolować skalę
stosowania umów określanych przez
strony jako umowy o dzieło oraz ich prawidłową kwalifikację prawną i oskładkowanie. Co do zasady, do końca 2020 roku,
ZUS był w stanie zidentyfikować ewentuOdpowiednia kwalifikacja przedmiotu alne nieprawidłowości w znacznej mierze
umowy może nastręczać stronom trud- przypadkowo, niejako przy okazji innych
ności. Na przykład, przeprowadzenie postępowań kontrolnych przeprowadzaszkolenia powinno być zakwalifikowane nych u przedsiębiorców.
jako przedmiot zlecenia, natomiast przygotowanie skryptu konkretnego szko- Przy czym ZUS często kwestionuje przedlenia dla konkretnego podmiotu może miot umowy o dzieło w niejednoznaczstanowić przedmiot umowy o dzieło. nych przypadkach, powołując się np.
W praktyce, nieprawidłowa kwalifikacja na brak charakteru twórczego dzieła
prawna może mieć daleko idące skutki czy też na pojedyncze postanowienia
dla zamawiającego.
umowne, które mogłyby wskazywać
na umowę o charakterze starannego
działania (np. dołożenie należytej staranności w wykonaniu dzieła).

Przedmiotem umowy o dzieło może być
namalowanie portretu czy też remont
łazienki. Przedmiotu umowy o dzieło
nie może natomiast zgodnie z prawem
stanowić wyłącznie wykonywanie
określonej czynności – bez gwarancji
wyniku, jaki ta czynność przyniesie.

W odróżnieniu od umowy zlecenia
lub umowy o świadczenie
usług, które są tzw. umowami
starannego działania, umowa
o dzieło jest umową rezultatu.

Nie zawsze jest to podejście prawidłowe
i uzasadnione. Ze względu na dużo
szersze uprawnienia kontrolne niż ma
np. Państwowa Inspekcja Pracy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
ZUS może samodzielnie wydać decyzję
o przekwalifikowaniu umowy o dzieło
na odpowiedni rodzaj umowy starannego działania. W takiej sytuacji
zamawiający zostaje zobowiązany do zapłaty zaległych

Obecnie płatnik składek lub osoba fizyczna
zlecająca dzieło jest zobowiązana poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych
o zawarciu każdej umowy o dzieło w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
Warto zauważyć, że z obowiązku zwolnione są dwie kategorie zamawiających: (i)
zamawiający, którzy są jednocześnie stroną
stosunku pracy z przyjmującym zamówienie oraz (ii) zamawiający, którzy zawarli
umowę o dzieło z osobą, która faktycznie
wykonuje pracę na rzecz pracodawcy,
z którym pozostaje w stosunku pracy.
Co ciekawe, konieczność raportowania
obejmuje nie tylko płatników składek (np.
pracodawców), ale również osoby fizyczne
zamawiające dzieło. Oznacza to, iż osoba
fizyczna zamawiająca portret czy też zlecająca remont łazienki również jest zobowiązana do zgłoszenia do ZUS zawarcia
umowy o dzieło odpowiednio z malarzem
czy też z hydraulikiem.
Zgłoszenia dokonuje się za pomocą specjalnego formularza RUD udostępnianego na stronie internetowej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Dokument ten
zawiera informacje na temat zamawiającego, wykonawcy dzieła, a także informacje o zawartych umowach o dzieło,
w tym daty zawarcia i wykonywania dzieła,
przedmiot umowy oraz liczbę zawartych
umów o dzieło.
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Niejasne pozostaje czy
obowiązkiem zgłoszenia zostały
objęte wyłącznie umowy o dzieło
zawarte po dacie 1 stycznia
2021 r. czy też zamawiający
powinni dokonać zgłoszenia
umów o dzieło zawartych przed
datą wejścia w życie nowelizacji.
Nowelizacja nie zawiera
przepisów przejściowych, które
uregulowałyby tę kwestię.

W przypadku naruszenia nowego obowiązku zgłoszenia do ZUS zawartej
umowy o dzieło, płatnik będzie podlegał
karze grzywny do 5 tysięcy złotych.

WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE
Zarówno przepisy nowelizacji, jak również
jej ustawowe uzasadnienie, są dosyć lakoniczne i pozostawiają duże pole do interpretacji. Wątpliwości interpretacyjne
budzą cztery zasadnicze kwestie.
Po pierwsze, zgodnie z nowelizacją
informacje dotyczące zawartych umów
o dzieło będą ewidencjonowane w ZUS
na koncie płatnika składek. Brak jest
uregulowań, które odpowiadałyby
na pytanie, gdzie będą ewidencjonowane informacje pochodzące od osób
fizycznych zgłaszających zawarcie umowy
o dzieło. Zgodnie z ustawą o sus, konta
prowadzone są przez ZUS dla płatników
składek oraz dla ubezpieczonych. Osoby
fizyczne, jako takie, nie mają swoich osobnych kont w ZUS. Nie można bowiem
uznać, że osoba fizyczna w każdym przypadku będzie ubezpieczonym. Przykładowo, ubezpieczonymi w rozumieniu
ustawy o sus nie są chociażby rolnicy czy
urzędnicy europejscy, którzy podlegają
ubezpieczeniu społecznemu na odrębnych zasadach.
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Po drugie, pomimo iż zgodnie z nowelizacją nowy obowiązek został nałożony
również na osoby niebędące płatnikami
składek, to przepisy dotyczące sankcji
za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia
zawarcia umowy o dzieło w dalszym
ciągu odnoszą się wyłącznie do płatników
składek. Zgodnie z literalnym brzmieniem
przepisów należałoby więc stwierdzić,
iż brak jest podstawy prawnej do egzekwowania niedopełnienia obowiązku
przez osoby fizyczne niebędące płatnikami składek, które zamawiają dzieło (np.
remont łazienki).

kontroli schematy, występujące zazwyczaj w grupach kapitałowych, polegające na sztucznym podziale umów w celu
skorzystania z przywilejów, jakie ustawa
o sus daje w sytuacji zbiegu określonych
tytułów do ubezpieczenia.

KONSEKWENCJE
WPROWADZONEJ ZMIANY

Co istotne, obowiązek raportowania
zawieranych umów o dzieło nie oznacza
automatycznie konieczności oskładkowania umów ujętych w ewidencji ZUS.
Nowe podejście ma ułatwić oszacowanie
liczby umów o dzieło funkcjonujących
Po trzecie, niejasne pozostaje czy obo- w obrocie gospodarczym oraz typowanie
wiązkiem zgłoszenia zostały objęte podmiotów, u których konieczne będzie
wyłącznie umowy o dzieło zawarte przeprowadzenie kontroli w celu zbapo dacie 1 stycznia 2021 r. czy też zama- dania prawidłowości kwalifikacji prawnej
wiający powinni dokonać zgłoszenia zawieranych umów.
umów o dzieło zawartych przed datą
wejścia w życie nowelizacji. Noweli- Możliwe, że obowiązek raportowania
zacja nie zawiera przepisów przejścio- wpłynie na liczbę umów, które decyzją
wych, które uregulowałyby tę kwestię. ZUS zostaną przekwalifikowane na
Zgodnie z wykładnią logiczną przepisu, umowy zlecenia, świadczenia usług lub
należałoby przychylić się do pierwszego umowy o pracę. Jednakże w tym momen
ze stanowisk. Przemawia za tym fakt, cie trudno jest przewidzieć, czy przełoży
iż zamawiający są zobowiązani do reje- się to na wzrost czy też spadek liczby
stracji zawartej umowy w ciągu 7 dni takich przypadków. Pewnym jest natood jej zawarcia. W przypadku umów miast, iż wzrośnie liczba kontroli prowafunkcjonujących już w obrocie gospo- dzonych przez ZUS w tym zakresie.
darczym spełnienie tego obowiązku
byłoby, poza nielicznymi wyjątkami dotyczącymi umów zawartych w ostatnim
tygodniu grudnia 2020 r., w istocie Autorzy:
niemożliwe. Co więcej, gdyby przyjąć
za słuszne drugie z proponowanych stanowisk, obowiązkowi rejestracji podlegałyby wszystkie umowy o dzieło zawarte
w przeszłości, bez żadnego ograniczenia
czasowego, co tym bardziej wydaje się
Magdalena
Chochowska,
niemożliwe do zrealizowania, oraz – ze
Senior Associate,
względu na przedawnienie ewentualnych
Baker McKenzie
roszczeń – niecelowe.
Po czwarte, nie można pominąć praktycznych konsekwencji wyłączenia spod
obowiązku zgłaszania umów o dzieło
zawieranych przez płatników ze swoimi
pracownikami. Zwolnienie z obowiązku
ewidencjonowania takich umów spowoduje, iż nie będą wykrywane i poddawane

Karolina
Goździkiewicz,
Prawnik,
Baker McKenzie
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MIGRACJA
PROCESÓW

– ZORGANIZOWANA WYCIECZKA
BIURA TURYSTYCZNEGO
CZY PODRÓŻ W NIEZNANE
W okresie pandemii, gdy każde przedsiębiorstwo jeszcze intensywniej
niż dotychczas myśli o optymalizacji, temat przeniesienia części lub
całości procesu z biznesu do Centrum Usług Wspólnych (CUW) jest
kwestią czasu.
Od kiedy tryb pracy zmienił się na zdalny
i nasze biuro przeniosło się do domów
pracowników, przeprowadziliśmy dwie
całkowicie zdalne migracje. Objęły one
procesy, które nasze Centrum obsługuje
od początku powstania – mianowicie
Account Payables (AP) i Intercompany
(IC). Obszarem zainteresowania były dwie
spółki ze Stanów Zjednoczonych – jedne
z największych w całym koncernie, dlatego zadanie było ambitne i wymagające
odpowiedniego zaplanowania.

możliwość zobaczenia hali produkcyjnej,
bo migracje wiązały się też z poznaniem
głównej działalności biznesu. Teraz miało
być jednak inaczej. Trochę to można
porównać do wizyty w muzeum z oglądaniem obrazów w Internecie. Niby to samo,
ale jednak brakuje nam trzeszczącej podłogi i specyficznego zapachu płótna. Bez
wyjazdu na tydzień-dwa i kalendarza
z zablokowanymi terminami od rana
do wieczora.

Początkowe planowanie w gruncie
rzeczy niczym nie różniło się od dotychczasowych migracji, jednak czuliśmy,
że mamy do czynienia z czymś nowym.
Jakbyśmy znali statek, którym płyniemy,
ale za każdym razem podróżowali w innej
kajucie. Przygotowania zaczęliśmy od
PRZYGOTOWANIE EKWIPUNKU
zebrania danych oraz ustalenia całego
I ZAŁOGI NA PODRÓŻ
planu migracji włącznie z terminami całMusieliśmy się odnaleźć w nowej rze- kowitego przejęcia i Go-Live. Zaplanowaczywistości, bo do tej pory prowadzone liśmy po 2–3 godzinne spotkania w tygoprzez nas migracje odbywały się w trybie dniu, żeby pomimo zdalnego charakteru
stacjonarnym. Mieliśmy wówczas możli- migracji zbytnio nie rozciągać w czasie
wość pojechać do spółki, poznać na żywo szkoleń i konsultacji z biznesem. Szef
osoby, od których przejmowaliśmy pro- naszego Shared Service’u skontaktował
cesy lub zadania. Dawało to również się ze stroną amerykańską i przedstawił
Zapraszam Was w podróż po świecie
TRUMPF-a, a na koniec przekonacie się,
czy była to zorganizowana wycieczka
wielkim wycieczkowcem, czy podróż
w nieznane na tratwie ratunkowej.

22

plan, który został zaakceptowany. To było,
swojego rodzaju, wejście na pokład i możliwość udania się na migrację.

KLASA BIZNES W PRZEMYŚLE,
KLASA EKONOMICZNA
W FINANSACH
Przyjęliśmy model równoległego przejmowania obu procesów AP i IC, co okazało się sporym wyzwaniem. Nasi partnerzy biznesowi do tej pory zajmowali
się procesowaniem zarówno AP, jak i IC.
Dlatego kluczowa okazała się właściwa
komunikacja i używanie odpowiedniej terminologii. To może wydawać
się błahostką, ale po pierwszej konferencji telefonicznej mieliśmy wrażenie,
że nasza terminologia nie do końca
odpowiada terminom używanym przez
naszych partnerów.
Mając w rękach dane dotyczące ilości
faktur i porównując je do innych spółek,
które obsługujemy, coś nam nie do końca
pasowało. Nasi partnerzy zza Oceanu,
podobnie jak lokalizacje niemieckie,
używali elektronicznego obiegu dokumentów wraz z aplikacją do skanowania
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Spółka, w ramach której
funkcjonuje tzw. Smart
Factory, czyli jedna z bardziej
nowoczesnych fabryk, nie tylko
w firmie ale i na świecie, nie
skupiała się na innowacjach
w świecie finansów. Jej zadaniem
jest maksymalizacja i rozwój
rozwiązań w ramach głównego
obszaru działalności.

Smart Factory – hala produkcyjna i „Skywalk”.
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Poza standardami i wiedzą,
które posiadaliśmy,
o naszym sukcesie
zadecydowała skrupulatność
i profesjonalizm w każdym
calu. Nad tranzycją czuwali
nasi koordynatorzy,
którzy o postępach prac
informowali swoich Team
Leaderów. Ci ostatni, razem
z kadrą zarządzającą polską
i amerykańską spółką, raz
w tygodniu informowali
o realizacji projektu.
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faktur i nakładki na system ERP. Przynajmniej tak myśleliśmy. Jednak po analizie danych zaobserwowaliśmy różnice
w proporcjach dokumentów manualnych
i faktur z Workflow. Z danych wynikało,
że Workflow używany jest sporadycznie.
Było to dla nas zupełnie niezrozumiałe.
Jedna z większych spółek produkcyjnych
w grupie i większość dokumentów księguje manualnie?

w Stanach Zjednoczonych, zwyczajnie
nie miała czasu i energii, by inwestować
w nowoczesne rozwiązania dla biznesu. A pierwszą reakcją kolegów z US
na stwierdzenie, że SSC będzie procesowało faktury z użyciem Workflow było: To
jest nie do zrobienia. Próbowaliśmy niejednokrotnie, ten Workflow nie działa.

Nasze początkowe przypuszczenia pot
wierdziło kolejne spotkanie. Kilka lat
temu, zaraz po wprowadzeniu nowego
oprogramowania i nakładki na system
ERP, szybko się z niego wycofano. Obiektywne przyczyny i tzw. siła wyższa
w post aci problemów technicznych
uniemożliwiły stosowanie Workflow.
Spółka inwestująca w przemysł 4.0
i prowadząca jedną z większych fabryk

Jednak każda kolejna telekonferencja
oznaczała dla nas odkrywanie ukrytych
pokładów i odkrywania atrakcji wielkiego
statku. Staraliśmy się dostosowywać procesy już podczas tranzycji. Pytaliśmy, szukaliśmy i nie zadowalaliśmy się prostymi
odpowiedziami. Wprowadzając początkowe drobne modyfikacje udowadnialiśmy, że liczbę manualnych dokumentów
jesteśmy w stanie obniżyć w krócej niż

WYPŁYWAMY NA SZEROKI
BEZMIAR OCEANU
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miesiąc. Dysponując doświadczeniem
z innych projektów, wiedzą oraz wykwalifikowanym zespołem, to było tylko
kwestią czasu. Wykorzystaliśmy jedynie
narzędzia i funkcjonalności, które wystarczyło włączyć albo odpowiednio skalibrować pod procesy przejmowanej
spółki. Spokojne dryfowanie zmieniło
się w ekscytującą podróż. Otrzymanie
niezbędnych dostępów do systemów
i podział obowiązków pomiędzy biznes
i CUW dało możliwość wprowadzania
naszych standardów.

DZIENNICZEK POKŁADOWY
I DYSCYPLINA JAK
NA PRAWDZIWYM STATKU

Spółka, w ramach której funkcjonuje
tzw. Smart Factory, czyli jedna z bardziej nowoczesnych fabryk, nie tylko
w firmie ale i na świecie, nie skupiała się
na innowacjach w świecie finansów. Jej
zadaniem jest maksymalizacja i rozwój
rozwiązań w ramach głównego obszaru
działalności. Oddanie do Warszawy
dwóch głównych procesów finansowych sprawiło, że spółki mogą skupić
się na innych, strategicznych zadaniach.
Korzyści ze zmiany były o tyle większe, Natomiast dział AP i IC z powodzeniem
że obieg dokumentów przez Work- rozwijamy w oparciu o strukturę CUW.
flow pomaga w automatyzacji procesu, Podróż jeszcze się nie zakończyła. W plaa stworzenie layoutów w nakładce OCR nach mamy kolejne przejęcia w obszarze
przyśpiesza księgowanie faktur. Efekty zarządzania danymi (Master Data), ich
były bardziej niż zadowalające. Polskie standaryzację i automatyzację oraz inne
CUW poznało nowy biznes i zdobyło wspólne projekty.
ciekawe doświadczenie, a nasi partnerzy biznesowi uzyskali duże benefity. Poza standardami i wiedzą, które posiaW tym momencie zawitaliśmy do jednego daliśmy, o naszym sukcesie zadecydoz portów na naszym rejsie. Dzięki temu wała skrupulatność i profesjonalizm
mogliśmy złapać wiatr w żagle i płynąć w każdym calu. Nad tranzycją czuwali
dalej. Nasza wiedza i umiejętności dopro- nasi koordynatorzy, którzy o postępach
wadziły nas do zamierzonego celu, czyli prac informowali swoich Team Leaderów.
automatyzacji. Jeszcze zanim tranzycja Ci ostatni, razem z kadrą zarządzającą
dobiegła końca usłyszeliśmy: To wielka polską i amerykańską spółką, raz w tygostrata, że już wiele lat temu nie zaczęliśmy dniu informowali o realizacji projektu.
korzystać z Waszych usług.
Komunikowali sukcesy, ale uwypuklali

zaistniałe problemy lub obszary wymagające obserwacji.
To wszystko sprawiło, że bezpiecznie zawitaliśmy do portu docelowego. Jak się okazało,
nie była to podróż w nieznane, bo odpowiednia analiza pomogła nam w rozpoznaniu aktualnej sytuacji spółki. Zdecydowanie bardziej pasuje tu określenie zorganizowanej wycieczki. Bo –nawet jeśli obszary
były nieznane – to wprowadzona metodologia i trzymanie się ściśle planu działania
doprowadziły nas do upragnionego celu,
jakim było przejęcie kolejnej spółki i standaryzacja procesów. A na koniec z US padło
następujące stwierdzenie: My widzimy księgowych w Polsce jako rozszerzenie naszego
amerykańskiego zespołu, nie jako osobny
zespół dostarczający usługę.
Najlepsze co można usłyszeć od biznesu
zaraz po zakończeniu migracji.
Autor:

Paweł
Feręszkiewicz,
Team Leader
Intercompany,
TRUMPF

Smart Factory – Control Room.
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TRASFORMACJA
FIRMY NICZYM
LOT NA MARSA
Współczesna inżynieria
pozwala zbudować i wynieść
w kosmos pojazd, który
w sześć miesięcy dociera na
Marsa. Założenie jest proste –
statek musi osiągnąć właściwą
prędkość i bezpiecznie dowieźć
załogę do celu. Jakimi zaś
„inżynierami” w swojej branży
okazują się menedżerowie,
których pojazdami i misjami
są organizacje oraz zarządzane
przez nich procesy?
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Tytuł tego tekstu nawiązuje do misji
marsjańskiej, zadania niby niewyobrażalnego, a jednak z punktu widzenia
naszych cywilizacyjnych osiągnięć –
jak najbardziej możliwego. Wszystko to
za sprawą niezwykłego rozwoju, doskonalenia umiejętności technologicznych
oraz dążenia ludzi do wyznaczonych
celów. Analogicznie można podejść
do wyzwania bardziej przyziemnego,
choć w praktyce budzącego ogrom
problemów. Mam na myśli zarządzanie
i rozwój organizacji. Tak, aby osiągać
zakładane cele w coraz lepszym stylu –
skutecznie i efektywnie.

Jeśli te cztery kroki wpiszemy w okrąg,
otrzymamy schemat powtarzającego
się, krok po kroku, koła Deminga – ciągłego doskonalenia (na tym opiera
się również spopularyzowana m.in.
w fabrykach Toyoty, japońska metodologia Kaizen, z którą William Edwards
Deming zetknął się pracując w Japonii
w latach 50. XX w.).

ALE JAK TO OSIĄGNĄĆ?

Nie wszystko można uzyskać łatwo
i szybko. Możliwy dziś lot załogowy
na Marsa to przeszło pół wieku zmagań
ludzkości z siłami natury i naszymi słabościami. Krok po kroku, wciąż się ucząc,
Czy menedżerowie w roli takich inży- doskonaląc umiejętności – prawie 60 lat
nierów branży kosmicznej potrafią dziś temu wysłaliśmy pierwszego człowieka
sprostać największym wyzwaniom na orbitę okołoziemską. Nieco przeszło
na miarę lotu na Czerwoną Planetę?
pół wieku temu wylądowaliśmy na Księżycu. Cztery dekady temu okazało
SPRAWDZONY MODEL
się, że możemy wielokrotnie wysyłać
DOSKONALENIA
w kosmos ten sam prom, a nieco późAlbert Einstein powiadał, że człowiek
powtarzający w kółko te same rzeczy
i oczekujący kolejnym razem innych
rezultatów, uznany powinien być za szaleńca. Ilu zatem szaleńców mamy dziś
w biznesie? Właściwą ścieżką zarządczą
w rozwoju firmy jest umiejętność ciągłego doskonalenia – procesów w organizacji i uczestniczących w nich ludzi.

Organizacji, która ma w swoje procesy
wpisany mechanizm stałego doskonalenia się, życzyłby sobie, rzecz jasna,
każdy lider. Ale jak osiągnąć ten model,
którego celem jest de facto dążenie
do procesowej (i biznesowej) doskonałości? Są dwie odpowiedzi – zła i dobra.
Pierwsza brzmi: ścieżka zmierzająca
do stanu, w którym w firmie króluje
cykl Deminga, jest żmudna i wymagająca. Druga odpowiedź jest jednak
pocieszająca: zadania może podjąć się
każda firma, bez wyjątku. Nie tylko produkcyjna, lecz również usługowa. Niekoniecznie o wieloletnim rodowodzie,
lecz i całkiem młoda. Nie tylko wielka,
obejmująca zasięgiem liczne rynki, lecz
i znacznie mniejsza. Poddać się transformacji może naprawdę każda organizacja – najlepiej, z wielu względów,
podjąć się tego pod okiem i przy
wsparciu doświadczonych praktyków
z DPC Polska.

Transformacja zmierza do sukcesu
i przebiega zgodnie z planem, jeśli obejmuje
kolejne kroki – żadnego z nich nie można
pominąć – a wieńczona jest wypracowaniem
i wdrożeniem Standardu Zarządzania.

Mam bowiem na myśli model zarządzania zapewniający rozwój i budowanie przewagi rynkowej, który oparty
jest na umiejętnościach:
• rozpoznawania najważniejszych niej – że człowiek może w stacji okołoproblemów,
ziemskiej spędzić rok i więcej. Po drodze
popełnialiśmy błędy, niekiedy okrutne
• i radzenia sobie z nimi.
i tragiczne w skutkach. Każdorazowo
Takie podejście to PDCA, ciągłe ekspe- jednak wyciągając wnioski na przyrymentowanie, które angażuje pracow- szłość. Reasumując, od marzeń o podników na różnych szczeblach zarządzania boju kosmosu do planowania misji mar– zgodnie z przypisanymi im rolami sjańskiej wiodła kręta, niebezpieczna
w procesach. PDCA to tak zwany cykl i wymagająca cierpliwości ścieżka.
Deminga, a nazwę stanowi skrót pocho- Co więcej, wiedzie ona gdzieś dalej, hen
dzący od czterech anglojęzycznych słów: za horyzont. I wcale – jako ludzkość –
• Plan (Zaplanuj),
nie porzucamy jej. Ciągle chcemy się
doskonalić, rozwijać, tworzyć. Chcemy
• Do (Wykonaj-Przetestuj),
być lepsi niż poprzednie pokolenia.
• Study (Sprawdź),
• Act (Wprowadź jako standard).
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Transformacja zmierza do sukcesu
i przebiega zgodnie z planem, jeśli
obejmuje kolejne kroki – żadnego z nich
nie można pominąć – a wieńczona jest
wypracowaniem i wdrożeniem Standardu Zarządzania. Ale po kolei.

TRANSFORMACJA W KILKU
KROKACH
Oto kroki transformacji zmierzającej
do stanu nieustannego doskonalenia
się organizacji. Przyjrzyjmy się im bliżej,
zastrzegając jednak, że każdy z nich
bez wątpienia zasługuje w szczegółach
na odrębną publikację:
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1. Strategia. To pierwsze, niezwykle
ważne zadanie. Spoczywa na zarządzie, który we własnym gronie powinien wypracować i spisać plan działania
(odpowiadający możliwie precyzyjne,
co i kiedy chcemy jako organizacja osiągnąć oraz w jaki sposób). Najlepiej opisanymi celami wydają się te wymierne,
mierzalne wskaźniki, które z czasem
będzie można weryfikować z tym, co
faktycznie się osiąga. Strategia powinna
również zawierać informację jak dana
organizacja będzie konkurować i co spowoduje, że będzie wygrywać na rynku,
na którym działa.

A więc takie ścieżki, które ze strate(bo w uporządkowanej organizacji
gicznego punktu widzenia są kluczowe
musi być choćby hierarchia zadań),
i niezbędne, aby organizacja mogła • angażowanie pracowników, np.
przez cykliczne spotkania operacyjne,
rozwijać się zgodnie z założeniami
organizowanie warsztatów doskonastrategicznymi. Obieranie kierunków
lenia, systemy sugestii itd.,
działania jest nazywane operacjonalizacją strategii – bez obrania kie- • rozwój pracowników to m.in. tworunków trudno ruszyć dalej, zmierzając
rzenie IPR (Indywidualnych Planów
do doskonałości.
Rozwoju); w procesie tym HR powinien sprawować kluczową rolę pod4. Zmiany. Wiedząc, co chcemy osiączas tworzenia matryc kompetencji;
gnąć, z czym mamy się zmierzyć i dokąd
odpowiedzialność za wypełnianie
chcemy podążać – możemy podjąć się
matryc pracowników (czyli doskozmian. Obejmują one procesy (problemy
nalenie ich umiejętności) spoczywa
tam istniejące dostrzegliśmy we wczena liderach, tak samo jak cykliczne
aktualizowanie matryc.
***

Wiedząc, co chcemy osiągnąć, z czym mamy się
zmierzyć i dokąd chcemy podążać – możemy
podjąć się zmian. Obejmują one procesy.
Ale procesy to nie tylko schematy działania
i narzędzia. To przede wszystkim ludzie.
Powinna zawierać też rodzaj kamieni
milowych, czyli określenie ważnych
etapów w rozwoju osadzonych ściśle
na osi czasu.
2. Ocena potencjału. Kiedy już zarząd
wypracuje i spisze strategię, przekazuje zawarte w niej cele (i sposoby ich
osiągnięcia!) w dół organizacji. Niezbędnym okazuje się kolejny krok –
zbadanie stanu faktycznego, a więc
tego, co i jak funkcjonuje dziś w firmie.
Dzięki temu wiemy, ile pracy przed nami
oraz jak duża przepaść dzieli rzeczywistość i cele. Celem takiego działania jest
przede wszystkim pozyskanie informacji
zarządczej oraz zaangażowanie pracowników z niższych szczebli organizacji
w realizację strategii firmy.

Jak łatwo zauważyć, transformacja rozpoczyna się na najwyższym szczeblu
zarządczym – od wypracowania strategii
– i w pewnym sensie tam też się kończy,
poprzez wprowadzenie w życie Standardu Zarządzania. Wszystkie te kroki
dzieją się przy współudziale, w różnym
stopniu, innych pracowników. W osiągnięciu kolejnego etapu niezbędne
są inne narzędzia i rozwiązania – jak
śniejszej Ocenie potencjału). Ale procesy choćby sprawna komunikacja wewnątrz
to nie tylko schematy działania i narzę- firmy, oparta na dialogu. Podobnie niedzia. To przede wszystkim ludzie. Zatem ustanne doskonalenie, wymaga zaangazmiany, oprócz procesów dotyczyć będą żowania zmotywowanych ludzi, wszystich właśnie – uczestników procesów. Ze kich, bez wyjątku. Zgodnie z rolami
szczególnym uwzględnieniem mene- przewidzianymi w założeniach stratedżerów, od których wymaga się właści- gicznych, a przypisanymi w obowiąwych postaw (skupienie na wsparciu zującym całą organizację Standardzie
podległych pracowników i na relacjach Zarządzania.
opartych na dialogu). Pamiętajmy, jak
wiele zależy od zaangażowania i moty- Więc jak, podejmujecie się przygotowań
wacji ludzi. Zarządzanie w zespołach też do misji? Kosmiczne przedsięwzięcie?
powinny wyznaczać dobre, obowiązu- To odpowiadam: przecież... kosmos jest
jące wszystkich standardy.
dla ludzi! 

Efektem powyższego modelu działania
jest System Zarządzania. Przechodząc
przez cztery powyższe etapy, organizacja zmierza do wypracowania modelu
doskonalenia. To rodzaj modelu, wedle
3. Kierunki rozwoju. Wiedząc już, którego firma będzie funkcjonować,
z czym mamy do czynienia (w jakiej kon- na wszystkich szczeblach i obszarach.
dycji pod względem jakości procesów Standard ten oparty być powinien
jest organizacja), możemy na pod- na trzech fundamentach:
stawie płynących z tej oceny wnio- • wyznaczanie celów, określanie kiesków – wyznaczyć kierunki rozwoju.
runków, nadawanie priorytetów

28

Autor:

Tomasz Bereźnicki,
Partner
Zarządzający, Prezes
Zarządu, DPC Polska
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Firmy tak skutecznie realizują
swoje cele strategiczne, jak
efektywne są ich procesy.

Programy rozwojowe
Analizy i diagnozy

DPC Polska
Witosa Point
ul. Idzikowskiego 16,
00-710 Warszawa

Strategia Lean

biuro@dpcpolska.pl
www.dpcpolska.pl

System zarządzania efektywnością
Warsztaty doskonalenia
Robotic Process Automation

KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU
KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH
WWW.SKUTECZNYMENEDZER.COM

BIZNES

5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH
WARTO WYBRAĆ SYSTEM
SMART TAP DO TWOJEGO
MIEJSCA PRACY
Strefy, w których można się odświeżyć, są niezwykle znaczącym
punktem w środowisku pracy. Społeczne oraz psychologiczne
aspekty gorących napojów, pełnią ważną rolę pod kątem gościnności
oraz dobra emocjonalnego pracowników.
Ponadto regularne nawadnianie jest pod
stawą dla zdrowia psychicznego i fizycz
nego. Dostarczanie napojów będzie miało
w pewnym stopniu wpływ na środowisko.
Pakowanie, zużycie energii oraz transport
uczestniczą w pozostawionym przez firmę
śladzie węglowym.
W artykule przyjrzymy się następującym
pięciu powodom, dla któr ych warto
wybrać dozownik ciepłej i zimnej wody:
• estetyka,
• środowisko,
• zdrowie,
• ekonomia,
• integracja.

gazowanej wody to mniejsze ryzyko zalań,
mniejszy bałagan i brak wytwarzającej się
pary. Czystość, minimalistyczny wygląd
jednego, dwóch lub trzech gustow
nych kranów, w kolorach dopełniają
cych wystrój firmy lub tożsamość marki,
będzie odzwierciedleniem wyczucia stylu,
postawy wobec pracowników oraz filozofii
długoterminowych inwestycji.

Jeśli średnio 50 filiżanek schłodzonej
wody byłoby wypijan ych w każdej
godzinie tygodnia pracy, w sumie uzyskamy 2000 filiżanek lub 400 litrów wody
tygodniowo. Gdyby ta woda została spakowana w jednolitrowe butelki, dałoby to
14,8 kilograma plastiku tygodniowo zabieranego do recyklingu przez ciężarówkę,
która spala 20–30 litrów oleju napędowego na 100 kilometrów.

Miejsce z napojami nie musi być zwy
czajnym dodatkiem – elementem domu,
który wyróżnia się w środowisku pracy.
Dyspenser gorącej i zimnej wody może
być integralną częścią biura. Bo naprawdę
wygląda zbyt dobrze, by go ukrywać.

Zużycie energii
Nasz innowacyjny produkt – TaoLink, jest
najbardziej ekonomicznym i dostoso
wującym się dostępnym dystrybutorem
gorącej i zimnej wody. Ten unikalny
system działa dzięki jednostce głównej
1. ESTETYKA DYSPENSERA/
2. ROZWIĄZANIE PRZYJAZNE
(zamontowanej w niewidocznym
DOZOWNIKA WODY
ŚRODOWISKU
miejscu budynku), która doprowadza
Nawet jeśli kupisz najbardziej stylowy Coraz więcej firm posiada politykę wrzącą, schłodzoną oraz gazowaną
czajnik na rynku, to dalej będzie on wy- ochrony środowiska naturalnego. Dzięki wodę do wielu ujęć. Dzięki temu, że jedglądał jak czajnik. Od tego nie uciekniesz. strategiom zużycia energii oraz zredu nostka główna systemu TaoLink, zasila
Czajnik pozostanie czajnikiem. To takie kowaniu ilości wytwarzanych odpadów, cały system, całkowite zużycie energii
domowe... Sprzęt służący do robienia przedsiębiorstwa są zaangażowane jest znacznie niższe niż w przypadku
napojów często jest schowany gdzieś w minimalizowanie wpływu działania uruchomienia równowartości mniejszych
w kącie biura – jako utwierdzenie w fakcie, swojej branży na środowisko.
jednostek, znajdując ych się w różnych
że w ogóle nie powinno go tu być, że nie
miejscach w budynku. Razem z instanależy do miejsca pracy. Ale musi być Odpady plastikowe
lacją dodatkowych kranów, ten system
lepsze rozwiązanie. Może bardziej ukryć Jeden kran, na przykład Kran Illimani, modułowy będzie dostosow ywał się
to miejsce? A może zastosować zamykany może wypełnić ponad 600 filiżanek schło do wymagań rosnącej firmy.
aneks kuchenny?
dzonej wody w ciągu godziny. To około
140 litrów. Zapakowane w litrowe butelki, 3. WODA JEST NIEZBĘDNA
Mamy lepsze rozwiązanie – zrezygnuj daje nam zużycie ponad 5 kilogramów DLA DOBREGO ZDROWIA
z dyskrecji i postaw na odwagę. Zastosuj plastiku. A każda z tych butelek wody Dostęp do wody pitnej jest przytoczony
nietypową jednostkę i zrób z niej zaletę musiała zostać przetransportowana, jako prawo człowieka w 11 Artykule
Twojego biura. Ciągłe, regulowane prawdopodobnie przez wiele kilometrów, Międzynarodowego Paktu Praw Gospo
dostarczanie wrzącej, schłodzonej czy z miejsca, w którym została spakowana. darczych, Społecznych i Kulturalnych.
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Jeden kran może wypełnić ponad 600 filiżanek
schłodzonej wody w ciągu godziny. To około 140 litrów.
Zapakowane w litrowe butelki, 140 litrów wody daje
nam zużycie ponad 5 kilogramów plastiku.

Każda funkcja ludzkiego ciała jest zależna
od odpowiedniego nawodnienia. Woda
jest niezbędna do prawidłowego funkcjo
nowania mazi stawowej, układu wydalni
czego, trawienia i wchłaniania, regulacji
temperatury ciała, krążenia krwi oraz
funkcji poznawczych. Zapewnienie pra
cownikom czystej wody polepszy gene
ralne samopoczucie zespołu. Czysta woda
to woda pitna, która została oddzielona
od wszystkich substancji zanieczyszcza
jących. W czystej wodzie nie ma śladu
po żadnej innej substancji, nie prze
wodzi ona prądu, a przy tym doskonale
smakuje. Czysta woda to tylko i wyłącznie
H2O, nic ponadto.

4. ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
FINANSOWO
Regulowanie temperatury, regulowany
przepływ oraz skuteczna izolacja, przyczyniają się do utrzymania niskich kosztów.
W porównaniu do wielokrotnego gotowania wody w czajnikach, stały zapas
gorącej wody jest ekonomicznym rozwiązaniem, dla wysokiego zapotrzebowania.
Podczas bezczynności urządzenie przechodzi w tryb czuwania, utrzymując przy
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tym stałą, ale niższą temperaturę. Jest ona
gotowa do ponownego podgrzania, gdy
to konieczne.
Poza korzyściami dla środowiska płyną
cymi z nieużywania wody w butelkach,
jest także korzyść finansowa. Łączny
koszt wody butelkowej i związaną z tym
zbiórką odpadów, jest znacząco wyższy
niż koszt stałego zaopatrzenia w zimną
wodę. Plany serwisowe oraz konserwa
cyjne zapewniają płynną i bezpieczną
pracę dystrybutorów. Dzięki możliwości wyboru tej usługi, będziesz mieć
pewność, że w przypadku problemu,
w pełni w yk walif ikowany technik
będzie możliwie szybko na miejscu, by
wykonać prace naprawcze i urucho
mić urządzenie.

W tym miejscu przedstawiamy Touch
less Dispense. Bezdotykowy dystrybutor
wody działa na podstawie gestów. Dla
kogoś z ograniczeniem ruchu (na przy
kład z porażeniem mózgowym), umie
jętności motoryczne konieczne do uru
chomienia kranu lub wyboru przycisku
mogą być niedostępne. 3-sekundowa
przerwa pomiędzy sygnałem a nalaniem
wody, daje pracownikowi czas na przygo
towanie. Bezdotykowy dyspenser wody
jest także idealny na czas po lockdownie.
Bezdotykowa funkcja jednostek pomaga
uniknąć rozprzestrzenianiu się COVID-19
w miejscu pracy.

Autor:

5. INTEGRACJA W MIEJSCU PRACY
Polityka integracji w miejscu pracy bywa
trudna logistycznie do zastosowania
w praktyce. Pracownicy, którzy jeżdżą
na wózku inwalidzkim, mają ograni
czony zakres ruchu górnej części ciała
lub amputowaną kończynę – mogą mieć
problemy z obsługą urządzeń.

Simona Whyte,
Head of Marketing,
The Boiling Tap
Company
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SSC

NOWA DEKADA I NOWE
WYZWANIA W EWOLUCJI
CENTRÓW TYPU
GBS I SSC W POLSCE

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

SSC Lions opowiedzą Wam m.in.
o najlepszych praktykach biznesowych, doświadczeniu operacyjnym czy
employer brandingu. W tej odsłonie
SSC Lions zapraszamy do zapoznania
się z postacią Marcina Janiszewskiego,
GBS Elekta w Polsce.

SSC LIONS

Wiktor Doktór, Pro Progressio: Jak
dotychczas wyglądał rozwój GBS
Elekty w Polsce?
Marcin Janiszewski, GBS Elekta
w Polsce: Elekta to wywodząca się
ze Szwecji globalna firma działająca
w sektorze MedTech, skoncentrowana
na poprawie, przedłużaniu i ratowaniu życia osób chorych na nowotwory
i zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu.
Od prawie 50 lat wdrażamy innowacje
– rozwijamy sprzęt i oprogramowanie,
z których korzysta ponad 6 tysięcy szpitali na całym świecie.

globalny, a ich beneficjentem jest cała
organizacja Elekty. To projektowo-procesowe podejście przyniosło już pierwsze sukcesy. Zaliczyć do nich można
np. nasze ostatnie wdrożenie nowego
systemu zakupowego, w trakcie którego nie tylko zwiększyliśmy kilkukrotnie poziom tzw. PO compliance, ale
też proces całkowitego procesowania
faktur zakupowych wraz z ich akceptacją został skrócony pięciokrotnie.
W dłuższej perspektywie już widzimy
realne benefity związane z dalszą digitalizacją i automatyzacją tego procesu
poprzez integrację z naszymi dostawcami oraz dużo większe możliwości
utransparentnienia procesu zakupowego i poszukiwania optymalnych sposobów zakupowych.

Elekta Business Services powstała
1 czerwca 2016 r. jako centrum globalne
i multifunkcyjne. Od początku przyjęliśmy strategię budowy organizacji, która
w długiej perspektywie będzie platformą
do realizacji ciągłego wzrostu firmy.
Co stanowiło największe wyzwanie w pierwszych latach działalności
Konsekwentnie realizujemy trzystop- w Polsce – rekrutacja, tranzycja proniową wizję rozwoju. W pierwszej fazie cesów, transformacja biznesowa, czy
skupiliśmy się na centralizacji procesów, coś innego?
w drugiej na ich usprawnianiu, digitaW pierwszych latach oczywiście
lizacji i automatyzacji oraz budowaniu tranzycja była dla nas jednym z najcentrum doskonałości tak, by w fazie ważniejszych wyzwań, aczkolwiek mam
trzeciej poświęcić całą uwagę zwiększa- wrażenie, że poradziliśmy sobie z nią
niu wartości biznesowej.
bardziej niż sprawnie. Pamiętam to jako
jedną z najszybszych tranzycji, w jakiej
Przez ostatnie cztery lata byliśmy skon- miałem okazję brać udział. 1 czerwca
centrowani na poprawianiu przetrans- 2016 rozpoczęło pracę pierwsze 25 osób.
ferowanych procesów. Podnieśliśmy Po dwóch tygodniach szkoleń na miejjakość procesu raportowania i skróci- scu w Warszawie oraz dwóch tygodniach
liśmy go o połowę. Również o połowę przejmowania wiedzy w naszych lokalzredukowaliśmy czas na fakturowanie nych biurach, 1 lipca byliśmy już live.
klientów zewnętrznych, usprawnili- Procesowaliśmy pierwsze transakcje
śmy proces kontraktów serwisowych, w większości samodzielnie. Równoczezautomatyzowaliśmy proces cash col- śnie sprawna rekrutacja pozwoliła nam
lection. To tylko kilka spośród sukce- w pół roku zwiększyć zespół do ponad
sów, które odnieśliśmy w tym czasie. 80 osób i przejąć całość finansów
Rezultaty naszych działań przełożyły się w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz
na polepszenie efektywności procesów procesy IT i zarządzania jakością.
i zwiększyły produktywność. Miały też
istotny wpływ na wskaźniki finansowe, W przypadku tak szybkiego wzrostu
przede wszystkim przychody i cash flow. nie można zapomnieć o oczekiwaniach,
To powód do dumy dla całego naszego jakie powstają wraz z przenoszeniem
zespołu. Udowodniliśmy, że nasze cen- i centralizacją procesów. Często te protrum potrafi znacząco wpływać na glo- cesy wykonywane były przez osoby barbalny biznes Elekty.
dzo doświadczone, więc nie tylko oczekiwane jest utrzymanie tej samej jakości,
Dodatkowo zainwestowaliśmy w rozwój ale wręcz często rozwiązanie problemów,
kompetencji zarządzania projektami. których nie udało się rozwiązać lokalObecnie mamy dziesięciu pełnoetato- nie. Myślę, że to stanowi jedno z najwych managerów projektów. Prowadzą większych wyzwań, z jakimi mierzą się
działania w obszarach zakupów, finan- nie tylko nowo powstające centra usług
sów, organizacji serwisowej, marketingu wspólnych, ale również te o ustabilizoi IT. Co istotne, projekty te mają zasięg wanej pozycji.
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Aby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, od samego początku promujemy
kulturę ciągłego doskonalenia. Nasze
działania nie są ograniczone jedynie
do procesów, które są w naszym centrum. Staramy się działać na procesach
w tzw. ujęciu End-2-End. Już podczas
naszej poprzedniej rozmowy, 2 lata temu
[wywiad opublikowany w Outsourcing
&More, wydanie nr 39 marzec–kwiecień 2018] porównałem procesy wsparcia do systemu naczyń połączonych.

W firmach najczęściej mamy do czynienia z organizacjami, które oparte są
o wertykalny układ funkcji, takich jak
m.in.: sprzedaż, realizacja zamówień,
serwis, finanse, itp. Natomiast przepływ
procesów w firmach jest horyzontalny
i biegnie przez te wszystkie funkcje.
Wyzwanie stanowi znalezienie właśnie
tych przepływów oraz punktów stycznych i projektowanie procesów w taki
sposób, aby ten przepływ był jak najsprawniejszy, nie wpływał negatywnie
na jakość danych oraz nie powodował
nieefektywności jednej funkcji kosztem drugiej.
Dobrym przykładem ilustrującym to
podejście jest wpływ, jaki dział realizacji zamówień może mieć na funkcjonowanie działu finansów podczas realizacji standardowych i powtarzalnych zadań
związanych z instalacją maszyn w szpitalach. To, kiedy informacja z działu zamówień jest przekazywania do finansów,
ma niebagatelny wpływ przede wszystkim na rozpoznawanie przychodów.
Jeśli dane o nowych instalacjach zostaną
przekazane z opóźnieniem lub będą zbierane na przestrzeni miesiąca i przekazane
dopiero tuż przed jego zakończeniem,
może to spowodować kumulację pracy
w dziale finansów podczas zamknięcia
miesiąca, co często skutkuje dodatkowymi kosztami w postaci nadgodzin.
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NASZE DZIAŁANIA NIE SĄ
OGRANICZONE JEDYNIE DO PROCESÓW,
KTÓRE SĄ W NASZYM CENTRUM.
STARAMY SIĘ DZIAŁAĆ NA PROCESACH
W TZW. UJĘCIU END-2-END.

Outsourcing&More Polska | styczeń–luty 2021

35

SSC LIONS

Rok 2020 przyniósł wiele zmian
i wyzwań, również w branży centrów
usług wspólnych. Jest to jedna z nielicznych branż, która czas pandemii
wykorzystała na szersze spojrzenie
na swoją globalną obecność. Co się
wydarzyło w roku 2020 w Elekta GBS?
Pod koniec 2019 i na początku 2020
roku, zanim jeszcze szerzej usłyszeliśmy
o pandemii, tworzyliśmy nową strategię
dla Elekta Business Services. Jak okazało się, strategia ta idealnie wpisała się
w to, co później wydarzyło się w sektorze. Można powiedzieć, że paradoksalnie wszelkiego rodzaju kryzysy światowe
są zewnętrznym motywatorem do rozwoju branży centrów usług wspólnych.
Oprócz możliwości zmniejszenia kosztów poprzez przenoszenie się do tańszych lokalizacji, mamy dziś do dyspozycji jeszcze jeden czynnik. Procesy obecnie mogą być wykonywane z dowolnego
miejsca, ponieważ cały świat przeszedł
z dnia na dzień na pracę zdalną.

się z istotnym wzrostem, ale na razie mierzył się na przestrzeni ubiegłego
nie chciałbym zdradzać szczegółów roku, myślę, że może czekać nas w tym
naszych planów.
zakresie rewolucja, której dziś nie jesteśmy sobie jeszcze w stanie wyobrazić.
Rok pandemii i pracy zdalnej dał wielu
firmom do myślenia w odniesieniu Jeśli chodzi o nasz rozwój, liczba nowych
do możliwości wykorzystania dotych- pracowników nie będzie wprost proporczasowych przestrzeni biurowych. Czy cjonalna do ilości nowych miejsc w biuElekta planuje swój rozwój w oparciu rze. Pracując w modelu hybrydowym
o pracę biurową, home office, model i spędzając około połowę czasu poza
hybrydowy, czy może wręcz wprowa- biurem, nie będziemy potrzebować
dzenie nowych biur w innych miastach dodatkowych biurek i metrów kwadraniż Warszawa?
towych. Obserwując rynek pod tym
Czas pandemii rzeczywiście istotnie kątem widzę, że wiele firm z naszego
podważył dotychczasowy model pracy sektora myśli podobnie. Jednocześnie,
biurowej. Wielu pracodawców, jak i pra- przy tak szerokiej skali pracy zdalnej,
cowników mówi wręcz o tym, że praca rozważamy zdywersyfikowanie źródeł
z domu to już nowy model i nie może pozyskiwania nowych talentów i coraz
być powrotu do starego, czyli do sie- częściej myślimy o dodatkowej lokalizadzenia w biurze w zespołach. Ja jestem cji dla naszej działalności, niekoniecznie
tutaj ostrożny. Uważam, że centra usług w stolicy.
wspólnych zbudowały swój sukces
w dużej mierze na wykorzystaniu pracy To, co można powiedzieć o centrach
zespołowej i bezpośredniej współpracy typu GBS, to fakt, że mocno one ewoluują – jaka ewolucja, a może rewolucja
czeka Elektę na progu nowej dekady?
Słowo rewolucja kojarzy mi się
CIĄGŁE PRAGNIENIE ULEPSZANIA, WYKONYWANIA ZADAŃ
raczej pejorat y w nie. Chyba d latego, że wierzę w sprawną, ale trwałą
KAŻDEGO DNIA LEPIEJ NIŻ DOTĄD, SZUKANIE NOWYCH
zmianę. Myślę, że cały sektor usług
ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH – TO SĄ TYLKO NIEKTÓRE
wspólnych obrał już jakiś czas temu
SKŁADOWE GWARANCJI SUKCESU. ABY JE W PEŁNI
kurs w kierunku dalszej centralizacji. Teraz od nas zależy, czy realizacja
AKTYWOWAĆ NIEZBĘDNY JEST ZAANGAŻOWANY ZESPÓŁ.
tego kierunku będzie oparta o zwiększanie wartości dla naszych klientów
wewnętrznych i zewnętrznych przy
Oznacza to, że czeka Was sporo nowych między ludźmi, na wymianie doświad- jednoczesnym polepszeniu produkwyzwań i szansa na skokowy wręcz czeń pomiędzy pracownikami i ciągłej tywności i jakości. To jest dążenie
rozwój w Polsce, czy to prawda?
obserwacji i nauce, jak procesy są reali- do rozwiązania paradoksu efektywKażdy rozwój to ogromne wyzwa- zowane dla różnych krajów. Takie podej- ności, o której w swojej książce This
nie. Dlatego długo i starannie przygoto- ście pozwoliło wspólnie wypracowywać is Lean piszą Niklas Modig i Par Ahlwywaliśmy się do tej chwili. Jak wspo- najlepsze praktyki. W momencie, kiedy strom. Jak zapewnić działanie całej
mniałem, już pod koniec 2019 szczegó- zamknięci jesteśmy w swoich domach, organizacji tak, aby jej klienci byli
łowo planowaliśmy dalszy rozwój GBS naturalny przepływ tej wiedzy jest zadowoleni, otrzymali to co chcą
w Elekcie.
zakłócony i, co za tym idzie, nie wyko- na czas, w jak najszybszy sposób, przy
rzystujemy prostej możliwości budowa- jednoczesnym użyciu jak najmniejszej
Mamy jasną wizję tego, jakiego typu nia przewagi konkurencyjnej. To rodzi ilości zasobów w organizacji realizująwsparcia i w jakim zakresie chcemy zagrożenia dla całej branży i dla jej roz- cej usługę? To jest kluczowe pytanie,
dostarczać z naszego centrum w War- woju w Polsce.
na które i my, i cały sektor szuka każszawie dla Grupy Elekta. Naszym główdego dnia odpowiedzi.
nych celem jest pełna integracja funkcji Jednocześnie myślę, że rzeczywiście
wspierających w ramach centrum usług model pracy zostanie zredefiniowany Według mnie, aby to się udało, pot
wspólnych tak, aby przepływ proce- i w najbliższych latach branża będzie pra- rzebne jest pełne wykorzystanie talentu
sów był jak najmniej zakłócony, a nasz cować w modelu hybrydowym łączącym osób pracujących w centrach usług
klient, zarówno ten wewnętrzny, jak pracę z domu z wykorzystaniem prze- wspólnych, które będą szeroko (Endi zewnętrzny, mógł pozytywnie odczuć strzeni biurowej jako miejsca do spo- 2-End) patrzeć na procesy i będą mieć
benefity scentralizowanego podejścia.
tkań. Mam też pewność, że jeszcze nie dostęp do technologii, aby transformowszystko zostało powiedziane jeśli cho- wać i przekształcać stare sposoby dziaW latach 2021–22 planujemy kolejne dzi o narzędzia pracy zdalnej. Mając łania, angażując jednocześnie osoby
tranzycje, co oczywiście będzie wiązać na uwadze skalę wyzwań, z jaką świat pracujące w biurach lokalnych.
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Sektor w Polsce, jak i Elekta Business
Services, stoją dziś przed ogromną
szansą na dalszy rozwój. Musimy wykorzystać ją bardzo mądrze. Przeniesienie procesu do Polski nie gwarantuje
sukcesu. Ciągłe pragnienie ulepszania, wykonywania zadań każdego dnia
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lepiej niż dotąd, szukanie nowych rozwiązań technologicznych – to są tylko
niektóre składowe gwarancji sukcesu.
Aby je w pełni aktywować niezbędny jest
zaangażowany zespół. U progu nowej
dekady, w dobie digitalizacji i automatyzacji, warto podkreślić, że w sektorze

usług dla biznesu wciąż kluczową rolę
odgrywają ludzie – zaangażowani
i utalentowani pracownicy oraz szczęśliwi klienci.
Dziękuję za rozmowę.
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RAPORT „PRACA
Z DOMU 2020”
JUŻ JEST!
Kinnarps wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego, Polskim Instytutem
Środowiska Pracy oraz Pro Progressio opublikował raport ze wspólnego
badania warunków i wyzwań dotyczących pracy z domu, tzw. home
office, w warunkach dystansowania społecznego w czasie pierwszej fali
epidemii COVID-19, między marcem a czerwcem 2020 r.
Celem badania Praca z Domu 2020, które
zostało przeprowadzone przez Akademię
Leona Koźmińskiego, Kinnarps Polska,
Polski Instytut Środowiska Pracy oraz Pro
Progressio w okresie od marca do czerwca
2020 r., było uchwycenie skali i różnorodności wyzwań, z jakimi musieli się zmierzyć zarówno pracodawcy, jak i pracownicy w początkowej fazie pracy z domu
wywołanej pandemią COVID-19. Badanie
zrealizowane zostało metodą mieszaną.
Ankieta internetowa przeprowadzona
wśród 360 osób dostarczyła ciekawych
danych ilościowych, ale największą wartość Raportu Praca z Domu 2020 stanowią
głosy respondentów zbierane w formie
bezpośrednich wywiadów przez badaczy
z Katedry Zarządzania Akademii Leona
Koźmińskiego. Na ich podstawie zostały
zidentyfikowane 3 typy doświadczeń
i związane z nimi style pracy z domu.
– Gdy patrzymy na dane statystyczne,
trudno wyobrazić sobie doświadczenia
konkretnych osób. Dlatego, by przybliżyć
to, jak różnorodne były odczucia i praktyki
pracy w czasie kwarantanny, prezentujemy trzy persony stworzone na podstawie
wywiadów z osobami, które wzięły udział
w jakościowej części badania. Odzwierciedlają one trzy duże grupy naszych respondentów: neutralsi, dissujący i propsujący.
Co ciekawe, procentowy rozkład jest mniej
więcej równy – po około 30% w każdej
grupie. Przy planowaniu powrotów do biur
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i dalszej strategii środowiska pracy warto
wziąć pod uwagę fakt, że to, co dla jednych
może być wspaniałym doświadczeniem, dla
innych będzie koszmarem – mówi dr Karolina Dudek, prezes Polskiego Instytutu
Środowiska Pracy.
Wnioski, które płyną z początkowego
okresu dystansowania społecznego, są
bardzo zróżnicowane. Raport prezentuje pełne spektrum doświadczeń i sytuacji. Na dotychczasową złożoność zadań
wykonywanych przez pracowników
wiedzy w biurze – w czasie pracy z domu
nałożyła się sytuacja rodzinna, mieszkaniowa oraz inne uwarunkowania osobiste, takie jak odporność na stres i brak
kontaktów społecznych. Zmiana trybu
pracy wiązała się zatem ze znaczną i wieloaspektową zmianą stylu życia.
– Dla nas specjalistów, zajmujących się
na co dzień tworzeniem różnego rodzaju
przestrzeni społecznych, najbardziej interesujące są konsekwencje obecnej zmiany
dla całości środowiska pracy, szczególnie
dla wnętrz nowych biur. Uważam, że nie
można będzie zrozumieć tych przemian
bez pogłębionej analizy obecnej sytuacji.
Jakie zmiany muszą nastąpić w organizacji,
aby praca zdalna z rozwiązania sporadycznego mogła się stać rozwiązaniem systemowym? Osobną kategorię nurtujących
nas kwestii stanowią wyzwania, z którymi
muszą sobie poradzić pracownicy w swoich

mieszkaniach – począwszy od wyposażenia
domowego stanowiska pracy, na organizacji czasu, kończąc – mówi Karina Kreja,
International Concept Manager & Work
place Expert, Kinnarps.
W pierwszym okresie po przeniesieniu
pracy z biur ocena własnej produktywności uczestników badania nie była
jednoznaczna. Dokładnie 1/3 naszych
respondentów oceniła swoją efektywność
wyżej niż podczas pracy w biurze, 1/3
niżej, a 1/3 uznała, że nie dostrzega zmian.
Technologia okazała się wielkim sprzymierzeńcem pracy zdalnej, mimo nietypowych okoliczności, jakie towarzyszyły
jej gwałtownej popularyzacji. Tylko 2,5%
badanych przejawiało trudności związane
z technologią.
Jeśli chodzi o ergonomię i warunki
w domowym środowisku pracy, to 69%
badanych nie miało do dyspozycji fotela
ergonomicznego do pracy, a 25% stołu
lub biurka. Wielu badanych zorientowało
się, jak bardzo na home office brakuje im
ergonomicznych warunków, zapewnianych dotychczas przez biuro.
– Mówiąc o powszechnej pracy zdalnej,
zapominamy o naszych realiach, w tym
także mieszkaniowych. Pierwszy moment
przenoszenia pracy z biur do domów można
uznać za udany. Ale to dotyczy głównie
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technologii. Firmowe laptopy, jak pokazały
nasze badania, często stanęły na kuchennych stołach lub deskach do prasowania.
Dlatego nie podzielam nadmiernego optymizmu i bezkrytycznych opinii na temat
skuteczności pracy na home office, jako
stałego i docelowego rozwiązania. Wiele
osób pracowało w „warunkach polowych”,
po prostu nie mając innego wyjścia, a także
zakładając tymczasowość tego stanu
rzeczy. Teraz jest pora na rzetelną analizę,
w jakich warunkach realnie można pracować w domu przez dłuższy czas – komentuje Karina Kreja.
Uwarunkowania osobiste, w tym kwestia
łączenia obowiązków w pracy z opieką
nad dziećmi, stanowiły wyzwanie dla
dużej grupy respondentów. Okres izolacji okazał się sprawdzianem połączenia
pracy zdalnej i nauki. Ponad połowa osób
deklarowała także wydłużenie czasu
pracy, co było spowodowane zacieraniem się granic czasowych pomiędzy
zadaniami zawodowymi i rodzicielskimi.
Dla co czwartej osoby, biorącej udział
w badaniu, wyzwaniem okazała się
kultura pracy w nowych warunkach,
zwłaszcza wymagania związane z zarządzaniem i pracą w zespole rozproszonym.
Zwracano uwagę szczególnie na trudności komunikacyjne wywołane nieciągłością czasu i miejsca pracy, która
utrudnia prawidłowy obieg informacji.
Kontakty biznesowe w wersji zdalnej
okazały się łatwe do zrealizowania.
Powszechnej akceptacji pewnych rozwiązań komunikacyjnych sprzyjał fakt,
że wszyscy znaleźli się w takiej samej sytuacji. W tym kontekście niektórzy respondenci zwracali uwagę na ograniczenia
w zachowaniu prywatności oraz zwiększony wysiłek, jaki wkładają w utrzymanie
profesjonalnego wizerunku w warunkach
home office, w czym dotychczas wyręczało ich biurowe środowisko pracy.
Zachwianie równowagi pomiędzy pracą
a życiem osobistym pojawiało się u 1/3
respondentów. Badani wskazywali na trzy
zjawiska – wydłużenie się godzin pracy,
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Raport można
pobrać tutaj:

zacieranie się granic pracy i życia pry- mający na celu rozpoznanie złożowatnego oraz brak możliwości realizacji nych doświadczeń pracowników wraz
w innych obszarach.
z wpływem dalszych gospodarczych
konsekwencji pandemii.
– Praca w środowisku wirtualnym wymaga
usystematyzowania procesów w orga- – W wyniku pandemii następuje jakościowa
nizacji, a także wytyczenia zasad komu- zmiana środowiska pracy. Nie chodzi tylko
nikacji. Wiele firm wyszło początkowo o dozowniki płynów dezynfekujących,
z założenia, iż mail, telefon i komunikator zachowywanie dystansu i ograniczenie
rozwiązują problem. Doświadczenie poka- liczby osób w budynku. Prawdziwa zmiana
zuje, iż jest inaczej. W firmie należy ustalić, przebiega na o wiele głębszym poziomie.
które narzędzia komunikacji czemu służą, W raporcie udało nam się uchwycić jej
jak szybko musimy reagować na informacje, początek, pierwsze doświadczenia pracy
a także jak przechowywać wiedzę. Bez tego z domu w całej ich złożoności i wieloaspekrodzi się chaos i konflikty, ponieważ współ- towości. Tylko dzięki zrozumieniu całości
pracownicy mogą mieć różne oczekiwania zmiany, która dotyczy pracy zdalnej – jej
odnośnie pilności realizacji zadań – wska- wyzwań, kosztów i ograniczeń – można
zuje dr Kaja Prystupa-Rządca, ekspert ds. świadomie kształtować dalszą transforzarządzania w wirtualnym środowisku, mację środowiska pracy – podsumowuje
Akademia Leona Koźmińskiego.
dr Karolina Dudek, prezes Polskiego Instytutu Środowiska Pracy.
Problematyka pierwszych tygodni home
office poruszona w Raporcie Praca z Domu Życzymy interesującej lektury!
2020 ilustruje całe spektrum problemów
technicznych, osobistych, lokalowych,
zarządczych i organizacyjnych. Dzięki Autor:
pogłębionej perspektywie wyzwań
związanych z pracą zdalną Raport stanowi wartościowy wkład do toczącej
się aktualnie dyskusji na temat wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu Pracy.
Aleksandra
Może również pomóc organizacjom lepiej
Krawsz-Kubica,
przygotować się do zmian w nowej rzeczyMarketing & PR
Director, Kinnarps
wistości. Autorzy planują II etap badania,
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SIŁA DODATKÓW
W TWOIM BIURZE
Biuro bardzo często staje się naszym drugim domem, spędzamy
w nim codziennie około ośmiu godzin, dlatego też powinniśmy czuć
się w nim dobrze i komfortowo.
Naszą wygodę i komfort pracy zwiększają
dobrze zaprojektowana przestrzeń, odpowiednio dobrane oświetlenie, kolorystyka
ścian i podłogi, dostęp do światła dziennego, wygodne meble, które możemy
dopasować do naszych indywidualnych
potrzeb oraz dodatki. Przy remoncie,
czy projektowaniu nowego biura bardzo
często zapominamy o ważnym elemencie,
który pomaga nam w pracy – o przytulności, którą możemy osiągnąć właśnie
dodatkami. Ci mali pomocnicy często są

zrzucani na dalszy plan. Nie chcemy w nie
inwestować bo to dodatkowy koszt, bo to
coś małego, czego i tak nikt nie zauważy.

Dodatki to nie tylko lampka na biurku czy
ramka ze zdjęciem ukochanego zwierzaka.
Dodatki to również poduszki, zasłony,
dywany, figurki, misy na owoce, czy tablice,
Chciałabym obalić ten mit i pokazać jak na których można powiesić nie tylko inforważną rolę odgrywają dodatki w naszym macje dotyczące spotkań, ale również ciecodziennym życiu.
kawy wycinek z gazety, kawałek materiału
czy zgubiony wisiorek.
W naszych domach otaczamy się różnego
rodzaju dodatkami, do ubioru dodajemy Małym kosztem możemy pozbyć się
apaszkę, krawat czy biżuterię, dlaczego nie monotonii w naszej codziennej pracy
robimy tego w przestrzeniach biurowych? i zwiększyć zadowolenie i kreatywność
naszych pracowników.

POTRZEBA PRACY
W ODPOWIEDNICH WARUNKACH
Coraz ważniejsze jest dla nas nie tylko to,
na jakim stanowisku pracujemy i w jakiej
firmie, ale również to, jak wygląda biuro,
w którym będziemy spędzać większą
część dnia. Im więcej elementów tworzących miłą atmosferę będzie wokół nas,
tym lepiej będziemy się czuć i łatwiej
będzie się nam pracować. Kładąc kolorowe dywany i pufy w przestrzeni działu
kreatywnego pokażemy pracownikom,
że oczekujemy od nich niestandardowych rozwiązań, takich jak np. praca niekoniecznie przy biurku, ale na dywanie
w otoczeniu poduszek. Kto nie zna osoby,
która w biurze na swoim biurku nie trzyma
zdjęć, przypinek, kwiatków czy innych
rzeczy? Dowodzi to, że mamy potrzebę
upiększania i zmiękczania przestrzeni.
Pracuje się nam lepiej w otoczeniu przedmiotów, które sprawiają, że czujemy się
jak w domu.
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PODKREŚLENIE CHARAKTERU
FIRMY
Dodatki mogą podkreślić branżę, którą
zajmuje się dana firma. Jeśli w biurze zajmującym się sprzedażą biżuterii dodamy
złote ramki z pięknymi grafikami, podkreślimy luksusowy wydźwięk wnętrza,
a tym samym sprzedawanego produktu.
W biurze firmy zajmującej się produkcją
sprzętu rowerowego, możemy wyeksponować na półkach lub stojakach części
sprzedawanych produktów. Każdy rodzaj
dodatków dekoracyjnych dobrze wpływa
na postrzeganie naszej firmy. Pamiętajmy jednak, żeby dodatki współgrały
z daną przestrzenią.

ŁATWA ZMIANA PRZESTRZENI
Dzięki dodatkom możemy dokonać łatwej
metamorfozy wystroju naszego wnętrza.
Zmiany są czymś ważnym i wspomagają
naszą kreatywność. Każda mała odmiana
w naszym codziennym otoczeniu działa
na nas pobudzająco. To samo tyczy się
przestrzeni i modyfikacji z nią związanych.
Możemy przebrać poszewki na poduszkach z letnich na jesienne, po drodze
do pracy zebrać kilka kasztanów i wsypać
je do złotej miski stojącej na stoliku
kawowym przy recepcji. Włożyć w ramy
wycinki starych gazet lub podwiesić
pod sufitem wykonane z papieru samoloty. Dodatki dają nam możliwość zabawy
i szybkiego przeobrażenia naszego biura
w zupełnie nowe miejsce.

ROŚLINY JAKO DEKORACJA
Od dłuższego już czasu utrzymuje się
trend wprowadzania roślin do wnętrz.
Uspakajają nas one swoim i kolorem
i formą. Produkują tlen, ożywiają przestrzeń i wspomagają naszą pracę. Lista
pozytywnego oddziaływania roślin na nas
jest bardzo długa. Nie zapominajmy także
o tym, że są one idealnymi dodatkami
do biur. Ich różnorodność pozwoli nam
na wykreowanie nietypowej i przytulnej
przestrzeni w każdym miejscu. Rośliny nie
muszą stać tradycyjnie na parapecie, czy
szafce. Możemy dobrać do nich różnego
rodzaju doniczki stojące lub wiszące.
Postawić je na specjalnych stojakach lub
samemu zaaranżować kompozycje roślin
o różnej wysokości.
Na rynku znajdziemy wiele rozwiązań,
które wspomogą nas w jak najlepszym
wyeksponowaniu roślin w naszym biurze.
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Dzięki dodatkom możemy dokonać
łatwej metamorfozy wystroju
naszego wnętrza. Zmiany są czymś
ważnym i wspomagają naszą
kreatywność. Każda mała odmiana
w naszym codziennym otoczeniu
działa na nas pobudzająco.

DODATKI STANDARDOWE
DLA KAŻDEGO BIURA
Nie zapominajmy o dodatkach typowo
biurowych. Każdy pracownik potrzebuje
długopisu, ołówka czy taśmy klejącej. Nie
muszą one leżeć w szufladzie lub w kartonie na dnie szafy. Możemy postawić
je w specjalnie do tego przeznaczonych
pojemnikach, przegródkach lub np. kolorowych doniczkach. Może warto czasem
znaleźć niestandardowe rozwiązanie
i do dzbanka na wodę wrzucić pinezki?
Zamiast plączących się kabli do ładowania telefonów postawić ładowarkę
indukcyjną, a w filiżance posadzić mały
sukulent? Nie bójmy się eksperymentować i szukajmy ciekawych rozwiązań.
Nasze biuro nie musi być nudne. Może
nas inspirować i pokazywać, że wiele
problemów możemy rozwiązać w nietypowy sposób.

To samo tyczy się kwiatów ciętych. Każdy
bukiet przykuje uwagę nawet największego przeciwnika roślin. Idealnym
podkreśleniem kwiatów będzie wazon,
który również może mieć najróżniejszego
rodzaju formę i kolor. Szukajmy ciekawych rozwiązań dekoracji naszego biura.
Rośliny są zawsze dobrym wyborem jeśli
chodzi o udekorowanie przestrzeni.

Milej będzie nam prowadzić rozmowę
w pomieszczeniu, w którym znajdują się
zasłony, nawet jeśli nie wiszą one w celu
zasłonięcia okna.

Zasłony nie dość, że mają zastosowanie
praktyczne, jakim jest zaciemnienie
przestrzeni i wygłuszenie pomieszczenia, sprawdzają się także idealnie
jako dodatek, który wprowadza spokój
TEKSTYLIA
do ogólnej kompozycji danego miejsca.
Wprowadzenie do wnętrza różnego Kolejną zaletą tekstyliów jest to, że można
rodzaju tekstyliów to niezawodny je w łatwy sposób zmieniać, a co za tym
sposób na zmiękczenie i umilenie prze- idzie, możemy w dowolny sposób krestrzeni. Chętniej usiądziemy na kanapie, ować wystrój naszego wnętrza w zależna której znajdują się poduszki i pledy. ności od naszych aktualnych potrzeb.
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Bawmy się dodatkami. Używajmy ich
w nieoczywisty sposób i twórzmy
z nich nowe kompozycje. Zachęcajmy
naszych pracowników do zmian w przestrzeni, w której pracują. Jeśli pozwolimy dodatkom zamieszkać w naszych
biurach, odpłacą się nam wszystkim, co
mają w sobie najlepsze. Jeśli jednak nie
czujemy się na siłach, by wprowadzać
samemu dodatki do wnętrz, zgłośmy się
po pomoc do dekoratora lub architekta
wnętrz.
Autor:

Centrum
IKEA
dla Firm
Ludwika
Umiastowska,
Home Furnishing
Consultant
w IKEA Blue City
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I WIELKI POTENCJAŁ
Wywiad z Adamem Pustelnikiem,
Pierwszym Wiceprezydentem Miasta Łodzi.
Wiktor Doktór, Pro Progressio: Panie
Prezydencie, Łódź od ponad dwóch
dekad mocno zaznacza swoje miejsce na europejskiej mapie lokalizacji
dla centrów typu BPO/SSC. Ostatnia
dekada przyniosła w tym zakresie
sporo zmian i centra operacyjne, które są rozwijane w Łodzi reprezentują
w coraz szerszym stopniu centra typu
GBS (Global Business Services), R&D
(Badania i Rozwój) oraz IT. Jaki z czynników jest najbardziej atrakcyjny dla
zagranicznych inwestorów, dzięki któremu miasto tworzy nowe wartościowe
miejsca pracy?
Adam Pustelnik, Pierwszy Wice
prezydent Łodzi: To zawsze jest kombinacja czynników. O wyborze konkretnej
lokalizacji decydują często excel i liczby,
które to w ostatnim rekordzie wyrzucają
nazwy najlepszych dla projektu miast, a te
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następnie rekomendowane są Zarządowi
klienta jako optymalne. Nie wszystko
jednak może dać się ująć w tabeli i sprowadzić do liczb, i tutaj odnajduję przestrzeń do budowania strategicznej przewagi konkurencyjnej.
Sprzedajemy Łódź jako produkt, który nie
jest gotowy, oferuje ekosystem ‘emerging
market’, i jest niejako skazany na sukces –
znajduje się na fali wznoszącej. To okazja,
dobry czas, a w inwestycjach najważniejszy jest timing. Istnieje kilka trendów
i projektów o wymiarze krajowym, które
w swoich założeniach mają sprawić,
że Łódź wejdzie na szybszą ścieżkę rozwojową. Moją rolą jest też to, żeby istniała
w świecie biznesowym świadomość istnienia tych zjawisk i ich przewidywanych
konsekwencji. To prawda, że Łódź zrobiła
olbrzymi progres w ostatnich latach, ale

wciąż czeka nas mnóstwo pracy, żeby
zbudować pozycję czołowej europejskiej
metropolii. Taki moment w procesie rozwojowym znajduje swoje odzwierciedlenie w praktycznie każdym aspekcie
funkcjonowania miasta – także w stadium
rozwoju BSS.
Chciałbym, żeby moim osobistym osiągnięciem było przejście do etapu, kiedy
potencjalni inwestorzy będą uważali,
że lokalny rynek ma już odpowiednią
głębię i można tutaj osadzić np. dojrzały
procesowo GBS na 50 osób, od zaraz,
polegając na istniejących już w mieście
zasobach bez żadnego ryzyka. Świadomość istnienia takich wyzwań i możliwość postawienia tej kropki nad i w rozwoju miasta, to dla mnie przygoda życia
i jestem pewien, że potrafimy, jako zespół,
osiągnąć na tym polu sukces.
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Rok 2020 wniósł sporo zmian w obszarze nowych inwestycji. Znaczna część
firm poszła w kierunku rekrutacji wirtualnych pracowników, którzy swoje
miejsce pracy znajdują w przestrzeniach coworkingowych. Jak wygląda zaplecze coworkingowe w Łodzi
i jakie firmy głównie korzystają z usług
takich biur?
Zaplecze coworkingowe w Łodzi to
około 10 000 m2. Większość dużych projektów i nowych wejść z tego segmentu
nastąpiła tuż przed COVID, albo w jego
trakcie. Coworkingi to w Łodzi miejsca,
gdzie lokują się, na przykład, początkujący przedsiębiorcy z pokolenia millenialsów, którzy doceniają walory codziennych
interakcji z osobami o podobnych wartościach i życiowych celach. Z drugiej

biur serwisowanych. Odpowiednia osoba
w urzędzie jest na bieżąco z taką ofertą.
Drugim znaczącym trendem jest coraz
większe zainteresowanie firm z białoruskim kapitałem. To firmy z Mińska
coraz mocniej przyglądają się polskim
miastom celem ulokowania tu swoich
centrów operacyjnych. Jaką ofertę dla
białoruskich przedsiębiorstw ma Łódź?
To nawet nie oferta, ale filozofia działania, którą odnosimy do każdej nowej
inicjatywy gospodarczej w mieście, a której założeniem jest wsparcie w niemalże
wszystkim, co jest istotne dla inwestora.
Mamy za sobą dwa procesy inwestycyjne przeprowadzone z sukcesem, gdzie
obsłużyliśmy dwie międzynarodowe korporacje IT wywodzące się z Białorusi.

Naszą rolą jest doprowadzenie do sytuacji, w której łodzianie
zarabiają więcej, a liczba takich osób będzie się zwiększać
w szybszym tempie. Nie ma lepszej ku temu drogi niż kolejne GBS,
bo zamożność, przekładająca się na siłę nabywczą ludzi w mieście,
determinuje sukces we wszystkich dziedzinach.

strony, spoglądając na konkretne branże,
to na pewno są to też specjaliści IT. W erze
COVID wielu z nich zostało oddelegowanych na home office i zorientowało się,
że w takim układzie mogą równie dobrze
pracować dla firm zagranicznych i wystawiać takie same faktury, tyle, że w innej
walucie. Oni często są teraz indywidualnymi najemcami w coworkingach.
W związku z tym, że Łódź, od lat, z racji
swojej świetnej lokalizacji, jest też bazą
wypadową dla pracowników, którzy
tu mieszkają, a pracują w innych miastach, paradoksalnie pandemia sprawiła,
że w mieście zostaje teraz każdego dnia
kilkadziesiąt tysięcy pracowników. Wiemy
też o ruchach między konceptami biurowymi – migracje z tradycyjnego modelu
najmu powierzchni biurowych do hybryd
zbitych z home office, coworkingów
i biur serwisowanych. Wracając do szerszej perspektywy – Łódź oferuje pełen
zakres konceptów coworkingowych,
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Sektor usług dla biznesu, centra usług
wspólnych, czy też firmy IT charakteryzuje fakt, że pracownicy tych branż,
to osoby z wynagrodzeniami powyżej
średniej krajowej, które poszukują dla
siebie ciekawej oferty, jaką po godzinach pracy ma dla nich miasto. Patrząc
na potrzeby takich pracowników, ale
przede wszystkim mieszkańców –
w jaki sposób Łódź dba o tę część swojej lokalnej i przyjezdnej społeczności?
Od lat duża pula środków miejskich
dedykowana jest poprawie jakości życia
mieszkańców oraz polepszeniu oferty
kulturalnej. Pełna oferta kultury wysokiej,
rozrywka masowa – hala widowiskowa
na 13 000 osób i 3 areny sportowe, orientarium, EC1, systematyczne przywracanie
blasku unikalnej w skali Europy architekturze, odnowa i wypełnianie miastotwórczymi funkcjami przestrzeni publicznych,
jak parki czy place – to wielkie osiągnięcia i realizowane projekty urzędującej
Pani Prezydent.

To są fundamenty, a mamy jeszcze
olbrzymie rezerwy – dalsza rewitalizacja. Wielkie wyzwanie i wielki potencjał. Obecnie realizowany projekt to bezprecedensowa na skalę Europy regeneracja tkanki historycznej, ale zakres
pożądanych inwestycji na tym polu
Punktem wyjścia było działanie zgodne jest dużo większy. Moda i film – wokół
ze sztuką pozyskiwania inwestorów – tych tematów też można zbudować
spotkania z inwestorami, podczas któ- jeszcze wiele. Tutaj znowu mogę wrócić
rych przedstawiane były prezentacje, do tej siły inercji, która jeszcze nie praprowadzone rozmowy referencyjne, cuje na rzecz Łodzi w oczekiwanym przez
zapewniona była odpowiednia ranga, nas wymiarze. Większość ze wskazanych
a w ramach follow-up, dostarczane wszel przeze mnie inwestycji i inicjatyw musi
k ie niezbędne dane, które mogliśmy wziąć na siebie w większym stopniu
pozyskać. Jednak chyba równie, jeśli nie kapitał prywatny. Żeby tak się stało, musi
nawet jeszcze cenniejsze, a na pewno mieć to komercyjne uzasadnienie.
pomocne i angażujące większe niż tradycyjnie zasoby, okazały się działania Dlatego naszą rolą jest doprowadzenie
ad hoc, np. powołanie dedykowanego do sytuacji, w której łodzianie zarabiają
zespołu ds. obsługi wydawania pozwoleń więcej, a liczba takich osób będzie się
na pracę, zobowiązanie co do rezerwacji zwiększać w szybszym tempie. Nie
miejsc w przedszkolach czy negocjacje ma lepszej ku temu drogi niż kolejne
pakietu mieszkań na średni czas najmu GBS, bo zamożność, przekładająca się
na wolnym rynku. W dobie profesjo- na siłę nabywczą ludzi w mieście, deternalizacji agencji regionalnych czy biur minuje sukces we wszystkich dziedziobsługi inwestora, decydujące będą nach. Kolejne miejsca pracy, szczególnie
detale, inicjatywa, szybkość reakcji, siła w tak ważnym sektorze, jakim jest BSS,
przełożenia osoby odpowiedzialnej to rozwój kultury, sportu, mieszkalnictwa
za inwestycje na całą strukturę urzędu. i wszystkich innych czynników decydująDlatego wróciłem do Łodzi w takiej roli. cych o rozwoju miasta.
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Dworzec Łódź Fabryczna.
Hub biurowy w Łodzi podpięty jest koleją do warszawskiego City.
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Monopolis zdobyło nieruchomościowego Oskara
w ramach MIPIM Awards 2020 – prestiżowego
ogólnoświatowego konkursu skupiającego wszystkich
uczestników rynku nieruchomości.
Fot.: Tomasz Warszewski – stock.adobe.com.

Muszę przyznać, że od wielu lat przyglądam się Łodzi i tkance biurowej
Pańskiego miasta. Textorial Park,
Off Piotrkowska, Stara Drukarnia
i przede wszystkim Monopolis – to
budynki biurowe, których wizerunku się nie zapomina i których multifunkcyjność jest doceniana nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
Monopolis pod koniec 2020 r. zgarnął
najważniejszą międzynarodową nagrodę MIPIM Awards dla obiektu multifuncyjnego. Jaki jest biurowy potencjał
miasta, i czy jest on w stanie pomieścić
kolejnych np. 10 000 pracowników?
Tym pytaniem przypomniałeś mi o tym, jak wielkiego pecha
mieliśmy w tym roku. Na jednym z dwóch najważniejszych
wydarzeń inwestycyjno-nieruchomościowych organizowanych
dorocznie – MIPIM we Francji w Cannes, wieczorem jednego
dnia odebralibyśmy wspólnie z Virako nieruchomościowego
Oskara za Monopolis w ramach MIPIM Awards 2020 – prestiżowego ogólnoświatowego konkursu skupiającego wszystkich
uczestników rynku nieruchomości. Wszystkie reflektory zostałyby skierowane na Łódź i w tym odium chwały i sukcesu, nazajutrz, inaugurowalibyśmy wielkie projekty PPP wraz z Danielem
Libeskindem. Te dwa dni mogły odmienić losy miasta. I mówię
to bez zbędnej przesady.
Mamy szczęście do nietuzinkowych projektów biurowych w tkance historycznej.
Dawne fabryki z czerwonej cegły to dzisiaj przestrzenie biurowe, w których
łodzianie są absolutnie rozkochani. Decydując się na takie biuro, zyskujesz niesamowity efekt employer brandingowy,
który dałby się porównać tylko z organizacją owocowych wtorków każdego
dnia (śmiech). A mówiąc najzupełniej
poważnie, to jestem ogromnie zaniepokojony aktualnymi trendami na rynku.
Gdyby ludzie na stałe i masowo zaczęli
pracować z domów, miasto straciłoby
jeden z silników napędowych dla rozwoju
rynku nieruchomości. Mam nadzieję, że to
wszystko pójdzie w inną stronę i pracownicy zechcą wrócić do biur, przy założeniu, że pracodawcy zadbają o komfort
i bezpieczeństwo swoich pracowników.
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Biurowy potencjał Miasta pozostaj e
pochodną zapotrzebowania na powierzchnie. Sektor BSS rośnie z roku na rok
i jest to dwucyfrowa wartość procentowa. Polskie firmy spoza tego sektora
też coraz częściej, konkurując o tego
samego pracownika, wybierały biura
klasy A. Docelowy, organiczny na ten
moment, potencjał miasta to o wiele
więcej, niż kolejne 10 000 pracowników
biurowych. Pytanie brzmi – jaki wpływ
na to zapotrzebowanie będzie miał ostatecznie COVID?

oferta to przede wszystkim prace planistyczne, obejmowanie planowaniem
strategicznych obszarów w sąsiedztwie
węzłów kolejowych i nowej, zachodniej
obwodnicy miasta – S14. W najbliższych
latach dostarczymy tereny pod logistykę,
jakich nie ma nigdzie indziej. Wszystko
wskazuje na to, że także nasze lotnisko
będzie ewoluować silnie w kierunku
ruchu cargo.
Na koniec naszej rozmowy chciałbym
wrócić do tematu, o którym na prze-

Chciałbym, żeby moim osobistym osiągnięciem było przejście
do etapu, kiedy potencjalni inwestorzy będą uważali, że lokalny
rynek ma już odpowiednią głębię i można tutaj osadzić
np. dojrzały procesowo GBS na 50 osób, od zaraz, polegając
na istniejących już w mieście zasobach bez żadnego ryzyka.

Praca biurowa to nie wszystko. Miasto
Łódź, z uwagi na swoją lokalizację, ma
także spore walory dla sektora logistycznego? Jak z perspektywy tej
branży wygląda oferta miasta?
Sektor logistyczny jest najbardziej
rozwiniętym w Łodzi spośród tych największych branż. Stosunkowo wysokie
bezrobocie i łatwiejszy, niż w ośrodkach konkurencyjnych, dostęp do puli
pracowników dla tego sektora, duża
baza – liczna rzesza firm logistycznych,
położenie geograficzne i sąsiedztwo
infrastruktury drogowej i kolejowej: to
wszystko czyni z nas najlepszą lokalizację dla logistyki poza Europą Zachodnią.
I nie jest to moja opinia, ale efekt analizy firmy Prologis, jednej z największych
w branży logistycznej.

łomie lat 2019/2020 było dość głośno
– chodzi mi o Duopolis. Czy projekt
ten będzie rozwijany? Jak widzi Pan
współpracę Łodzi i Warszawy w kolejnej dekadzie?
Duopolis to projekt, który ciągle
jest na tapecie, i ma nadal potencjał
roz wojowy. Hub biurowy w Łodzi, podpięty koleją do warszawskiego City, to
w naszym postrzeganiu mogła i może
być taka oferta, która miałaby w sobie
wszystko. Dostęp do rynku, z którego obsługuje się biznesowo całe CEE
i do olbrzymiego zasobu specjalistów
najwyższej klasy, plus – komplementarne funkcjonowanie części BackOffice
w realiach rynku regionalnego ze wszystkimi jego przewagami względem stolicy.
Duopolis dopiero nabierze znaczenia
wraz z budową CPK, która ulokuje bliCentra logistyczne to też procesy biurowe sko Łodzi jedno z największych lotnisk
– Procurement, Supply Chain, będący na kontynencie, i powstaniem w Łodzi
naszym unique selling point, czy F&A. tunelu łączącego dworzec położony we
Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem wspomnianym hubie w centrum Miasta
masowego pokrywania się niektórych z resztą Polski, a nie tylko z Warszawą,
kompetencji z BSS. Moim zdaniem, to jak to ma miejsce obecnie. Czyli krótkowielki potencjał rozwojowy, i z tej stra- terminowo – nie do końca wykorzystany
tegicznej rezerwy możemy w przy- potencjał, ale w dłuższej perspektywie –
szłości, w naturalny sposób, zbudować wielkie szanse i możliwości rozwojowe.
swoją specjalizację jako lokalizacji BSS.
Wracając do drugiego pytania – nasza Dziękuję bardzo za rozmowę.
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AKTUALNOŚCI
INWESTYCYJNE
IBM ZAWITAŁ DO POZNANIA
Poznańskie biuro Nordcloud w pierwszym kwartale 2021 roku czeka ogromna
zmiana. Globalny lider branży IT, IBM,
zainwestował w Nordcloud i zamierza
m.in. właśnie z Poznania świadczyć
usługi chmurowe dla swoich klientów.
Po zamknięciu transakcji Nordcloud
stanie się własnością IBM.
IBM ogłosił zawarcie umowy nabycia
Nordcloud, europejsk iego lidera
w zakresie wdrażania chmury, transformacji aplikacji i usług zarządzanych.
Jak dowiadujemy się od IBM, przejęcie
to zwiększa możliwości migracji i transformacji chmury IBM, co jest ważnym
aspektem strategii rozwoju platformy
chmury hybrydowej tej firmy.
– Firma Nordcloud jest obecna w Poznaniu
od 2017 r. i od samego początku rozwijamy się tutaj bardzo dynamicznie.
W dużym stopniu to dzięki pracy poznańskich inżynierów Nordcloud zdobył uznanie
na międzynarodowych rynkach – to właśnie w naszym oddziale opracowywane są
najbardziej zaawansowane rozwiązania
chmurowe oraz nasze autorskie oprogramowanie. Tutaj też znajduje się dział R&D
grupy Nordcloud. Teraz te najlepsze rozwiązania będziemy dostarczać razem z IBM-u,
jednak Nordcloud nadal zachowa własną
markę i niezależność – mówi Dariusz
Dwornikowski, członek zarządu oraz Head
of Engineering w Nordcloud.

Wielkopolski. Dołożymy wszelkich starań,
aby współpraca z IBM w kolejnych latach
układała się równie pomyślnie – mówi
Katja Lożina, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów Miasta Poznania.

napędzać cyfrowe transformacje naszych
klientów, a także wspierać dalsze wdrażanie hybrydowej platformy chmurowej
IBM. Natywne narzędzia, metodologie
i talent natywny dla chmury Nordcloud
stanowią silny sygnał, że IBM zapewni
– W ciągu ostatnich 10 lat firma Nord naszym klientom udaną podróż do chmury
cloud stała się ogólnoeuropejskim liderem – dodaje John Granger, Senior Vice Presiw usługach transformacji chmury. Jest dent, Cloud Application Innovation and
jednym z nielicznych dostawców potrójnie Chief Operating Officer, IBM Global Busicertyfikowanych w Amazon Web Services, ness Services.
Google Cloud Platform i Microsoft Azure –
Czołowi analitycy branży IT* szacują,
dodaje Dwornikowski.
że rynek profesjonalnych usług w chmu
Siedziba główna Nordcloud znajduje rze przekroczy 200 miliardów dolarów
się w Helsinkach, firma posiada także do 2024 r. Otwarte i elastyczne podejbiura w 10 krajach europejskich, w tym ście IBM do doradztwa, budowania, przew Poznaniu. Misją Nordcloud jest poma- noszenia i zarządzania środowiskami
ganie firmom w stawaniu się silniejszymi, hybrydowymi klientów daje przedsiębiorsprawniejszymi i bardziej elastycznymi stwom swobodę wyboru spośród wielu
dzięki chmurze. Nordcloud jest uznawany dostawców, tak aby najlepiej odpowiaza lidera w usługach chmury publicznej. dały ich wymaganiom biznesowym.
Firma rok do roku umiejscowiona jest
w prestiżowym Magic Quadrant firmy Szczegóły finansowe nie zostały ujawGartner oraz została odnotowana w ran- nione. Transakcja podlega zwyczajowym
kingu szybko rozwijających się euro- warunkom zamknięcia i zostanie sfinapejskich firm, przygotowanym przez lizowana w pierwszym kwartale 2021 r.
The Financial Times.
* Szacunki na podstawie prognoz Gart– Zakup Nordcloud przez IBM dostarczy nera i IDC 2024 dla usług zarządzanych
nam specjalistycznej wiedzy, która będzie w chmurze i usług profesjonalnych.

– Z Nordcloud współpracujemy ściśle
od początku powstania biura w Poznaniu.
Firma ta oferuje atrakcyjne możliwości
zatrudnienia dla specjalistów IT chcących
rozwijać swoje kompetencje na bardzo
wysokim poziomie. Ponadto Miasto Poznań
w lipcu podpisało z IBM list intencyjny dotyczący wsparcia dla biznesu w zakresie
nowych technologii i rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców stolicy
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NAJLEPSI INWESTORZY NAGRODZENI
PRZEZ POZNAŃ
Zaprojektowany przez poznańską pracownię INSOMIA układ zabudowy sprzyja
nawiązywaniu więzi i wspólnej odpowiedzialności za przestrzeń pomiędzy
budynkami. To wyjątkowe rozwiązanie
w skali krajowej. Architekci zaproponowali przestrzenie wspólne, tajemnicze
przejścia, kameralne placyki, miejsca
– Tegoroczni laureaci podnieśli poprzeczkę sprzyjające integracji międzysąsiedzkiej,
bardzo wysoko. Zwycięskie realizacje nie ale także prywatne ogrody pozwalające
tylko odpowiadają na potrzeby miesz- skryć się w poszukiwaniu prywatności.
kańców, ale są także zaprojektowane Kapituła doceniła również zaangażoz ogromną dbałością o estetykę, przy- wanie finansowe i zastosowanie wysojazne środowisku i funkcjonalne. Te inwe- kiej jakości materiałów.
stycje z pewnością wpiszą się w krajobraz Poznania, a w przyszłości może W kategori obiekty usługowe z wyurosną do rangi takich architektonicznych ciężył Garvest za biurowiec Pixel. Kapiikon, jak Okrąglak czy Ratusz na Starym tuła zdecydowała przyznać nagrodę
Rynku – mówił Jacek Jaśkowiak, prezy- spółce za niezmienne budowanie inwedent Poznania.
stycji na wysokim międzynarodowym
poziomie. Inwestor od kilku lat tworzy
W tym roku kapituła doceniła nieoczy- na poznańskim Grunwaldzie klaster biuwiste i pionierskie inwestycje.
rowy przyciągający do stolicy Wielkopolski pracowników i zapewniający im
Realizacje zgłoszone do trzeciej edycji komfortowe warunki pracy w jednym
konkursu pozytywnie zaskoczyły jurorów. z najbardziej ekologicznych biurowców
Znalazło to odzwierciedlenie w decyzji w mieście. Kapituła doceniła także
kapituły, która oprócz statuetek w kate- fakt, iż spółka postawiła na współpracę
goriach kompleksy mieszkaniowo-usłu- z cenionym biurem architektonicznym
gowe, obiekty usługowe czy działania JEMS Architekci i nie bała się podjąć
inwestycyjne na terenach zdegradowa- ryzyka inwestycji w drogie, nowoczesne
nych, po raz pierwszy w historii nagrody rozwiązania. Oddając do użytku kolejny
przyznała także wyróżnienie. – Świadczy etap założenia, inwestor udowodnił,
to o wysokim poziomie inwestycji zrealizo- że jest w stanie budować na ciągle
wanych w ostatnich latach w naszym mie- wysokim poziomie. Jurorzy zwrócili rówście – powiedział Bartosz Guss, zastępca nież uwagę na stworzenie otwartego
prezydenta Poznania.
parku biurowego.
Najlepsi przedsiębiorcy realizujący inwestycje w stolicy Wielkopolski po raz trzeci
zostali docenieni w ramach nagrody Prezydenta Miasta Poznania w dziedzinie
budownictwa – Architectus civitatis
nostrae. Laureatów poznaliśmy w piątek,
18 grudnia.

W kategorii kompleksy mieszkaniowo-usługowe zwyciężyła spółka Area Development za realizację osiedla Nowy
Strzeszyn. W opinii jurorów wyróżnia
się ono na tle innych osiedli zabudowy
jednorodzinnej. Kapituła doceniła innowacyjne podejście, w którym parametry zabudowy wyznaczyła istniejąca
zieleń wysoka. Inwestor zaproponował
nowe spojrzenie na kształtowanie przestrzeni. Wraz z architektem starał się uszanować jak największą ilość istniejących
drzew, co nadało osiedlu unikatowego
charakteru urbanistycznego, w którym
rolę nadrzędną stanowią relacje społeczne i zastane warunki przyrodnicze.
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z nowoczesnym przyziemiem. W opinii
członków kapituły na uwagę zasługuje
zagospodarowanie placu przed kamienicą oraz połączenie budynku odbudowanego z budynkiem o nowoczesnej
formie. Inwestycja z uwagi na przyjęte
rozwiązania funkcjonalne, zaangażowane środki w dobry projekt i wykonanie
na wysokim poziomie podniosła rangę
miejsca i przyczyniła się do ożywienia
centrum miasta. Pokazała także, że rewitalizacja zasobu śródmiejskiego może być
opłacalna ekonomicznie.

Wyróżnienie otrzymała spółka Konimpex-Invest za realizację budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mostowej
23. Kapituła doceniła śmiałe podejście
inwestora do zagospodarowania bardzo
trudnej nieruchomości w centrum miasta
i pomysł na zaaranżowanie wąskiego
fragmentu działki od strony ulicy Garbary. Na uwagę zasłużyło wykreowanie
przez inwestora we współpracy z PraW kategorii działania inwestycyjne cownią Architektoniczną Ewy i Stanina terenach zdegradowanych zwyciężyła sława Sipińskich nowej pierzei wzdłuż
Costructa Plus. To już druga nagroda dla ulicy Dowbora Muśnickiego oraz umietego inwestora w historii konkursu. Tym jętne wpisanie budynku w trudny konrazem kapituła postanowiła uhonorować tekst historyczno-urbanistyczny. Uznanie
spółkę za pieczołowitość, zaangażowanie kapituły zyskało użycie wysokiej jakości
i wkład finansowy w odbudowę kamie- materiałów budowlanych, zapewniający
nicy "Żelazko" u zbiegu ulic Krysiewicza komfort akustyczny mieszkańcom.
i Ogrodowej. Jury doceniło determinację,
podjęte ryzyko i trud inwestycyjny spółki Nagroda Prezydenta Miasta Poznania
na małym, trudnym terenie w gęstej, Architectus civitatis nostrae – Budowzabytkowej zabudowie poznańskiego niczy naszego miasta – przyznawana
śródmieścia. Zaprojektowane przez pra- jest co dwa lata. W poprzednich edycjach
cownię architektoniczną CDF Architekci nagrodzone zostały spółki: Ataner, Conbudynki stanowią wzorcowy przykład structa Plus, Sophia (grupa kapitałowa
odtworzenia historycznego obiektu spółek VOX i Garvest) oraz Młyńska 12.
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DLACZEGO NADAL
POTRZEBUJEMY BIUR?
W rok 2021 wchodzimy z pandemią. W jaki sposób koronawirus
wpłynął na branżę biurową i dlaczego biura nadal będą potrzebne,
a także jakie znaczenie dla deweloperów ma sektor usług dla biznesu?
Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska oraz Arkadiusz Rudzki,
wiceprezes ds. wynajmu i sprzedaży w spółce biurowej Skanska
w CEE, w rozmowie z Outsourcing&More opisują zmieniającą się rolę
biura oraz mówią o tym, co czeka nas w przyszłości.
Outsourcing&More: Kryzys pandemiczny nie oszczędza nikogo – cierpi przez
niego również branża nieruchomości.
Co zmieniło się dla biur?
Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska w spółce biurowej Skanska w CEE:
Dziś wiemy na pewno to, że zmieniło
się bardzo dużo. Nie do końca możemy
przewidzieć pełne konsekwencje pandemii. Są obszary rynku nieruchomości,
takie jak hotele i centra handlowe, które
zostały bardzo mocno dotknięte lockdownem i drugą falą pandemii. Jeśli chodzi
o naszą część rynku, to pojawiły się hipotezy kwestionujące zasadność istnienia
biur. Wiosną zeszłego roku na popularności zaczęła zyskiwać narracja, że home
office jest fantastyczny i biura są już zupełnie niepotrzebne. Kolejne miesiące pandemii pokazały jednak jasno, że będziemy
potrzebowali biur i nawet giganci technologiczni, który głośno wieszczyli koniec
biur, dziś to potwierdzają.
Brak bezpośrednich interakcji z koleżankami i kolegami z pracy wpływa negatywnie zarówno na pracowników, jak i pracodawców ogólnie. Coraz częściej słyszymy
o problemach z samopoczuciem i zdrowiem psychicznym, szczególnie młodszych
pokoleń pracowników. Z kolei procesy
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powtarzalne i proste rzeczywiście bardzo
dobrze wychodzą wykonywane z domu,
ale kreatywność, różnorodność i duch
zespołu potrzebują przestrzeni, której nie
da się stworzyć przez Teamsy albo Zoom.
Czyli według Skanska nasz sposób
pracy biurach w ogóle się nie powinien
się zmieniać?
Arkadiusz Rudzki, wiceprezes ds.
wynajmu i sprzedaży w spółce biurowej
Skanska w CEE: Teorie z początku pandemii o tym, że biura przestaną mieć rację
bytu, były mocno przesadzone. Owszem,
zwiększy się częstotliwość pracy zdalnej.
Będziemy pracować w formule mieszanej,
hybrydowej, ale nie ma takiej możliwości,
żeby biura zniknęły. Pełnią bardzo ważne
role: społeczne, kulturotwórcze, a także
formalne. Dla większości firm biuro to
część budowania marki jako pracodawcy,
ale też marki ogólnie, bo przecież biura
to miejsca spotkań – także z klientami.
Chcę podkreślić, że w podejściu do biura
nastąpiła zmiana, którą pandemia tylko
znacznie przyspieszyła. Firmy coraz
częściej będą rezygnowały z podejścia
„musisz przychodzić do biura” na rzecz
„chcę, abyś chciał przychodzić do biura”.
Ta zmiana mocno wpłynie na przestrzenie
biurowe w przyszłości.

Co można zatem zrobić, aby pracownik chciał przychodzić do biura? Jak go
zachęcić? Wydaje się, że firmy zaoferowały już wszystko: pokoje relaksu,
mini siłownie, darmowe jedzenie...
K.Z.B.: Obecnie, w czasie trwającej wciąż pandemii, pracownikom
potrzebne jest przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa – to ono zagwarantuje ponowną obecność w biurze.
Bardzo istotna jest jakość powietrza
w przestrzeni biurowej, jak najwięcej
rozwiązań bezdotykowych i taka aranżacja biura, żeby możliwe było zachowanie dystansu społecznego. W Skanska
już wiosną zeszłego roku opracowaliśmy
i wdrożyliśmy – najpierw w swoich biurach, później także doradzając klientom
– najważniejsze zasady powrotu do biur
i funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Dodatkowo stworzyliśmy – w ścisłej
współpracy z architektami oraz epidemiologiem – Care for Life Office Concept,
który adresuje bezpieczeństwo epidemiologiczne wielowątkowo, od szybkich działań w już istniejących biurach,
poprzez wytyczne aranżacyjne dla nowo
planowanych powierzchni po rozwiązania systemowe, możliwe do zaadresowania podczas realizacji budynku.
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A.R.: Z perspektywy bezpieczeństwa
bardzo istotna jest też nowa organizacja pracy w biurach. W naszych biurach
zmniejszyliśmy liczbę miejsc pracy, żeby
zwiększyć dystans społeczny pomiędzy
osobami pracującymi w biurze, ograniczyliśmy możliwości przebywania dużej
liczby osób w częściach wspólnych
i salach konferencyjnych. Wyznaczyliśmy
także specjalne pomieszczenia przeznaczone wyłącznie do spotkań z klientami
zewnętrznymi. Dzięki łatwo dostępnej
w smartfonie aplikacji Connected by
Skanska, która funkcjonuje w naszych
inwestycjach już od kilku lat, użytkownicy naszych budynków mogą bezdotykowo poruszać się po budynku
i biurze. Cieszymy się, że te działania
zostały docenione przez WELL Building
Institute (IWBI) nowymi certyfikatami
WELL Health-Safety Rating dla 9 naszych
budynków w całej Europie Środkowo-
-Wschodniej. Wyróżnienie to mogą otrzymać powierzchnie biurowe o najwyższych
parametrach bezpieczeństwa, zmniejszających ryzyko przenoszenia chorób.

kluczowe. W jaki jednak sposób zadbać
o dobrostan psychiczny pracowników?
K.Z.B.: Uważam, że dla dobrego samopoczucia bardzo ważne jest, żebyśmy
w biurze spotykali innych ludzi – po prostu. To jest ogromny deficyt, którego
brakowało nam przez ostatnie miesiące.
Potrzebujemy ludzi, ale potrzebujemy
też zmiany otoczenia, choć częściowego oddzielenia strefy pracy od strefy
życiowej. Patrząc jednak nieco ogólniej
– chcemy, aby pracownicy czuli się w biurach tak dobrze jak w domu, ale dodatkowo, aby adresowały one potrzeby
socjalne, interakcji międzyludzkich. Kilka
lat temu postanowiliśmy, że wszystkie
nasze nowe inwestycje będziemy realizować zgodnie z certyfikatem WELL, który
stawia użytkowników budynków oraz ich
dobrostan w centrum zainteresowania.

Oznacza to m.in., że przestrzenie projektujemy tak, by zmaksymalizować dostęp
światła naturalnego. W ramach uzupełnienia mamy inteligentne oświetlenie,
które współgra z dobowym cyklem funkcjonowania człowieka, dopasowując się
Nie ulega wątpliwości, że w czasach do pory dnia. Zainstalowane są także
pandemii bezpieczeństwo fizyczne jest nowoczesne systemy wentylacyjne
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Nie do końca możemy
przewidzieć pełne
konsekwencje pandemii.
Są obszary rynku
nieruchomości, takie jak
hotele i centra handlowe,
które zostały bardzo mocno
dotknięte lockdownem
i drugą falą pandemii. Jeśli
chodzi o naszą część rynku,
to pojawiły się hipotezy
kwestionujące zasadność
istnienia biur.
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Sektor usług dla biznesu
już od dawna jest dla
nas największą grupą
najemców, dlatego
bacznie obserwujemy,
co się dzieje w tej branży.

Wnętrzne budynku Spark.

i filtracyjne, w pełni oparte na świeżym
powietrzu o odpowiednim poziomie
nawilżania. W naszych biurach umieszczamy także mnóstwo roślin oraz dbamy
o dostępność wody pitnej, bo – jak pokazują badania – ma to ogromny wpływ
na nasze samopoczucie, podobnie jak
dbałość o wysoki komfort akustyczny.
Zadziwiająco duże znaczenie dla dobrostanu użytkowników budynków ma także
estetyka i sztuka, dlatego np. w naszym
warszawskim biurze Spark mamy murale
i designerskie detale. Jeśli dodamy
do tego ergonomiczne miejsca pracy
z wygodnym fotelem, dużym biurkiem
i np. dwoma dużymi monitorami, to takie
połączenie daje po prostu dużo bardziej
komfortowe i lepsze dla naszego zdrowia
warunki. Pracownik czuje się lepiej, nawiązuje bezpośrednie relacje, czuje się bardziej związany z firmą i chce przychodzić
do biura, bo odpowiada ono na jego naturalne potrzeby.

będą się przygotowywać do tego, żeby
pomóc osobom pracującym w biurach
w zaoszczędzaniu czasu w inny sposób.
Stąd rosnące na popularności, np. usługi
concierge w biurowcach, przestrzeni z fitnessem bezpośrednio na powierzchniach
najmu, powierzchni elastycznej czy centrów konferencyjnych w budynkach. Moim
zdaniem to będzie nowy benefit wywołany przez rzeczywistość pandemiczną.

jedyną możliwą. Tego będzie wymagał
od nas świat, ale też tego będą oczekiwać
pracownicy – spójności ze swoimi wartościami osobistymi. Skanska jest znowu
w pierwszej dwudziestce listy Change
the World wskazującej firmy zmieniające
świat na lepsze. Ranking publikowany
jest przez prestiżowy magazyn Fortune.
Odpowiedzialność społeczną i środowiskową mamy we krwi. Bardzo się cieszę,
że cała branża nieruchomości komercyjJakie trendy wpływają na rynek biuro- nych jest coraz bardziej świadoma. Jest
wy? Czy w najbliższym czasie nastąpi jeszcze dużo do zrobienia w zakresie ograjakaś duża zmiana?
niczenia naszego negatywnego wpływu
A.R.: Już dziś widzimy, że najemcy na środowisko, więc podejmujemy dalsze
pytają nas o elastyczność pod każdą zdecydowane działania w tym obszarze.
postacią. Jak tylko sytuacja pandemiczna
się unormuje, elastyczne powierzchnie Jak, w takim razie, widzicie rolę naszebiurowe znów wrócą do łask, i to z więk- go sektora w kontekście wynajmowania
szą intensywnością niż przed kryzysem. biur w Polsce?
Uważam, że coraz popularniejsze stanie
K.Z.B.: Sektor usług dla biznesu już
się zapewnianie przestrzeni elastycznej od dawna jest dla nas największą grupą
w częściach wspólnych budynków biuro- najemców, dlatego bacznie obserwujemy,
wych, czyli – nie jako elementu wynajmu co się dzieje w tej branży. Cieszymy się,
A.R.: Warto dodać, że w najbliższych dla operatora przestrzeni co-workingowej że duże międzynarodowe firmy nadal rozlatach zaobserwujemy inną dużą zmianę czy elastycznej – tylko jako dodatkowego wijają się w Polsce, choć oczywiście nie są
– zupełnie inaczej będzie wyglądała kwe- benefitu budynkowego przy najmie dłu- to tak spektakularne wzrosty jak jeszcze
stia zarządzania budynkami biurowymi. goterminowym dla najemców.
rok, dwa lata temu.
Za parę lat biurowce będą jak hotele.
K.Z.B.: Warto pamiętać jeszcze o jedA.R.: Przyglądamy się Waszemu rozZ dużą dozą prawdopodobieństwa
budynki i powierzchnie najemców będą nym. Dla młodego pokolenia kluczową wojowi, wspieramy i chcemy odpowiazarządzane jak powierzchnie w hotelach. rolę pełnią wartości wyznawane i repre- dać na Wasze potrzeby. Dokładnie tak jak
Będziemy zachęcać ludzi do tego, aby zentowane przez ich pracodawców. robiliśmy to w ostatnich latach. Teraz tylko
chcieli przyjeżdżać i pracować w biurach. Zjawisko to będzie zyskiwało na znacze- dynamika zmian przyspieszyła, ale póki
Po długim czasie pracy zdalnej ludzie niu, szczególnie w trakcie kryzysu klima- co – spokojnie nadążamy.
przyzwyczają się do oszczędności czasu tycznego. Zrównoważona i odpowiena dojazdach do biur, dlatego pracodawcy dzialna działalność korporacji stanie się Dziękujemy za rozmowę.
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PRZYJAZNA
I ELASTYCZNA

– BYDGOSZCZ OTWARTA
NA INWESTYCJE
W „NOWEJ RZECZYWISTOŚCI”
Obecna „nowa rzeczywistość”, wywołana pandemią, oznacza w praktyce wiele
nowych wyzwań – zarówno dla biznesu, nowych inwestycji, jak i dla miasta,
będącego otoczeniem gospodarczym, społecznym i naturalnym dla ulokowanych
w nim przedsiębiorstw czy potencjalnych inwestorów. W tym trudnym czasie
Bydgoszcz podejmuje starania, by nie tylko wspierać rozwój lokalnego biznesu,
lecz także sprawnie dostosowywać swoją ofertę inwestycyjną do zmieniających
się okoliczności i potrzeb inwestorów oraz dostarczać im dodatkowych
argumentów za wyborem tej lokalizacji dla realizowania nowych projektów.
58
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Tak dla rozwoju biznesu, jak i miasta,
najważniejszym aspektem są dziś ludzie,
którzy tworzą jego klimat, budują jego
potencjał oraz definiują jego tożsamość.

Bydgoszcz coraz częściej wskazywana
jest jako optymalna lokalizacja dla rozwoju biznesu. Inwestorzy wybierają to
miasto, ponieważ zapewnia im wszystko,
czego najbardziej potrzebują – dogodną
lokalizację z dostępem do międzynarodowego lotniska, kompetentne zasoby
ludzkie i możliwości kształcenia kadr
pod potrzeby biznesu, atrakcyjne tereny
inwestycyjne i nowoczesną przestrzeń
biurową w ścisłym centrum. Inwestorzy
mogą ponadto liczyć na profesjonalne
wsparcie dla swoich projektów ze strony
Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (BARR) – spółki miejskiej powołanej do obsługi inwestorów i wspierania przedsiębiorczości.
Miasto oferuje również przedsię biorcom stabilne środowisko biznesowe, w którym mocnym filarem
wzrostu gospodarczego jest zdywersyfikowana gospodarka, oparta na różnorodnych sektorach i branżach, zapewniająca synergię kompetencji. Obok silnej
produkcji o długoletnich tradycjach,
w Bydgoszczy intensywnie rozwija się
dziś sektor logistyczno-magazynowy,
jak też – odnotowujące najbardziej
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spektakularne wzrosty – nowoczesne
usługi dla biznesu (szczególnie w branży
IT). Doskonale widać tu współdziałanie
pomiędzy poszczególnymi sektorami.
Branża produkcyjna chętnie korzysta
na przykład z rozwiązań technologicznych dostępnych w ramach przemysłu
4.0, takich jak robotyzacja procesów produkcji czy automatyzacja operacji magazynowych, dostarczanych także przez
lokalne firmy IT.
Tak dla rozwoju biznesu, jak i miasta, najważniejszym aspektem są dziś ludzie,
którzy tworzą jego klimat, budują jego
potencjał oraz definiują jego tożsamość.
Dlatego to właśnie wskaźniki jakości
życia mają coraz większe znaczenie dla
dalszego rozwijania inwestycji – a to również aspekt będący atutem Bydgoszczy.
Jako butikowa lokalizacja, czyli duże
miasto, ale pozbawione wielu niedogodności charakteryzujących wielkie metropolie, może przyciągnąć kolejnych utalentowanych specjalistów, którzy będą
mieli tu szansę na rozwój w duchu idei
work-life balance. Będąc najsilniejszym
ośrodkiem biznesowym w województwie kujawsko-pomorskim, Bydgoszcz

z dużym zaangażowaniem zabiega o to,
by być także miastem dogodnym do życia
– z atrakcyjną ofertą kulturalną, mieszkaniową i edukacyjną oraz ciekawymi
miejscami do aktywnego wypoczynku,
rekreacji i realizowania swoich pasji. To
miasto, które łączy swoje dziedzictwo
przemysłowe z nowoczesnymi technologiami i usługami, które dba o naturę
i stale inwestuje, by nawet w dzisiejszej,
niełatwej sytuacji, nadal utrzymać status
miasta przyjaznego dla mieszkańców
i dla biznesu.

NOWE PERSPEKTYWY W MIEŚCIE
OTWARTYM NA OUTSOURCING
Istotnym dla lokalnej gospodarki i wciąż
rozwijającym się w Polsce, mimo pandemii, sektorem są nowoczesne usługi
dla biznesu. Bydgoszcz zaliczana jest dziś
do grona ważnych lokalizacji w kraju dla
dalszego rozwoju inwestycji z sektora
BSS. W mieście otwartym na outsourcing
działa obecnie ok. 60 centrów usług BPO,
SSC, IT, R&D, które zatrudniają ponad
11 000 osób. Ponad 80% zatrudnienia
w sektorze generują usługi IT, tworząc
w Bydgoszczy silną lokalną specjalizację,
unikatową w skali kraju.
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Na inwestycję w Bydgoszczy zdecydowała się m.in. firma
Chillispaces.com, jeden z liderów rynku flex office w Polsce.
Już na koniec I kwartału 2021 firma udostępni elastyczne biura,
zlokalizowane w nowym biurowcu Preludium, w centrum miasta.

Na dynamiczny wzrost lokalnego sektora
BPO/SSC w ostatnich latach w szybkim
tempie odpowiedział także rynek nowoczesnych powierzchni biurowych, którego aktualne zasoby przekroczyły już
120 000 m2, a w budowie i nieodległych
planach pozostaje kolejne 85 000 m2.
Nowe biurowce przyciągają wysokim
standardem wykończenia, lokalizacją
w centrum miasta, łatwym dostępem
do komunikacji publicznej, a także licznymi udogodnieniami technologicznymi czy możliwością zaaranżowania
powierzchni według indywidualnych
oczekiwań. Zwiększa to także atrakcyjność
miejsc pracy, oferujących pracownikom
podwyższony komfort i bezpieczeństwo.

centrów usług biznesowych, a model
pracy zdalnej czy hybrydowej stanie się
już nie tylko dodatkowym benefitem pracowniczym, lecz powszechnie wykorzystywanym narzędziem.

Na ostateczne efekty tej sytuacji trzeba
jeszcze zaczekać, jednak eksperci prognozują dalszy wzrost branży BPO/SSC.
Polska pozostanie pożądanym kierunkiem dla firm szukających możliwości
przeniesienia części procesów do bardziej korzystnych kosztowo lokalizacji,
a w oparciu o doświadczenia pracy zdalnej
prognozowany jest m.in. wzrost popularności koncepcji biur i zespołów satelickich.
Stwarza to nowe możliwości dla takich
miast, jak Bydgoszcz, aby z tej przyjaznej
Czas pandemii poddał próbie zarówno do życia lokalizacji umożliwiać większy
sektor BSS, jak też powiązany z nim dostęp do pracy dla korporacji ulokowarynek biurowy. Z uwagi na specyfikę nych w stolicy czy innych częściach kraju,
branży, szczególnie w przypadku usług IT, a nawet świata.
w tym liczne doświadczenia bydgoskich
ośrodków związane ze zdalną obsługą – Bydgoszcz wielokrotnie w ostatnich latach
międzynarodowych projektów, w więk- nagradzana była w różnych plebiscytach
szości sprawnie udało się uruchomić tryb za tworzenie dobrego klimatu do rozpracy zdalnej i zapewnić dobry poziom woju biznesu. Takie wyróżnienia cieszą,
efektywności, a klienci docenili zdolność lecz w tych trudnych dla gospodarki czabydgoskich firm do nieprzerwanego sach traktujemy je przede wszystkim jako
świadczenia usług. Być może te przy- jeszcze większe zobowiązanie. Zdajemy
jęte tymczasowo rozwiązania wpiszą sobie sprawę, że dalsze gospodarcze konsię na stałe w kulturę organizacyjną sekwencje obecnej sytuacji są jeszcze przed
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nami i pojawiać się będą kolejne wyzwania
dla przedsiębiorców i dla miasta. W kryzysie
ważna jest jednak ciągła mobilizacja sił,
dlatego zbieramy doświadczenia, dostosowujemy ofertę inwestycyjną Bydgoszczy
do aktualnego zapotrzebowania rynku
i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom
inwestorów – zaznacza Edyta Wiwatowska,
Prezes Zarządu BARR.

PIERWSZE BIURA FLEX
WKRÓTCE W BYDGOSZCZY
W związku ze skutkami pandemii, spodziewana jest również m.in. redefinicja potrzeb w zakresie wymaganej
powierzchni biurowej, pełniącej bardziej
społeczną rolę miejsca spotkań czy kreatywnej pracy zespołowej. Na wartości
i powszechności zyskają prawdopodobnie
bardziej elastyczne formy najmu, np.
przestrzenie coworkingowe czy umowy
na czas realizacji konkretnego projektu.
Takie rozwiązanie staje się doskonałą
alternatywą, zapewniającą pracownikom
dostęp do nowoczesnej infrastruktury,
z zapleczem konferencyjnym i socjalnym,
przy jednoczesnym braku konieczności
wiązania się długoterminową umową
najmu. Mając na względzie ten trend oraz
atrakcyjne zasoby Bydgoszczy, przedstawiciele BARR podjęli rozmowy z krajowymi i międzynarodowymi dostawcami
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Nowa inwestycja
w mieście

Nazwa inwestora: Chillispaces
Kraj pochodzenia: Polska
Siedziba w mieście: Preludium
Liczba miejsc pracy: 267
Branża: Nieruchomości
Zajęta powierzchnia: 1533 m2

Siłą marki Chillispaces.com jest dobry
design. Nie inaczej będzie w bydgoskim
biurze w biurowcu Preludium. Bydgoszcz
takich rozwiązań, w efekcie których już w obliczu pandemii i rosnącej roli pracy
wkrótce ich oferta będzie dostępna rów- hybrydowej, łączącej wykonywanie obonież dla inwestorów w mieście nad Brdą. wiązków z siedziby i z domu.
Na inwestycję w Bydgoszczy zdecydowała
się m.in. firma Chillispaces.com, jeden
z liderów rynku flex office w Polsce. Już
na koniec I kwartału 2021 firma udostępni
elastyczne biura, zlokalizowane w nowym
biurowcu Preludium, w centrum miasta.
Będzie to jedna z pierwszych inwestycji
typu flex office w Bydgoszczy. W designerskiej przestrzeni na 1500 m2 znajdzie się
m.in. 267 stanowisk pracy, 14 sal konferencyjnych, strefa wypoczynku oraz bar.
Jak mówi Robert Jarząbek, współwłaściciel Chillispaces.com, firma wybrała
tę lokalizację ze względu na jej duży
potencjał biznesowy i niewielkie nasycenie rynku ofertą biur serwisowanych.
W jego opinii Bydgoszcz sukcesywnie
umacnia wizerunek jednej z najlepszych
lokalizacji pod inwestycje m.in. z zakresu
IT i usług biznesowych. Jednocześnie
rosnąca baza biurowa oparta jest głównie
na obiektach oferujących tradycyjne, długoterminowe umowy najmu. W obliczu
rewolucji zachodzącej obecnie na rynku
stwarza to istotną lukę i wyzwanie dla
firm, które chcą bardziej zwinnie i elastycznie reagować na kształt swoich biur
w Bydgoszczy. To ważne szczególnie
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Propozycja Chillispaces.com stanowi
istotne wzbogacenie oferty biurowej
w Bydgoszczy. – Cieszy nas, że to właśnie
w naszym mieście i w bydgoskich zasobach biurowych firma Chillispaces.com
dostrzegła potencjał do rozwijania swojej
działalności w Polsce. Rozwiązania, jakie
przyniesie utworzenie w centrum miasta
nowoczesnej, wygodnej i atrakcyjnej przestrzeni flex office, zapewnią doskonałą
alternatywę przy wyborze miejsca działalności zarówno dla nowych inwestorów,
rozważających tę lokalizację, jak i obecnych
już w naszym mieście przedsiębiorców czy
start-upów – podsumowuje Rafał Bruski,
Prezydent Miasta Bydgoszczy.

to trzecie miasto, w którym pojawią się
nasze biura flex. Stawiamy na świetnie
zorganizowaną przestrzeń, w której
zarówno strefa pracy, jak i strefa chillout
będą urządzone komfortowo, nowocześnie
i elastycznie. Obok sal konferencyjnych,
kuchni i kawiarenek w biurach
Chillispaces.com pracownicy do dyspozycji
mają pokoje do rozmów telefonicznych
i spotkań, pokoje do drzemek, cocktail
bary, miękkie kanapy, tv z konsolami
do gier oraz stoły bilardowe. Wyróżnikiem
naszych placówek są także świetne łącza
internetowe. Szybka sieć 1000Mbps z tzw.
redundancją są jednym z magnesów
przyciągających do naszych biur firmy
z branż IT, e-commerce, finansowej, agencje
marketingowe czy startupy tech.

Więcej informacji:

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

Robert Jarząbek,
współwłaściciel Chillispaces.com
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INWESTYCJE
WINNER OF 2020

OUTSOURCING STARS

CO SŁYCHAĆ
W POZNANIU?

PODSUMOWANIE BIZNESOWE 2020

W Poznaniu rok przywitaliśmy hucznie – gościliśmy u nas
wydarzenia BSS Forum i Galę Outsourcing Stars, gdzie otrzymaliśmy
kolejną nagrodę Outsourcing Stars w kategorii Miasto. Były to jedyne
tak liczne wydarzenia branży usług nowoczesnych w roku 2020,
które odbyły się fizycznie, kiedy mogliśmy być razem. 2020 rok
przeniósł nas wszystkich w świat digitalowy.
Biuro Obsługi Inwestorów, korzystając
z nowoczesnych technologii, pozostawało w stałym kontakcie z inwestorami,
pracując zdalnie/hybrydowo i promowało Poznań w kraju i zagranicą.
W pierwszych miesiącach pandemii
pojawiły się nowe inicjatywy i zadania
dla Invest in Poznan. We współpracy
z Wydziałem Oświaty przeprowadziliśmy zbiórkę sprzętu komputerowego
dla uczniów, którzy ze względu na brak
komputera nie mieli możliwości skorzystania z nauczania zdalnego. Poznańskie firmy, które zaprosiliśmy do działania, okazały wielkie wsparcie i zaangażowanie w tę akcję. Przygotowaliśmy także cykl artykułów, w których
poznańskie centra usług nowoczesnych
podzieliły się swoimi doświadczeniami
z pracy zdalnej.
Projekt ZaGRAjmy w Wielkopolsce (dofinansowany z UE) przygotowany przez
Biuro Obsługi Inwestorów dla branży
gamedev, ze względu na ograniczenia
w podróżowaniu, został przełożony
na 2021 rok. Natomiast w tym roku
przygotowaliśmy materiał promocyjny –
katalog poznańskich studiów gamedev,
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gdzie można zapoznać się z ich działal- Andre Kovaca. O sukcesie wydarzenia
nością (dostępny na www.poznan.pl/ świadczy średni czas, jaki uczestnik spęinwestycje).
dził z nami: ponad 250 minut!
Na rynku nieruchomości biurowych JEDEN PROGRAM STAŻOWY –
najważniejszym wydarzeniem był start MNÓSTWO ŚCIEŻEK ROZWOJU
budowy Andersia Silver – najwyższego Stypendia na staże Biura Obsługi
budynku w Poznaniu.
Inwestorów to program realizowany
od 2015 r. Z tej formy wsparcia skorzyPOZITIVE TECHNOLOGIES
stało już 38 osób. Postanowiliśmy sprawKonferencję online, którą zorganizowa- dzić, jak potoczyły się ich dalsze losy.
liśmy we współpracy z firmami-Partnerami: Capgemini Software Solutions Wavin Shared Services Sp. z o.o., Paulina
Center, Allegro S.A., Sollers Consulting, Małecka: Do tej pory w programie organiGSK Poznań Tech Hub, Sonalake, Egnyte zowanym przez Miasto Poznań zorganizooraz przy pomocy sponsorów: BAE Sys- waliśmy aż 7 staży. Pierwszy rozpoczął się
tems, Beyond.pl, F-Secure, GFT, Merix- w 2017 r., a pracownik jest obecnie członstudio, NEXT: IT, odwiedziło prawie 1000 kiem Wavin Shared Services Sp. z o.o. i zajosób. Ponad 500 osób oglądało streaming muje teraz stanowisko Managera. Aż pięć
na fanpage’u pozitive technologies. Dla osób, czyli prawie 72% stażystów odbywanaszych uczestników przygotowaliśmy jących u nas staż związało się z naszą orgascenę główną i 4 ścieżki tematyczne, któ- nizacją i współpracujemy z nimi do dziś.
rych nazwy nawiązywały do poznańskich Dwie osoby będące przed laty stażystami,
dzielnic: Jeżyce++, GrunSec, WilData, Piątk- zajmują obecnie stanowiska kierownicze.
Ops. W programie nie zabrakło dwóch Pozostałe 3 osoby są specjalistami i dalej
debat, które fantastycznie poprowadził otrzymują od nas duże szanse na rozwój
Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio, oraz oraz realną do zdobycia ścieżkę kariery.
live podcastu Piątki po deploy’u prowadzo- Wszystkie osoby, które zdecydowały się
nego przez specjalistów z MerixStudio. pozostać w organizacji, pracują na podMieliśmy także zagranicznego prelegenta stawie umowy o pracę.
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W 2020 roku rozpoczęła się budowa
najwyższego budynku w Poznaniu - biurowca
Andersia Silver. Będzie gotowy w 2023 r.
Wizualizacja: Andersia Property.

Program stażowy daje nam możliwości
na rozpoznanie kompetencji pracownika,
jego umiejętności i preferencji oraz sposobów radzenia sobie w sytuacji pracy
pod presją czasu. Okazuje się, że wielu aplikantów wykazuje się wysoko cenionymi
u nas wartościami i dzięki temu jesteśmy
w stanie zaproponować stanowisko dopasowane do oczekiwań młodego stażysty
oraz zapewnić mu kontynuację rozwoju
w naszej organizacji.

stypendystą, a następnie założył startup otworzyła firma SKF, wcześniej obecna
i zatrudnił nowych stypendystów, prze- w Poznaniu w sektorze produkcyjnym.
czytacie więcej na stronie www.poznan.
pl/inwestycje.
Mieliśmy także kilka nowych projektów,
które uruchomiły firmy obecne już
INWESTORZY WYBIERAJĄ POZNAŃ, w poznańskim sektorze usług nowoNAWET W TRUDNYCH CZASACH
czesnych. GSK, globalny gigant farmaW 2020 roku nowe projekty inwesty- ceutyczny, postanowił wzmocnić swój
cyjne w sektorze usług nowoczesnych, hub IT w naszym mieście, przeformatoze względu na brak możliwości przepro- wując jego działanie. Prostsze stanowiska
wadzania wyjazdów służbowych, były dla zostały zlikwidowane, a na ich miejsce
nas wyzwaniem. Na szczęście atrakcyj- powstały nowe, dla osób z większym
O pozostałych historiach: architekta, czy ność inwestycyjną Poznania widać także doświadczeniem i kwalifikacjami – dostoabsolwenta Politechniki, który był naszym online :). Swoje centrum usług wspólnych sowane do poznańskiego rynku IT.
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W 2020 r. rozpoczął się proces inwestycyjny
związany z rozbudową fabryki Beiersdorf.

Także inna firma z tego sektora,
GFT Poland, ulokowała w Poznaniu swój
nowy projekt. Firma otrzymała grant
Ministerstwa Rozwoju w wysokości
2,3 mln PLN na utworzenie 210 nowych
miejsc pracy w ramach centrum B+R,
w tym 75 w Poznaniu. GFT poszukuje specjalistów, którzy będą realizowali zadania
o wysokim stopniu zaawansowania dla
globalnych instytucji finansowych, a także
dla sektora ubezpieczeń i przemysłu.
Swoją aktywność w Poznaniu zamierza
zwiększyć także Lumen (CenturyLink),
firma działająca także w branży IT. Wiadomością o ogromnym znaczeniu dla
Poznania, Polski i całego regionu Europy
Środkowo-Wschodniej była także zapowiedź Beyond.pl o rozbudowie ich Data
Center oraz zastosowaniu jeszcze bardziej bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań. Zgodnie z planami Beyond.pl
zwiększy docelowo swoją moc 5-krotnie,
z 8 do 42MW, zwiększając jednocześnie zajmowaną powierzchnię prawie
cztery razy.
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Pod koniec 2020 r. mamy kilka otwartych Bridgestone na inwestycje w stolicy Wielprojektów, które powinny zakończyć się kopolski przeznaczy ponad 160 mln euro.
sukcesem w roku 2021. Stay tuned!
Celem jest zwiększenie liczby wytwarzanych opon do 40 tys. dziennie. Japoński
PRODUKUJEMY KOSMETYKI
producent opon rozpoczął budowę
NIVEA I OPONY BRIDGESTONE,
nowych hal w lutym 2020 r. W budynCO DALEJ?
kach będą mieścić się działy walcowni
700 mln zł to wartość inwestycji firmy i wulkanizacji. Ich powierzchnia użytBeiersdorf AG w rozbudowę zakładu pro- kowa będzie wynosiła ponad 50 tys. m2.
dukcyjnego w Poznaniu przy ul. Gnieź- Dzięki inwestycji pojawią się także nowe
nieńskiej. Po zakończeniu rozbudowy miejsca pracy. Firma planuje zwiększyć
zakład stanie się miejscem pracy dla zatrudnienie o ok. 150 osób.
max. 800 osób (wzrost o 50% w stosunku
do aktualnego zatrudnienia), a jego moż- GDZIE SIĘ PROMOWALIŚMY?
liwości produkcyjne wzrosną dwukrotnie. W 2020 roku Biuro Obsługi Inwestorów
opublikowało dwa raporty. Pierwszy,
Nowa inwestycja będzie się ubiegać dotyczący nieruchomości, we współpracy
o Certyfikat LEED potwierdzający zrów- z CBRE. Następny, przekrojowy raport
noważony wpływ na środowisko natu- na temat potencjału inwestycyjnego
ralne. Rozbudowana fabryka Beiersdorf w Polsce przygotowała firma Walter Herz,
Manufacturing Polska stanie się strate- uwzględniając w nim oczywiście stolicę
gicznym centrum produkcyjnym spe- Wielkopolski. Nie mogliśmy z tej okazji zorcjalizującym się w wytwarzaniu inno- ganizować panelu dyskusyjnego na żywo,
wacji. Docelowo będzie tam powsta- więc przenieśliśmy się do digitalu. Dzięki
wało do 400 mln szt. wyrobów z portfolio temu dotarliśmy do szerszego grona
Beiersdorf rocznie.
odbiorców. Miasto Poznań było obecne
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NAGRODY DLA MIASTA POZNANIA

także na wydarzeniach organizowanych
przez ABSL: ABSL Diamonds i ABSL Digital
Forum. Kontynuowaliśmy nasze działania przyciągania nowych pracowników
do Poznania poprzez promocję na festiwalu
pracy JOBICON, konferencji IT 4developers.
Owocna współpraca z Brytyjsko-Polską
Izbą Przemysłowo-Handlową przerodziła
się w kilka eventów online dotyczących
wyzwań, jakie przyniósł nam 2020 rok.
Liczymy na to, że rok 2021 da nam więcej
okazji do spotykania się na żywo i bycia
razem. W Poznaniu mamy wspaniałą społeczność biznesową, otwartą na nowych
pracodawców i pracowników. Zapraszamy
do Poznania! #działamy.
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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• Outsourcing Stars – Nagroda w kategorii Miasto, przyznawana przez Pro Progressio
w wyniku konkursu, gdzie analizowane są: liczba nowych projektów inwestycyjnych,
liczba wydarzeń dla sektora BSS wspieranych przez Miasto, liczba absolwentów
kierunków IT i ekonomicznych.
• Złota Gmina na 5 – Poznań znalazł się w prestiżowym gronie 46 samorządów, które
otrzymały najwięcej punktów w tegorocznym rankingu. Analizowano komunikację
jednostronną i dwustronną polskich gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców.
• Ranking „Perły Samorządu" 2020 – Poznań otrzymał wyróżnienie w kategorii „Lider
Dobrych Praktyk" za dwa projekty, które ruszyły w 2019 roku: konferencję pozitive
technologies oraz projekt UE „ZaGRAjmy w Wielkopolsce". „Perły Samorządu" to
plebiscyt organizowany corocznie przez Dziennik Gazetę Prawną.
• Prime Property Prize 2020. Konkurs Prime Property Prize, którego organizatorem
jest wydawca portali PropertyNews.pl i PropertyDesign.pl, ma za zadanie wyłonić firmy
oraz projekty, które w ostatnim roku miały największy wpływ na wydarzenia na rynku
nieruchomości komercyjnych. Poznań zwyciężył w kategorii Miasta Przyjaznego
Inwestorom. Nagroda jest potwierdzeniem, że w Poznaniu stwarzamy przedsiębiorcom
przyjazne warunki do prowadzenia biznesu i należycie ich wspieramy.
• Emerging Europe Business-Friendly Cities Perception 2020 Ranking –
Poznań znalazł się na wysokich miejscach w trzech kategoriach:
3. miejsce w kategorii „LOCAL AUTHORITY SUPPORT"
4. miejsce w kategorii „SMART CITY DEVELOPMENT" (pierwsze miejsce spośród polskich
miast w tej kategorii)
6. miejsce w kategorii „QUALITY OF LIFE"
• Forbes Ranking 20 miast przyjaznych dla Amerykanów – Amerykański magazyn
Forbes umieścił Poznań, jako jedyne miasto w Polsce, na liście 20 europejskich
najlepszych miast do życia dla Amerykanów.
• Smart City! – Miasto Poznań zostało laureatem Konkursu Smart City. Kapituła wyróżniła
stolicę Wielkopolski za realizację idei inteligentnego miasta, wykorzystywanie
innowacyjnych rozwiązań oraz skuteczne zarządzanie zasobami i strategią rozwoju
na rzecz poprawy życia mieszkańców w zakresie transportu, infrastruktury, energetyki,
gospodarki przestrzennej oraz środowiska.

INWESTYCJE

MIESZKAŃCY DOBRZE
CZUJĄ SIĘ W MIEŚCIE,
KTÓRE SIĘ ROZWIJA

Symbol

2020

W listopadzie 2020 roku Częstochowa uzyskała
tytuł Symbol Polskiej Samorządności 2020. Kapituła
doceniła innowacyjność działań społecznych
i kompleksowe podejście do przyciągania biznesu
wiążące się bezpośrednio z polepszeniem warunków
życia mieszkańców, ponieważ dobrze wykształcony,
zadowolony i wypoczęty mieszkaniec to także
życzliwy przedsiębiorca i chętny do pracy pracownik.

Za każdym sukcesem Częstochowy
stoją przedsiębiorcy, nauczyciele, pracownicy fabryk i zakładów, sprzedawcy,
uczniowie i absolwenci szkół, a także
urzędnicy otwarci na innowacje, stawiający na trwałe relacje z mieszkańcami. Pandemia pokazała, że wspólne
działanie z ludźmi i dla ludzi to najlepsze rozwiązanie.

Najważniejsi są zawsze mieszkańcy,
we wszystkich działaniach podmiotem
jest człowiek. Obecna sytuacja pokazała jak wielką wartość ma wzajemne
wsparcie, okazywana sobie pomoc, życzliwość i odpowiedzialność. Chcemy, by
mieszkańcy dobrze czuli się w mieście,
które się rozwija; by czuli, że je współtworzą, decydują o kierunkach tego rozwoju. Dla jakości zarządzania istotne są
Częstochowa, podobnie jak inne samo- programy i formy wsparcia dla przedrządy, ucierpiała z powodu trwającej pan- siębiorców i osób, które są zatrudniane
demii. Nie wiadomo kiedy zagrożenie na nowo utworzonych miejscach pracy,
się skończy, ani w jaki sposób można się a także program pomocy de minimis,
przed nim zabezpieczyć w przyszłości. który jest skutecznym narzędziem
Oczywiście bezpieczeństwo mieszkańców aktywnego zachęcania nowych inwepozostaje najważniejsze, dlatego nale- storów do inwestycji na terenie miasta.
żało dostosować działania inwestycyjne Nowym inwestycjom sprzyja też system
do zaistniałej sytuacji. Nie zatrzymało to ulg w podatku od nieruchomości oraz
jednak ważnych dla miasta inwestycji. wsparcie w procesie inwestycyjnym,
Aktualnie realizujemy największą inwe- które realizuje miejsk ie Centrum
stycję tramwajową w historii Często- Obsługi Inwestora.
chowy. Kończymy też budowę centrów
przesiadkowych przy dworcach kolejo- W ostatnich latach priorytetem działań
wych, budowę Parku Wodnego, rewitali- częstochowskiego samorządu były nowe,
zację Starego Rynku, finalizujemy liczne lepsze miejsca pracy. Z tą myślą budoinwestycje drogowe, zaś w strefie Skorki waliśmy system zachęt dla inwestorów
rośnie kolejna hala produkcyjna budo- i przedsiębiorców, tworzyliśmy program
wana przez miasto na wynajem.
wspierania przedsiębiorczości – m.in.
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wypracowaliśmy rozwiązania związane
ze wspomnianymi już miejskimi ulgami
w podatku od nieruchomości. Przygotowywaliśmy tereny inwestycyjne i wywalczyliśmy objęcie ich statusem SSE, budowaliśmy lepsze drogi. Potrzeby środowiska biznesowego Częstochowy staraliśmy się zawsze traktować priorytetowo,
czy to w zakresie możliwych ułatwień
w procedurach administracyjnych, czy
w planowaniu inwestycji miejskich, które
wspierają otoczenie biznesu i rozwój stref
aktywności gospodarczej.
Priorytetem tych działań stała się wyższa
jakość pracy rozumianej jako ta lepiej
płatna, ale też wykonywana przez wykwalifikowanych pracowników. Dlatego rozpoczęliśmy działania służące podnoszeniu
standardów zatrudnienia w mieście.
Z jednej strony zabiegaliśmy skutecznie
o lokowanie się w Częstochowie inwestycji dających lepsze jakościowo miejsca
pracy, np. inwestycje ZF, Guardiana czy
centra usług wspólnych. Z drugiej strony
– przygotowywaliśmy młodych ludzi
do podejmowania pracy w specjalnościach poszukiwanych na lokalnym rynku
pracy oraz umożliwiamy podnoszenie ich
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kompetencji zawodowych. W zakresie
współpracy z przedsiębiorcami, pozyskiwania inwestorów oraz innowacyjnych
projektów w sferze gospodarczej, edukacyjnej, społecznej – na pewno mamy
się czym pochwalić.

mogły w ramach projektu skorzystać
zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne. W ten sposób pomagamy w uzyskaniu perspektywicznej, lepiej płatnej,
bardziej rozwojowej pracy. Wspieramy
szeroko szkolnictwo zawodowe, żeby
kształciło fachowców w poszukiwanych
Program Teraz Lepsza Praca opiera się na rynku specjalnościach. Przypomnę,
na trzech kierunkach działań. Pierwszy to że nasz program Teraz Lepsza Praca znalazł
realizacja programu Fair Play dedykowa- się w finale konkursu Innowacyjny Samonego pracodawcom, który zakłada m.in. rząd 2020 organizowanym przez Serwis
ulgi dla odpowiedzialnych społecznie Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.
pracodawców oraz przyznawanie certyfikatów Lepsza Praca. Drugi – to dzia- Program Teraz Lepsza Praca ma jasny cel
łanie Centrum Lepszych Miejsc Pracy, – nowi inwestorzy, nowe miejsca pracy,
które jest lokalnym bankiem ofert pracy, mniejsze bezrobocie. Lepsza praca to
biurem karier oraz platformą kojarzącą taka, która spełnia oczekiwania, daje
pracodawców i potencjalnych pracow- satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa,
ników, ze szczególnym uwzględnieniem umożliwia rozwój oraz spełnienie ambicji.
absolwentów i uczniów częstochowskich Częstochowski rynek pracy musi stać się
szkół technicznych i zawodowych. Trzeci rynkiem pracodawcy wrażliwego spokierunek – to inicjatywy i projekty służące łecznie, który dba o swojego pracowpodnoszeniu kwalifikacji osób, które chcą nika. W ramach komponentu Fair Play są
mieć lepszą pracę i stawiają na własny ulgi premiujące pracodawców, którzy to
rozwój. Takim projektem była np. Aka- rozumieją, funkcja Rzecznika Praw Prademia Rozwoju Kompetencji. Z kursów cownika oraz certyfikaty przyznawane
kwalifikacyjnych lub certyfikowanych pracodawcom. Z kolei Centrum Lepszych

W ostatnich latach
priorytetem działań
częstochowskiego
samorządu były nowe,
lepsze miejsca pracy. Z tą
myślą budowaliśmy system
zachęt dla inwestorów
i przedsiębiorców,
tworzyliśmy program
wspierania przedsiębiorczości
– m.in. wypracowaliśmy
rozwiązania związane
ze wspomnianymi już
miejskimi ulgami w podatku
od nieruchomości.

Tylko w ramach pierwszej edycji Zawodowej
Współpracy uczniowie odbywali płatne praktyki u ok.
100 częstochowskich pracodawców, część z nich –
jako absolwenci szkół – już pracuje w tych firmach.

67

INWESTYCJE

W zakresie współpracy
z przedsiębiorcami, pozyskiwania
inwestorów oraz innowacyjnych
projektów w sferze gospodarczej,
edukacyjnej, społecznej – na pewno
mamy się czym pochwalić.

Miejsc Pracy to platforma łącząca nasze
dotychczasowe działania – to tu pracodawcy spotykają się z pracownikami
i uczniami szkół. W portalu praca.czestochowa.pl można znaleźć kompleksowe
informacje na temat pracowników, pracodawców oraz szkół średnich w Częstochowie, zebrane w jednym miejscu.
W znalezieniu lepszej pracy pomagają
szkolenia i kursy podnoszące kompetencje. Dlatego w ramach ostatniego
komponentu programu Cel: Twój Rozwój
realizowane są m.in. kolejne edycje projektów, dofinansowywanych ze środków
unijnych: Zawodowa Współpraca, Centrum
Usług Rozwojowych, Aktywni Rodzice –
Szczęśliwe Dzieci.
Tylko w ramach pierwszej edycji Zawodowej Współpracy uczniowie odbywali
płatne praktyki u ok. 100 częstochowskich pracodawców, część z nich – jako
absolwenci szkół – już pracuje w tych firmach. W tym roku zdobyliśmy też środki
na kontynuację projektu Zawodowa
Współpraca przez kolejne 2 lata. Celem
Zawodowej Współpracy jest nie tylko podniesienie jakości i warunków kształcenia
oraz nauki zawodu w szkołach, lecz także
kojarzenie szkół i uczniów z firmami, które
oczekują na absolwentów naszych szkół
i są w stanie kierunkowo i specjalistycznie
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przygotowanym młodym ludziom zaproponować dobre i perspektywiczne
warunki pracy. To program ważny
także dla pracodawców, bo wychodzi
naprzeciw ich oczekiwaniom i zapotrzebowaniu na dobre kadry.

częstochowianie, ale także, być może,
osoby, które dotychczas nie były związane z naszym miastem. Atrakcyjna
oferta, dobra praca może sprawić, że zdecydują o przeprowadzce i staną się mieszkańcami Częstochowy.

Właśnie zakończyliśmy rekrutację do
3. edycji projektu Aktywni rodzice – Szczęśliwe dzieci. Dzięki jego realizacji w Żłobku
Miejskim Reksio powstają dodatkowe
miejsca, zatrudnienie znajdują kolejne
nianie, a na rynek pracy mogą wracać
kolejni rodzice.

Dlatego tak ważne są działania zwiększające atrakcyjność firm i sprawiające, że są
one postrzegane jako środowisko przyjazne dla rozwoju kariery, a miasto – przyjazne dla życia. Rosnąca rola employer
brandingu oraz korzyści, jakie z niego
wynikają są nie do przecenienia, także
dla miasta, takiego jak Częstochowa.

Z poszczególnych komponentów pro- Anna Tymoshenko na podstawie wywiadu
gramu skorzystało już kilka tysięcy osób z Prezydentem Miasta Częstochowy,
Krzysztofem Matyjaszczykiem.
– podnosząc własne kompetencje, znajdując pracę lub pracownika czy też otrzymując dotacje. Łączna wartość projektów
realizowanych w ramach programu Teraz
Więcej informacji:
Lepsza Praca to ok. 90 mln zł.
Budowanie marki pracodawcy to niezwykle ważne zagadnienie w kontekście
stymulowania rynku pracy. Warto wiedzieć w jaki sposób ludzie dziś poszukują
pracy i podejmują decyzje o zatrudnieniu,
jak ważne są relacje zawodowo-biznesowe i stosunki międzyludzkie w firmie.
Nowe inwestycje w Częstochowie to
nowe miejsca pracy. Skorzystają z nich

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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AKTUALNOŚCI HR
NOWY DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY EUROPEJSKIM
CENTRUM TMF W KATOWICACH - MICHAŁ KOŚCIANEK
z największymi firmami globu z rankingu
Fortune 500. Rekrutacja właśnie trwa.

zespołu, kierownika działu transformacyjnego, dyrektora operacyjnego, jak i dyrektora zarządzającego polskim oddziałem
Michał Kościanek to doświadczony mene- firmy BPO. Tuż przed dołączeniem do TMF
dżer, który posiada ponad dwadzieścia lat zajmował się doradztwem strategicznym
doświadczenia zawodowego, w tym pięt- w tymże zakresie.
naście w branży Centrów Usług Wspólnych (ang. Shared Services Center). Jest Zadaniem Michała Kościanka będzie stwoabsolwentem studiów Zarządzanie i Mar- rzenie struktur biznesowych nowo twoketing na Uniwersytecie Łódzkim. Po stu- rzonego centrum oraz skompletowanie
diach rozpoczął pracę w dziale audytu zespołu polskich specjalistów, którzy
firmy doradczej Deloitte.
wejdą w skład zespołów pracujących
na rzecz klientów z Anglii, Irlandii, NorMichał Kościanek objął stanowisko dyrek- W swojej dotychczasowej karierze brał wegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii,
tora zarządzającego Europejskiego Cen- udział zarówno w tworzeniu nowych Cen- Francji, Włoch, Belgii, Niemiec, Austrii,
trum TMF Group w Katowicach, w którym trów Usług Wspólnych (Philips, Heineken), Szwajcarii, Holandii, Luksemburga i wspiepracę znajdzie 300 specjalistów. Wejdą jak i reorganizacji i transformacji już ist- rających ich w obszarach Kadr i Płac,
o n i w s k ł a d m i ę d z y n a ro d o w yc h niejących (WNS, Carlsberg). Pełnił róż- Podatków i Księgowości, Księgowości Funzespołów pracujących bezpośrednio norodne role począwszy od kierownika duszy oraz Sekretariatu Korporacyjnego.

KAROL KAMAS NOWYM DYREKTOREM
MARKETINGU I ROZWOJU W SODEXO
Karol Kamas ma ponad 15-letnie doś
wiadczenie w obszarze marketingu
i zarządzania produktami. Specjalizuje
się w sektorze usług, ze szczególnym
uwzględnieniem branży finansowej.
W ramach obejmowanego stanowiska
będzie współtworzył strategię rozwoju biznesu Sodexo oraz odpowiadał
za przygotowanie i realizację strategii
marketingowej i komunikacyjnej na polskim rynku.
– W naszej strategii biznesowej najważniejsze są cyfryzacja, innowacje
i pełna koncentracja na realnych potrzebach naszych Klientów. Jestem przekonany, że doświadczenia Karola Kamasa
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w obszarach innowacji, digital i zarządzania relacjami z Klientami, zdobyte
na wymagającym i niezwykle złożonym
rynku finansowym, pozwolą nam jeszcze
skuteczniej realizować nasze ambitne cele
– powiedział Arkadiusz Rochala, Dyrektor
Generalny Sodexo Benefits and Rewards
Services Polska.

za innowacje produktowe i ofertę usług
dodanych VAS. Nadzorował m.in. działania marketingowe w Polbank EFG,
wprowadzenie marki Prudential na polski
rynek czy rebranding po połączeniu
banków BGŻ i BNP Paribas. Karierę zawodową zaczynał w marketingu polskiego
oddziału TUI. Jest autorem wielu strategii marketingowych i biznesowych
Nowy Dyrektor Marketingu i Rozwoju realizowanych w różnych sektorach
przez ostatnie 5 lat pracował w banku usług. Zarządzane przez niego marki
BNP Paribas, w którym początkowo oraz produkty były wielokrotnie wyróżbył dyrektorem komunikacji marketin- niane w prestiżowych konkursach, m.in.
gowej, później zarządzał segmentami Digital Champions Polskiej Izby Informaklientów detalicznych i biznesowych tyki i Telekomunikacji czy Effie Awards
oraz departamentem bankowości trans- Stowarzyszenia Komunikacji Marketinakcyjnej. W ostatnim okresie odpowiadał gowej SAR.
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ELIAS VAN HERWAARDEN ZOSTAŁ DYREKTOREM DZIAŁU
EMEA LOCATION STRATEGY, COLLIERS INTERNATIONAL
Colliers International poinformował
o powołaniu eksperta branżowego
Eliasa van Herwaardena na stanowisko
dyrektora działu EMEA Location Strategy. Zadaniem działu jest świadczenie
firmom o globalnym zasięgu usług
doradztwa strategicznego w zakresie
wyboru lokalizacji.
Elias przeszedł do Colliers z firmy Deloitte. Od ponad trzydziestu lat doradza
międzynarodowym firmom w zakresie
wyboru lokalizacji dla ich działalności
biznesowej. Nowa linia serwisowa będzie
funkcjonować w ramach kompleksowej
platformy usług dla najemców (Occupier
Services) firmy Colliers w regionie EMEA.
Elias posiada bogate doświadczenie
w doradztwie w zakresie rozwoju biznesowego, optymalizacji powierzchni,
outsourcingu procesów biznesowych
oraz tworzenia modeli biznesowych dla
sektora GBS (Global Business Services),
które zdobył współpracując z podmiotami z wielu różnych branż w ponad 250
miastach i 47 krajach na całym świecie.
Ponadto z jego usług chętnie korzystają deweloperzy oraz organizacje promujące rozwój gospodarczy (ang. economic development corporations, EDC)
w każdym regionie świata.

wykorzysta platformę operacyjną Colliers oferującą kompleksowe usługi dla
najemców w zakresie: strategii dotyczącej
portfela, optymalizacji aktywów, kapitału
korporacyjnego, rozwiązań dla złożonych i wschodzących rynków, doradztwa
w sektorze centrów przetwarzania
danych, doradztwa dla sektora magazynowego i przemysłowego, rozwiązań
technologicznych, doradztwa w zakresie
środowiska pracy, facility management,
zarządzania projektami, administrowania
najmem, reprezentacji najemcy oraz ESG.
Usługi doradztwa strategicznego w za-
kresie wyboru lokalizacji umożliwiają
optymalizację globalnej działalności
biznesowej dzięki rozwiązaniom typu
nearshoring (przeniesienie działalności
do kraju znajdującego się w bliskim

sąsiedztwie) lub offshoring (przeniesienie działalności za granicę) oraz strategiom dotyczącym zasobów ludzkich.
Usługi te są adresowane do firm chcących zoptymalizować globalną działalność biznesową oraz łańcuchy dostaw
z uwzględnieniem kwestii takich, jak
sytuacja na rynku pracy, stan infrastruktury, dostępność nieruchomości, zachęty
rządowe czy system podatkowy.
Elias wykłada również międzynarodową
strategię biznesową na Katolickim Uniwersytecie Lowańskim, zasiada w zarządach wielu międzynarodowych stowarzyszeń biznesowych oraz jest członkiem organizacji Site Selectors Guild
zrzeszającej czołowych profesjonalistów
na świecie w zakresie doradztwa strategicznego ds. wyboru lokalizacji.

Elias będzie doradzać kluczowym klien
tom korporacyjnym Colliers w zakresie
strategicznych decyzji dotyczących
wyboru lokalizacji z uwzględnieniem
czynników takich jak: koszty pracy,
dostępność wykwalifikowanych pracowników, perspektywy rozwoju biznesowego oraz optymalizacja portfela
nieruchomości. W swojej pracy Elias
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ZWIĄZEK
TRÓJSTRONNY
Rok 2021 to niewątpliwie czas zmian na rynku pracy. Skutki
epidemii COVID-19 dotknęły niemalże każdą branżę w mniejszym
bądź większym stopniu.
obsady stanowisk, zaobserwowaliśmy,
że opcja wyboru elastycznych form
zatrudnienia często nie jest brana
pod uwagę, a w wielu przypadkach jest
to idealne rozwiązanie. Kiedy więc warto
rozważyć pracę tymczasową?
• kiedy w określonym czasie potrzebne
jest uzupełnienie braków kadrowych
• kiedy w biznesie występuje sezonowość
i wzmożone zapotrzebowanie na kadrę
• kiedy nie ma zgody na dodatkowy
headcount
OD KIEDY TO ZWIĄZKI SĄ
• kiedy nie ma zespołu do obsługi spraw
TRÓJSTRONNE I CZYM ONE SĄ
formalnych i kadrowo-płacowych
W BIZNESIE?
• kiedy pracodawca tworzy nowe stanoZwiązkiem trójstronnym nazywamy
wiska lub buduje nowe zespoły w strukzatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
turze i chciałby zweryfikować tego typu
tymczasową. Stronami są tutaj: agencja
role, sprawdzić czy dane kompetencje
pracy, pracodawca-użytkownik i prasą potrzebne, zanim zdecyduje się
cownik tymczasowy. Agencja zatrudnia
na utworzenie stanowisk na stałe.
pracownika, a ten świadczy usługi na rzecz
pracodawcy-użytkownika. Wielu z nas Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej pracy
praca tymczasowa kojarzy się głównie tymczasowej i możliwościom, jakie oferuje
z pracą na linii produkcyjnej bądź obsługą na przykładzie projektów.
hal supermarketów. Nic bardziej mylnego.
Rozwiązanie to ma coraz więcej zwolen- Przykład nr 1 – praca tymczasowa jako
ników, zarówno po stronie pracodawców, rozwiązanie dla sezonowych wakatów.
jak i pracowników biurowych (tzw. white Z uwagi na sezonowość branży, nasz
collars – białe kołnierzyki). Cpl świadczy klient rozważał rekrutację do zespołu call
usługi pracy tymczasowej dla stanowisk center. Zespół ten miał liczyć 22 osoby.
specjalistycznych, wymagających wiedzy Formą zatrudnienia, jaką zaproponował
i doświadczenia.
klient, była umowa zlecenie.
Wiele firm dokonuje zmian w prowadzonym modelu biznesowym, co ma
bezpośrednie odbicie w prowadzonych
rekrutacjach. Dziś, kiedy sytuacja biznesowa jest dynamiczna, warto rozważyć
wariant związku trójstronnego w relacji
klient – agencja rekrutacyjna – kandydat.
To forma współpracy, która bez wątpienia
zagwarantuje szerokie możliwości kooperacji i realizacji projektów w niestandardowych, często bardzo trudnych, warunkach.

PRACA TYMCZASOWA
– KIEDY TO MA SENS?
Rozmawiając z nasz ymi Klientami
na temat potrzeb i planów w zakresie
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W ten sposób zabezpieczyliśmy potrzeby
klienta – zatrudnienie na określony czas
z uwagi na wysoki sezon w branży, a jednocześnie – oferując atrakcyjniejszą formę
zatrudnienia dla potencjalnych pracowników niż umowa zlecenie – zabezpieczyliśmy sprawną rekrutację zespołu.
Warto nadmienić, że umowa o pracę
tymczasową daje pracownikowi dostęp
do benefitów na tym samym poziomie
co mają pracownicy na stałe zatrudnieni
w agencji pracy. Zatem im atrakcyjniejszym pracodawcą jest agencja pracy dla
swoich pracowników, tym ciekawsza
oferta pracy tymczasowej dla kandydata.
Pracodawca-użytkownik jest natomiast
zobowiązany udostępnić pracownikom
tymczasowym wszystkie benefity wynikające stricte z jego środowiska pracy,
np. dzień pizzy czy dostęp do szkoleń.
Czasem agencje zatrudnienia oferują
szerszy pakiet benefitów pracownikom
tymczasowym, by zrekompensować czasowość zatrudnienia.

Przykład nr 2 – praca tymczasowa i szerokie możliwości zatrudnienia.
Jeden z naszych Klientów miał bardzo złe
doświadczenia we współpracy z agencjami doradztwa personalnego i przebiegiem okresu próbnego. Pracownicy
okazywali się niedopasowani lub braWeryfikując potrzeby Klienta, czas na jaki kowało im kwalifikacji, co można było
miał być zatrudniony zespół oraz aktualną zweryfikować dopiero podczas okresu
sytuację na rynku pracy, zaproponowa- próbnego. Zaproponowaliśmy tu usługę
liśmy rozwiązanie pracy tymczasowej. try&hire. W takim schemacie Cpl prowadzi
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Umowa o pracę tymczasową
daje pracownikowi dostęp
do benefitów na tym samym
poziomie co pracownicy na stałe
zatrudnieni w agencji pracy.
Zatem im atrakcyjniejszym
pracodawcą jest agencja pracy
dla swoich pracowników,
tym ciekawsza oferta pracy
tymczasowej dla kandydata.
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rekrutację w klasyczny sposób, jednak
pierwsza umowa jest podpisywana
z agencją jako zatrudnienie o pracę tymczasową – w tym przypadku 6 miesięcy.
Jest to idealny czas, by pracodawca-użytkownik zweryfikował kompetencje pracownika i podjął decyzję o jego przejęciu
i zatrudnieniu bezpośrednim.

na wyjątkową sytuację na rynku. W tym
przypadku, decyzja globalna korporacji,
zaważyła na lokalnych rozwiązaniach
w firmie naszego Klienta. Utrata kolejnej
osoby w postaci pracownicy planującej
urlop macierzyński, mogła mieć niekorzystne konsekwencje na wyniki firmy.
W tym przypadku zatrudnienie zastępstwa na umowę tymczasową poprzez
Usługa taka ogranicza koszty błędnych Cpl, pozwoliło zabezpieczyć biznes,
rekrutacji (wysoki koszt rekrutacji stałej) a jednocześnie nie wpłynęło na zwięki pozwala zweryfikować w praktyce szenie liczby pracowników, która zostaumiejętności i dopasowanie pracow- łaby zwiększona w przypadku stannika do organizacji. Z perspektywy pra- dardowego zatrudnienia pracownika
cownika, jest to idealny czas, by zweryfi- mającego przejąć obowiązki na umowę
kować, co oferuje pracodawca-użytkownik o zastępstwo.
w zakresie ścieżki kariery i czy przede
wszystkim, jest to miejsce, w którym pra- Przykład nr 4 – praca tymczasowa odpowiedzią na nietypowe potrzeby klienta.
cownik chciałby się dalej rozwijać.
W związku z chęcią wprowadzenia
Przykład nr 3 – praca tymczasowa idealna nowego produktu na rynek, u klienta
kiedy chcemy zatrudnić na zastępstwo. pojawiły się potrzeby związane z pozyZostała zaplanowana nieobecność pra- skaniem grupy specjalistów, którzy miecownicy udającej się na urlop macie- liby być odpowiedzialni za cały proces
rzyński na okres 12 miesięcy. Jedno- związany z produktem, jego sprzedażą
cześnie firma była w momencie global- i obsługą. Niestety, wskutek pandemii
nego całkowitego wstrzymania wszel- klient nie miał zgody na zatrudnienie
kich rekrutacji i zatrudnień z uwagi nowych osób w swoich strukturach.
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Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta • Okres w jakim możemy korzystać
zaproponowaliśmy usługę pracy tymczaz takiej formy zatrudnienia to maksysowej z możliwością zatrudnienia pracowmalnie 18 miesięcy w ciągu 36 kolejników w strukturach klienta w momencie
nych miesięcy.
uzyskania zgody od centrali na dodat- • Jeśli niedawno u pracodawcy-użytkowy headcount. Projekt obejmował
kownika miały miejsce redukcje etatów
zatrudnienie w oparciu o umowę pracy
(zwolnienia z winy pracodawcy) musi
tymczasowej na 12 miesięcy 10 specjaliupłynąć minimum 3 miesiące, by prastów z doświadczeniem w sprzedaży.
cownik tymczasowy mógł podjąć pracę
na tym stanowisku.
ELASTYCZNOŚĆ PRACOWNIKA
• Okres wypowiedzenia w przypadku
VS JEGO PRAWA I OCZEKIWANIA
umowy na czas wynoszący do dwóch
Poszukując zastępstwa lub czasowego
tygodni to 3 dni. W przypadku umowy
wsparcia specjalisty o unikatowych umiena okres dłuższy niż 2 tygodnie –
jętnościach, należy wziąć pod uwagę
jeden tydzień.
wysokość płacy. Jest ona czasem wyższa • Wymiar urlopu pracownika tymcza
niż za wykonanie takiej samej pracy przez
sowego jest stały i niezależny od stażu
pracownika zatrudnionego na stałe. Dzieje
pracy pracownika – wynosi 2 dni za każsię tak z uwagi na fakt, że pracownik
dy przepracowany miesiąc u danego
rekompensuje sobie czasowe zatrudnienie
pracodawcy-użytkownika.
i niepewną przyszłość w danej organizacji,
wyższym wynagrodzeniem. Warto jednak Zapewne nie każdy pracodawca chciałby
połączyć ten fakt z płynącymi z tego udzielać urlopu, zwłaszcza w przypadkorzyściami, jak m.in. natychmiastowa kach kiedy zatrudnia pracownika tymdostępność pracownika oraz elastyczność czasowego w szczycie sezonu. Dlatego
związana z okresem zatrudnienia.
też w przypadku umowy o pracę tymczasową, pracodawca w okresie pierwCo jeszcze warto wiedzieć o warunkach szych 6 miesięcy może odmówić udziezwiązku trójstronnego? Przyjrzyjmy lenia urlopu, z zastrzeżeniem jednak,
się nieco bliżej kwestiom formalnym, że w takim przypadku pracownikowi
które również stanowią ważny aspekt należy się wypłata ekwiwalentu.
pracy tymczasowej.
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Praca tymczasowa to wygodna forma
zatrudnienia, którą warto wziąć pod
uwagę, szczególnie dziś w tak zmiennych
warunkach biznesowych. Duża elastyczność tej formy zatrudnienia daje pracodawcy szerokie możliwości współpracy
z pracownikami, nie powodując jednocześnie zamrożenia projektów ze względu
na ograniczenia kadrowe. Tak działają
dobrze dopasowane do potrzeb klientów
usługi rekrutacyjne, które stanowią nieodzowny element wsparcia biznesu w bieżących działaniach.
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Katarzyna
Piotrowska,
Senior Commercial
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BAROMETR NASTROJÓW
PRACOWNIKÓW
CZYLI WSKAZÓWKI DLA SZEFÓW

2020 to rok pełen wyzwań, a doświadczeniami można by obdzielić
pokolenie: lockdown, nagłe załamanie w niektórych sektorach, gwałtowne
wzrosty w innych i wymuszone przebranżowienia. Rewolucyjna zmiana
zaszła też w sposobie pracy – najpierw przestawienie, gdzie tylko to było
możliwe, na pracę zdalną, potem nieśmiałe powroty do biur.
W takiej właśnie sytuacji na rynku pracy
przeprowadziliśmy – na prawie 1000-osobowej grupie wybranej spośród klientów
i kandydatów z Gi Group, Grafton Recruitment, Wyser oraz TACK TMI – badanie
Barometr nastrojów pracowników. Zadaliśmy im pytania o nastroje związane
z zatrudnieniem. Wnioski są, niestety, niezbyt optymistyczne: pracownicy średnio
oceniają wszystkie analizowane obszary,
a pracodawcy nie odczytują trafnie
nastrojów w zespole.

na pytanie o to, jak osoby zatrudnione
w ich organizacji oceniają swoją sytuację na rynku pracy pod względem
wynagrodzenia. Moim zdaniem, ich
ocena wynika też z większej wiedzy
na temat kondycji finansowej firmy,
sytuacji ekonomicznej branży czy nawet
kraju. Świadczy o tym pytanie dotyczące planów podwyżek w najbliższym
kwartale w danej firmie. Aż 80% pracodawców, którzy ocenili stabilność zatrudnienia na 5 i poniżej, zdecydowanie odpowiada, że podwyżek nie będzie. Ma to najRespondentom zadaliśmy pytania, na ile pewniej związek z pandemią COVID-19
są zadowoleni z: wynagrodzenia, sta- i wiedzą makroekonomiczną.
bilności zatrudnienia, jak wysoka jest
ich satysfakcja z pracy oraz zaufanie Gdzie jeszcze zauważyliśmy różnicę dotydo przełożonego. Interesowało nas, czy czącą opinii o wynagrodzeniach między
pracownicy i pracodawcy mają podobne pracownikami i pracodawcami? Gdy
perspektywy. Wynik w danej kategorii to zapytaliśmy przełożonych Jakiego rzędu
zawsze średnia ze wszystkich odpowiedzi podwyżkę musieliby otrzymać pracownicy,
w 10-stopniowej skali.
żeby ocenili swoją sytuację na 6 lub więcej?
to najwięcej – 42% powiedziało, że musiaOkazuje się, że pracownicy wszystkie łyby to być podwyżki rzędu 20%. Co na to
badane aspekty oceniają średnio – pracownicy? I tu różnica jest ogromna:
między 6 a 7, a przełożeni nie wyczuwają prawie tyle samo: po 25% odpowiedziało,
dobrze nastrojów w zespole.
że musiałyby to być podwyżki o 20%
i o 25% więcej, żeby ocenili swoje wynaJeśli chodzi o wynagrodzenie to baro- grodzenie na szóstkę lub więcej.
metr nastrojów, co ciekawe, jest wyższy
u pracowników i wynosi 6,6. Pracodawcy Powyższe można również próbować tłusą mniej optymistyczni i u nich barometr maczyć inaczej – czyżby potwierdzała
wyniósł 6,2. Szefowie wychodzą na więk- się generalna opinia, że pracodawca
szych pesymistów, gdy odpowiadają uważa, że jego pracownicy są zawsze
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niezadowoleni z wynagrodzeń, niezależnie
od tego, ile im się płaci? To pozostawiam
Państwa interpretacji.
Gdy zapytaliśmy o stabilność zatrudnienia, to okazało się, że lepiej oceniają
ją sami pracownicy. Barometr nastrojów
wynosi u nich 7,1, zaś u pracodawców
7. Czyżby to znaczyło, że nadal mamy
rynek pracownika, jak twierdzą eksperci rynku pracy? Potwierdzają to informacje od naszych klientów – większość
firm nie przeprowadziła redukcji, wiele
powiększa zespoły.
To dobry znak, że mimo odczuwanego
spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19, pracownicy
wciąż mają poczucie bezpieczeństwa dotyczące swojego stanowiska pracy. Co ciekawe, gdy zapytaliśmy pracodawców,
jakie ich zdaniem czynniki wpływają na to,
że pracownicy w ich firmach uważają pracę
za stabilną, wymienili jako pierwsze: bezpieczeństwo i regularność wypłat wynagrodzeń dla pracowników. Na drugim
miejscu wskazali bezpieczeństwo firmy,
a na trzecim: atrakcyjność produktu lub
usługi oferowanej przez firmę. Pracownicy
natomiast jako pierwszy czynnik poczucia
stabilności zatrudnienia wskazali bezpieczeństwo firmy, a dopiero na drugim
miejscu podali bezpieczeństwo i regularność wypłat wynagrodzeń dla siebie.
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Raport można
pobrać tutaj:

Takie wyniki mogą wskazywać na to,
że pracownicy, w sytuacji pandemii, zwracają większą uwagę na sytuację firmy.
W przeciwieństwie do opinii wielu, nie
zajmują się tylko i wyłącznie swoim
wynagrodzeniem. Widać, że zatrudnieni
są gotowi na rozmowy czy też zmiany
warunków zatrudnienia tak, by móc je
utrzymać i przetrwać wraz z firmą trudniejszy moment. Taką postawę warto
docenić i, gdy zakład pracy wyjdzie
na prostą, odwdzięczyć się w jakiś sposób
pracownikom, jeśli sami musieli np. zrezygnować z części wynagrodzenia czy
zmienić sposób zatrudnienia.

Pracodawcy z kolei ze swojej perspektywy
oceniali, w jakim stopniu osoby zatrudnione w organizacji mają do nich zaufanie
i jak postrzegają ich działania w kryzysie.

– to średnio: 6,7 wśród pracowników, 6,5
wśród szefów.

Najniższe wyniki w całym badaniu zanotowaliśmy w części dotyczącej satysfakcji z pracy. Barometr dla pracowników osiągnął tu 6, a u pracodawców
tylko 5,9. Coraz trudniej jest szefom
utrzymać na wysokim poziomie zaangażowanie zespołów. Szczególnie, kiedy
podwyżki i awanse są zamrożone. Satysfakcja z pracy jest warunkiem sine qua
non motywowania pracowników, a co
za tym idzie – osiągania sukcesu.

Szczególnie, gdy popatrzymy na konkretne oceny: na 6 i wyżej zaufanie osób
zatrudnionych w organizacji do szefa
oceniło aż 71,38% pracodawców i tylko
65,44% pracowników. Pracodawcy przyznawali wyższe oceny relacjom z przełożonymi na wszystkich wymiarach, np.
dobre relacje z przełożonym jako czynnik
wpływający w największym stopniu
na satysfakcję pracowników z pracy wskazało 22,55% zatrudnionych i aż 36,95%
pracodawców!

Metodologia: Barometr nastrojów pracowników. Badanie CAVI 12.07-23.08.2020.
Pracownicy: kandydaci z bazy Gi Group,
Grafton Recruitment oraz Wyser, n=591.
Pracodawcy: klienci Gi Group, Grafton
Recruitment, Wyser, ProProgressio oraz
LeanPassion, n=370

W naszym badaniu zapytaliśmy pracowników także o relacje z szefem i zaufanie
do niego oraz o ocenę działań i postawy
przełożonego w sytuacjach kryzysowych.

Krytyczną ocenę szefów, ich kompetencji
i postawy potwierdza kolejny wskaźnik,
a mianowicie ocena szefa przez pracowników w sytuacjach kryzysowych
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Podsumowując, w pełni zdajemy
sobie sprawę, że pierwsza edycja BaroBarometr nastrojów dotyczący zaufania metru nastrojów pracowników powstała
do przełożonego wśród pracowników w bardzo specyficznych warunkach
i pracodawców wyniósł dokładnie tyle i terminie, który bez wątpienia wpłynął
samo: 6,6. Ta zgodna średnia ocena na deklaracje pracodawców i pracoww 10-stopniowej skali to dosyć niski ników. Z tego właśnie powodu powtawynik. Szefowie mają dużo do nadro- rzamy badanie. Już w styczniu 2021 opubienia, jeśli chodzi o budowanie swojej blikujemy kolejną, zupełnie nową edycję
pozycji w organizacji i zdobywanie barometru, do której już teraz serdecznie
zaufania pracowników.
zapraszam.

Autor:

Joanna
Wanatowicz,
Business Director,
Grafton Recruitment
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PRACA NA KWARANTANNIE
I IZOLACJI
– CZY TO MOŻLIWE?
Wzrastająca liczba pozytywnych testów sprawia, że COVID-19
coraz realniej zagląda do kolejnych firm. Pracownicy kierowani są na
kwarantannę i izolację, a przedsiębiorcy stają w obliczu wyzwania
związanego z brakiem rąk do pracy w celu zabezpieczenia bieżących
procesów biznesowych.
CO NA TEMAT KWARANTANNY
I IZOLACJI MÓWIĄ PRZEPISY?
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi:
• definiuje kwarantannę jako: odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona
na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Kwarantanna
dotyczy osób zdrowych, natomiast
odosobnienie osób chorych na chorobę
zakaźną lub podejrzanych o chorobę
zakaźną nazywane jest izolacją.
• definiuje izolację jako: odosobnienie
osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób
podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu
uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne
osoby (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845).
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Izolacja dotyczy osób chorych, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, natomiast odosobnienie osób zdrowych, które
były narażone na zakażenie nazywane
jest kwarantanną.

jednoznaczne z tym, że osoba ta uznana
jest za niezdolną do pracy. Zdaniem rzecznika ZUS (info z początku pandemii) otrzymanie informacji o konieczności odbycia
kwarantanny bądź izolacji stanowi jedynie
podstawę do ubiegania się o wypłatę
CZY NA KWARANTANNIE
świadczeń z tytułu choroby. Jeżeli jednak
I IZOLACJI MOŻNA PRACOWAĆ?
stan zdrowia pracownika pozwala na swoJednym z najgorętszych pytań ostatniego bodną pracę, nie ma obowiązku występoczasu jest pytanie dotyczące tego, czy pra- wania do ZUS o wypłatę zasiłku.
cownik przebywający na kwarantannie
lub izolacji może wykonywać pracę.
Nawet gdyby przyjąć, że pracownik
dodatni de facto jest chory, to nie każda
Moim zdaniem, pracownik na kwaran- choroba = niezdolność do pracy.
tannie lub na izolacji może pracować – jeśli
tylko ma ochotę i siłę – traci jednak wów- Z czego wyciągam takie, a nie inne wnio
czas prawo do świadczeń chorobowych – s ki? Przyjrzyjmy się temu, co mówią
wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. przepisy ustawy zasiłkowej, która w art. 6
określa, w jakich przypadkach i oko-
Samo wydanie decyzji o konieczności liczn ościach przysługuje świadcze
odbycia kwarantanny czy izolacji nie jest nie chorobowe.
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Art. 6. [Przesłanki przysługiwania zasiłku
chorobowego] 1. Zasiłek chorobowy
przysługuje ubezpieczonemu, który stał
się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia
chorobowego. 2. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy:
1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot
na podstawie przepisów o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 1a) wskutek poddania się
obowiązkowi kwarantanny, o której
mowa w przepisach o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi.
Szczególnie zawracam tu uwagę na sformułowanie niemożność wykonywania
pracy. W żadnym ze wspomnianych wyżej
przepisów nie ma mowy o tym, że kwarantanna lub izolacja traktowane są automatycznie jako niezdolność do pracy.

Nowy art. 4h ustawy z 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych, otrzymał następujące brzmienie:

poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć
w trybie pracy zdalnej pracę określoną
w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy
stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8.

Pracownik na kwarantannie lub na izolacji może pracować – jeśli
tyko ma ochotę i siłę – traci jednak wówczas prawo do świadczeń
chorobowych – wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.
art. 4h. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą,
za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego,
świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu
wynagrodzenie. Do warunków świadczenia
pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8.

2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie
izolacji w warunkach domowych, o której
mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy
z dnia 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Art. 4hb. Za okres nieświadczenia pracy
w trakcie kwarantanny albo izolacji
w warunkach domowych przysługuje wyna2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie grodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy
W moim przekonaniu, z zaprezen- kwarantanny, o której mowa w ust. 1, nie z dnia 1974 r. – Kodeks pracy, albo świadtowanych wyżej przepisów, jeśli nie przysługuje wynagrodzenie, o którym czenie pieniężne z tytułu choroby.
występują przeszkody uniemożliwia- mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca
jące wykonywanie pracy w czasie kwa- 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pie- Praca zdalna na izolacji z końcem 2020 r.
rantanny i izolacji, pracownik może niężne z tytułu choroby określone w odręb- na szczęście została uregulowana analogicznie jak praca zdalna w czasie
zwrócić się do pracodawcy oświad- nych przepisach.
czając, że jego stan zdrowia umożkwarantanny.
liwia mu wykonywanie pracy w warun- Przepisy te weszły w życie 5 grudnia
kach domowych i za zgodą praco- i zakończyły trwający od wielu miesięcy Temat ten nadal budzi wiele emocji.
dawcy, jeśli pozwala na to rodzaj pracy spór o zasadność pracy na kwarantannie Zarówno ZUS oraz PIP prezentowali
oraz pracownik posiada umiejętności i izolacji.
ostrożne lecz różne stanowiska w tym
i warunki techniczne – taka praca może
zak resie... być może problem się
być wykonywana.
PRACA NA IZOLACJI – PRACE
wkrótce rozwiąże.

LEGISLACYJNE
Czekamy na wiążące regulacje w tej
sprawie. Trwają, co prawda, prace legislacyjne w tym temacie, jednak z chwilą
kiedy oddajemy materiał do druku, kwestie te nie zostały jednoznacznie ustalone
w przepisach. Jest jednak nadzieja na stosowne regulacje.

PRACA NA KWARANTANNIE
– PRACE LEGISLACYJNE
W ustawie z 28 października 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku
z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem
COVID-19, zmienionej już ustawą z tego
samego dnia o zmianie ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym
związanym z wystąpieniem COVID-19,
wprowadzono przepis, który wprost
dopuszcza możliwość wykonywania
pracy zdalnej w okresie kwarantanny.
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25 listopada 2020 r. do Sejmu trafił 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, którego
celem jest dopuszczenie pracy zdalnej
w okresie izolacji domowej.
Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych ma zostać dodany art. 4ha
i art. 4hb w brzmieniu:
Art. 4ha. 1. W okresie ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione,

Poza tymi wszystkimi argumentami to
warto również zwrócić uwagę na fakt,
że wielu pracowników może bardzo źle
znosić takie odosobnienie. Dlatego też dla
zdrowia psychicznego warto podczas kwarantanny czy izolacji zająć się czymś pożytecznym, aby nie zwariować w odosobnieniu. Oczywiście, jeśli nie ma objawów,
a samopoczucie i rodzaj pracy, jaką wykonuje pracownik na to pozwalają.

Autor:

Monika
Smulewicz
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DEPRESJA TWOJEGO
PRACOWNIKA
TO TWOJA SPRAWA
– WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
Z PERSPEKTYWY HR

Co czwarty Polak zmaga się z problemami natury psychicznej.
Długotrwały stres towarzyszący nam podczas pandemii
prawdopodobnie pogorszy tę statystykę. Hub HR i psycholog Joanna
Hayder-Sęk łączą siły, by podpowiedzieć pracodawcom, jak poradzić
sobie z kolejną epidemią – depresją.
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Home Office uważaliśmy niegdyś
za luksus. Teraz to konieczność, którą
nieraz przypłacamy zdrowiem. Wielu
z nas ma na głowie nie tylko swoją pracę
online, lecz partnera i dzieci okupujące
komputery podczas zdalnego nauczania.
Potrzeba, by mieć miejsce i chwilę dla
siebie, jest bardziej paląca niż kiedykolwiek. Innym osobom dokucza samotność, którą przyniosła izolacja. Wirtualne kontakty z bliskimi nie wystarczą,
a zmiana stylu ż ycia na domow y
sprawia, że zamykają się w sobie i tracą
rytm dnia, który do tej pory służył ich
dobremu samopoczuciu.

z koncentracją i uniemożliwia wykonywanie zadań, które do tej pory nie sprawiały kłopotu. Pracownicy tracą motywację do pracy, a nawet do życia. Według
badań Zespołu ds. Walki z Depresją, działającego przy Ministerstwie Zdrowia,
jeszcze przed kryzysem wywołanym
COVID-19, na depresję cierpiał co dziesiąty dorosły Polak.

Dodajmy do tego chwiejną sytuację
ekonomiczną, strach przed zarażeniem
się i zachorowaniem, obawę o zdrowie
i życie bliskich, oraz brak odpowiedniej higieny psychicznej, a otrzymamy
obraz znerwicowanego społeczeństwa. Ponad 10 miesięcy stresowania
się myślą co dalej, owocuje problemami

– Depresja jest stanem chorobowym,
którego jednym z pierwszych objawów
jest chroniczne zmęczenie, fizyczne i psychiczne. Takie, na które nie pomaga żadna
regeneracja, któremu ulgi nie przynosi
nocny wypoczynek ani wolny weekend
– mówi psycholog Joanna Hayder-Sęk.
Radzi, by zwrócić uwagę na trwające

DEPRESJA MA WIELE TWARZY
Przychodzi po cichu i początkowo
bywa niezauważona. Nie jest uzasadnionym smutkiem czy sezono
wym przygnębieniem.

dłużej niż miesiąc zaburzenia snu. Bezsenność lub brak możliwości utrzymania
długiego, efektywnego snu są typowe
dla stanów depresyjnych. Ani u siebie,
ani u naszych współpracowników, nie
powinniśmy nigdy lekceważyć apatii, czyli
obniżonej wrażliwości na najróżniejsze
bodźce – fizyczne i psychiczne. Przygnębienie i brak zainteresowania otoczeniem
idą w parze z odczuwalnym spadkiem
sprawności fizycznej i intelektualnej.
– Kolejne objawy depresji to różne nieadekwatne do sytuacji, częste lub długo
się utrzymujące emocje – lęk, niepokój,
smutek, drażliwość, wybuchowość, złość.
Warto zwrócić uwagę na objawy psychosomatyczne, czyli sygnały ze strony ciała, np.
problemy z żołądkiem lub niewyjaśnione
bóle. Chorzy na depresję, próbując zwalczać symptomy, często sięgają po używki,
które przynoszą chwilową ulgę, ale w dłuższej perspektywie tylko pogarszają sytuację
– ostrzega psycholog.
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NIE JESTEŚMY TERAPEUTAMI

LUDZKA KULTURA ORGANIZACJI

Objawy depresji najpóźniej ujawniają
się... w pracy. Jeśli problem jest widoczny
w środowisku profesjonalnym, to jest już
na tyle zaawansowany, że pracownik sam
sobie z nim nie poradzi. Nie jesteśmy
jednak lekarzami, nie możemy nikogo
zdiagnozować, ani tym bardziej sypać
złotymi radami. Należy unikać czegoś,
co nam wydaje się intuicyjne i naturalne, czyli mówienia weź się w garść lub
potrzebujesz więcej ruchu. Dodawanie
pracownikowi zadań, aby zająć go czymś
innym, może skutkować pogłębieniem
stanu depresyjnego.

Coraz więcej firm, kierując się zasadą
lepiej zapobiegać niż leczyć, wprowadza
konsultacje psychologiczne w formie
benefitu pracowniczego. Wśród kadry
menedżerskiej popularnością cieszą
się szkolenia z tzw. resilience, czyli
wzmacniające odporność psychiczną.
Dobre praktyki powodują, że kultura
organizacji staje się bardziej przyjazna dla dotkniętych zaburzeniami
zdrowia psychicznego pracowników.

Według badań Zespołu ds. Walki
z Depresją, działającego przy
Ministerstwie Zdrowia, jeszcze przed
kryzysem wywołanym COVID-19,
na depresję cierpiał co dziesiąty
dorosły Polak.

– Osoby w depresji mogą mieć poczucie,
że z niczym sobie nie radzą – nadmiar zadań
może spowodować dodatkowy lęk i obawy
przed porażką. Tym gorzej, jeśli pracownik
nie poradzi sobie z dodatkowymi obowiązkami i obawy te będą wydawały się uzasadnione i zalegitymizowane – komentuje
Hayder-Sęk. Depresja jest chorobą i istnieją konkretne formy jej leczenia. To, co
możemy zrobić, to okazać pracownikowi
zrozumienie i wsparcie. Tylko jak to zrobić?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PRACODAWCY
Choroba psychiczna pracownika wymaga
od pracodawcy wrażliwości i empatii.
Nie możemy sobie pozwolić na zmianę
stosunku do pracownika. W końcu nie
winimy za swoją chorobę cukrzyka ani
alergika. Chory nie ma wpływu na to, czy
dotknie go choroba, ale jest odpowiedzialny za decyzję o podjęciu leczenia.
Tego możemy oczekiwać od pracownika
i w tym zakresie go wspierać. Przed pracodawcą stoi trudne zadanie – zachęcanie
pracownika do uzyskania profesjonalnej
pomocy może spotkać się z gwałtowną
reakcją. W pracy lubimy trzymać fason,
udawać, że wszystko jest OK. Rekomenduję pracodawcom przyjęcie empatycznej postawy: Widzę, że coś się dzieje.
Proszę, żebyś skonsultował się ze specjalistą.
Zasygnalizowanie problemu i wskazanie
rozwiązania mogą uratować komuś życie.
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Choroba psychiczna pracownika wymaga
od pracodawcy wrażliwości i empatii. Nie
możemy sobie pozwolić na zmianę stosunku do
pracownika. Chory nie ma wpływu na to, czy
dotknie go choroba, ale jest odpowiedzialny za
decyzję o podjęciu leczenia.

Dużą rolę w procesie transformacji organizacji w ekosystem dobrostanu psychicznego odgrywa komórka HR oraz
zarząd. Od nich powinna wyjść komunikacja dotycząca możliwości skorzystania
z pomocy psychologicznej, zapewnienie
o dyskrecji i bezpieczeństwie wizyty.
Zadaniem każdego pracodawcy jest
budowanie świadomości o przebiegu
depresji, przekonywanie do zadbania
o swoje zdrowie. Odpowiedzialny pracodawca będzie pamiętać o zachowaniu
własnej higieny psychicznej.

HR W SŁUŻBIE ZDROWIA
(PSYCHICZNEGO)
Nie ma takich zapisów prawnych, które
umożliwiałyby pracodawcy skierowanie
pracownika na specjalistyczne badania.
Możemy jedynie skierować go na badania
okresowe i dopiero lekarz medycyny
pracy może zlecić dodatkowe badania.
Dlatego tak ważne jest budowanie
zaufania pracownika do pracodawcy
– nie chcemy i nie możemy nikomu
pomagać przymusem.

że udanie się na leczenie nie zagraża jego
pozycji w firmie i nie będzie wiązać się
z ostracyzmem.
Szczególnie teraz, kiedy rzadko widzimy
się na żywo i jest między nami mniej interakcji, musimy być czujnymi obserwatorami swoich współpracowników. W dobie
pandemii kontakt między menedżerami
a podwładnymi powinien być zintensyfikowany i nastawiony na wzmocnienie
relacji. W HUB HR doradzamy klientom,
by organizowali nieformalne spotkania
integracyjne online. Podczas audytów
pochylamy się nad podejściem pracodawców do pracowników. Czy struktura zatrudnienia danej firmy pozwala
na zauważenie potrzeb jednostki? Czy
kadra monitoruje stan ducha pracownika?

W małych i średnich przedsiębiorstwach
często nie ma miejsca ani środków na rozbudowany system pomocy psychologicznej. Jednakże nie zwalnia to żadnego lidera z obowiązku interesowania
się stanem psychicznym swojego teamu.
Pandemia, po raz kolejny, uczy nas soliDepresja to choroba, przy której mamy darności i uważności na drugiego człoprawo do pobierania zasiłku choro- wieka. Oby nam tak zostało.
bowego przez maksymalnie 182 dni.
Świadczenie to wynosi 80% wynagrodzenia. Jak podaje ZUS, liczba dni Autor:
absencji chorobowej z powodu różnych
zaburzeń psychicznych wzrosła w latach
2012–2018 o niemal 40%. To więcej niż
w przypadku chorób nowotworowych,
układu krążenia czy układu trawiennego.
Zadaniem komórki HR jest dopilnować,
Marta Kowalczykby pracownik znał swoje prawo do zwol-Rompała,
CEO, HUB HR
nienia chorobowego, a także, by wiedział,
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BIBLIOTEKA MANAGERA
CZYTAJ KSIĄŻKI TAK SZYBKO, JAK MYŚLISZ
Żyjemy w czasach przesytu – rzeczy, idei
i książek. Wydawcy zalewają księgarnie
nowościami. Wiele z nich to wartościowe
lektury, niejedną chciałoby się przytulić
do czytelniczego serca. Kupujemy je
więc, kładziemy na półce i... biegniemy
do innych zadań. Bo praca, bo szkoła,
bo obowiązki. A ponieważ i żyć trzeba,
to czasu na lekturę wiele nie zostaje. Ot,
może półtorej godziny, i to maksymalnie
raz w tygodniu. Ale zaraz, zaraz... 90 minut
to dokładnie tyle, ile potrzebujesz, by
przeczytać 200 – 300 stron.
Naprawdę! W półtorej godziny jesteś
w stanie przyswoić zawartość praktycznie
dowolnej książki, również popularnonaukowej. Jeśli skorzystasz ze wskazówek
i z instrukcji zawartych w tym poradniku,

staniesz się mistrzem wychwytywania
istotnych treści z zalewu słów stanowiących jedynie stylistyczne ozdobniki albo
literackie wypełniacze. Prawdziwa treść
publikacji bowiem kryje się w twardych
danych! Rzecz w tym, by nauczyć się skutecznie je wyłuskiwać. Poznaj Organiczną
Technikę Studiowania i czytaj tak szybko,
by nie umknęła Ci żadna ważna informacja ani premiera nowej książki.

Autor: Robert Buszta
Rok wydania: 2021
ISBN Książki drukowanej:
978-83-283-6262-8
ISBN e-booka:
978-83-283-7839-1

SIŁA LUCYFERA. CIEMNA STRONA COPYWRITINGU
Grzech nie skorzystać z książki, która
podaje na tacy siedem głównych metod
wywierania wpływu na każdego, zgodzisz
się? Okazuje się, że każdy człowiek nosi
w sobie pewne pierwotne i bardzo silne
pragnienia. Jeśli je rozszyfrujesz i dopasujesz do nich swoje słowa, możesz
wywierać silny i głęboki wpływ na zachowanie i decyzje klientów, urzędników,
czytelników i bliskich.

zaczął sobie "przypominać" sceny zabójstwa. Niewinnego człowieka doprowadzili do przyznania się do zbrodni na własnej matce. Bez przemocy, tortur ani żadnych gróźb! Wystarczyły odpowiednio
dobrane słowa...

Zakładam, że nie masz zamiaru nikogo
krzywdzić. Jeśli jednak szukasz sposobów
na to, by wywierać większy wpływ swoimi
słowami – jest pewna szansa, że ta książka
Każdemu można wmówić wszystko. Nie, Ci w tym pomoże. Niczego Ci nie obieta książka tego nie uczy. Pokazuje jednak cuję ani nie daję żadnej gwarancji. Wkrapewne schematy reagowania na różne czasz bowiem w mroczną sferę osobosłowa. Być może zastanawiasz się, jak wości człowieka, w której nie ma sztywsilny wpływ można wywrzeć na czło- nych zasad, są jedynie nieracjonalne
wieka samymi słowami. Skrajnym przy- pragnienia. Jeśli rozważasz zakup tej
kładem jest znana historia osiemnastolet- książki, zadaj sobie tylko jedno pytanie:
niego Petera Reilly'ego, któremu w trakcie czy naprawdę chcesz poznać ciemną
przesłuchania wmówiono, że zabił własną stronę copywritingu?
matkę. Policja zastała go w domu, gdy siedział otępiały przed zwłokami, bez śladu
Autor: Dariusz Puzyrkiewicz
krwi na sobie ani jakiegokolwiek narzęRok wydania: 2021
ISBN Książki drukowanej:
dzia zbrodni. Nie było żadnego powodu,
978-83-283-6891-0
by go oskarżyć o morderstwo, poza
ISBN e-booka:
tym, że pasował do hipotezy śledczych.
978-83-283-7618-2
Tak poprowadzili śledztwo, że chłopak
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