P O L S K A

Created by Pro Progressio

www.outsourcingandmore.eu
nr 2 (57) | marzec–kwiecień 2021
ISSN 2543-7607

CENA 26 zł (w tym 8% VAT)

PROWADZĘ FIRMĘ Z PASJĄ
Wywiad z Piotrem Buckim, pomysłodawcą
i współtwórcą firmy j-labs software specialists |str. 36

BIZNES:

INWESTYCJE:

KARIERA I ROZWÓJ:

Najważniejsze zmiany w podatkach
dochodowych w 2021 r. |str. 32

Płeć nie ma znaczenia. Sylwetki kobiet
Poznania, które inspirują |str. 60

Rekrutacja talentów
w dobie pandemii |str. 76













WSTĘP

P O L S K A

Created by Pro Progressio

Redaktor naczelny
Dymitr Doktór
dymitr.doktor@proprogressio.pl
Redaktor prowadzący
Katarzyna Czylok-Dąbrowska
katarzyna.czylok@proprogressio.pl
Skład i łamanie
Iwona Nowakowska
Reklama
reklama@proprogressio.pl
Wydawca

Pro Progressio spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Dziekońskiego 1
00-728 Warszawa
Adres Redakcji:
ul. Dziekońskiego 1
00-728 Warszawa
Wybrane zdjęcia pochodzą
z serwisu stock.adobe.com
Druk
Drukarnia Jantar
Obsługa prawna
Chudzik i Wspólnicy
Elektroniczna wersja magazynu na stronie
www.outsourcingandmore.eu
Nakład
3000 egz.
Miejsce i data wydania:
Warszawa, 10.03.2021

Szanowni Czytelnicy,
Rok 2021 na dobre się już rozpędził i wygląda na to, że będzie to rok
wielu wyzwań i decyzji dotyczących środowiska pracy. Praca zdalna,
relacje B2B, zmieniające się podejście do przestrzeni biurowych, to
zjawiska, które będą nam towarzyszyć przez kolejne miesiące.
Sektor nowoczesnych usług dla biznesu nie zwalnia i podobnie, jak
w innych branżach, jest pełen ciekawych tematów, z których część
wybraliśmy dla Państwa i przedstawiamy je na stronach bieżącego
wydania Outsourcing&More. Wywiadem numeru jest rozmowa
z Piotrem Buckim – Prezesem j-labs, której tematem jest zamiana
etatu na własny biznes oraz – jak ważna jest pasja w realizacji celów
menedżerskich.
W sekcji SSC Lions zapraszamy do pięknego świata AVON. Spółka ta
ma swoje globalne centrum usług wspólnych w Warszawie, na którego czele stoi Katarzyna Zalewska. Tematem naszej rozmowy były
modele biznesowe stanowiące odpowiedź na wyzwania pandemii.
Marcowe wydanie Outsourcing&More to także nowe teksty o tematyce prawnej, inwestycyjnej i HR-owej, do których lektury serdecznie
zapraszam.
Dymitr Doktór
Redaktor Naczelny

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, reprodukcja bez pisemnej
zgody Redakcji nie jest dozwolona.
Redakcja nie odpowiada
za treść reklam i ogłoszeń.

Autorzy:
Edward Nieboj • Pawel Młyński • Violetta Małek
• Katarzyna Saganowska • Katarzyna Zalewska • Michał Maj
• Jarosław Karlikowski • Anna Mirek • Dorota Chudzik
• Konrad Matuszewski • Piotr Bucki • Dariusz Olejnik
• Piotr Świtoński • Anna Tymoshenko • Bartosz Wojtasiak
• Mateusz Sipa • Szymon Rudnicki • Katarzyna Pączkowska
• Agnieszka Grzybowska • Piotr Dziedzic

Outsourcing&More Polska | marzec–kwiecień 2021

3

SPIS TREŚCI

6
8
10
14
18
20
26
28
32
36
44
4

AKTUALNOŚCI BIZNESOWE

Podcasty dla biznesu

Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Jak ograniczyć ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji?

Robotyzacja w organizacji – wiadomo już, że TAK i TERAZ, ale czy
wiadomo JAK zacząć?
90% zbadanych przez SSON firm z sektora nowoczesnych usług uważa cyfryzację
procesów End-to-End za pilną konieczność!

Dyrektywa UE o delegowaniu pracowników i jej konsekwencje dla biznesu
W połowie ubiegłego roku (30.07.2020) w Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać
dyrektywa o delegowaniu pracowników.
SSC

Modele scentralizowane odpowiedzią na wyzwania pandemii?
Wywiad z Katarzyną Zalewską, Director, Board Member, Avon Global Business Services.

Polska Strefa Inwestycji
Przedsiębiorstwa działające w Polsce, bez względu na wielkość i kapitał pochodzenia,
mogą korzystać z różnego rodzaju pomocy publicznej.

Pracodawcy i COVID-19: nowe obowiązki
29 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie, które wprowadza konieczność
aktualizacji kart oceny ryzyka zawodowego pracowników.

Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych w 2021 r.
Wpływ na działalność polskich przedsiębiorstw.

WYWIAD NUMERU
Prowadzę firmę z pasją

Wywiad z Piotrem Buckim, pomysłodawcą i współtwórcą firmy j-labs software
specialists, na co dzień zarządzającym 350-osobowym zespołem.

Kradzieże samochodów w ciągu ostatnich lat
Nie mogę uwierzyć, że to się ciągle dzieje!
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Hushoffice – showroom użytkowy, czyli coworking w nowej rzeczywistości
Z początkiem roku w Trójmieście pojawił się nowy showroom marki Hushoffice, która
oferuje kabiny akustyczne do pracy w biurze.

AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE

IT to nasza bydgoska specjalność
Bydgoszcz wciąż umacnia swoją pozycję w gronie najważniejszych ośrodków BPO/SSC
w Polsce.

Płeć nie ma znaczenia. Sylwetki kobiet Poznania, które inspirują
Żyjemy w czasach, w których stereotypy związane z płcią zdecydowanie tracą
na znaczeniu, przede wszystkim w kontekście rozwoju zawodowego i ścieżki kariery.

Zawodowa Częstochowa
Nowe miejsca pracy dla Częstochowian były jednym z priorytetowych działań
częstochowskiego samorządu w ostatnich latach.

Ex Oriente Lux
W normalnej sytuacji światło słoneczne przychodzi ze wschodu, ale tym razem
skierujmy światło reflektorów na Wschód!

Miasto Kielce tworzy grunt... pod biznes!
20 tysięcy studentów, rozwinięte funkcje metropolitalne, działające od lat firmy
sprawiają, iż jest tu sprzyjający klimat do lokowania inwestycji.

Zwrot nawet ponad połowy dwuletnich kosztów zatrudnienia
pracowników dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Łodzi
Polska Strefa Inwestycji (PSI) to nowa formuła funkcjonowania specjalnych stref
ekonomicznych (SSE) w Polsce.

AKTUALNOŚCI HR

Rekrutacja talentów w dobie pandemii
Sektor nowoczesnych usług dla biznesu ma bardzo znaczącą i stabilną pozycję
na polskim rynku pracy.

Jak 12 miesięcy pandemii zmieniło rynek pracy?
Minione 12 miesięcy nie było łatwym okresem dla pracodawców i kandydatów.

Biblioteka Managera
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AKTUALNOŚCI
BIZNESOWE
NOKIA STAŁA SIĘ PARTNEREM AMERYKAŃSKIEJ ORGANIZACJI
RZĄDOWEJ PROJEKTU 5G CYBERSECURITY
Nokia została wybrana dostawcą technologii, a także jednym z partnerów projektu 5G Cybersecurity prowadzonego
przez amerykańską organizację rządową National Cybersecurity Center of
Excellence (NCCoE). Nokia będzie współpracować z NCCoE oraz innymi kluczowymi dostawcami, w tym członkami
rządu i przedstawicielami przemysłu,
aby zapewnić pełne bezpieczeństwo
w zakresie przejścia z sieci 4G na 5G.
NCCoE zaprosiło Nokię do udziału w projekcie ze względu na globalne sukcesy
firmy w rozwoju sieci 5G. Dotyczy to
zarówno rozwiązań technicznych oraz
oprogramowania, jak i bezpieczeństwa
sieci, a także know-how na temat sieci 5G
RAN. Nokia ma pomóc w dopracowaniu
projektu referencyjnego oraz w przygotowaniu przypadków użycia rozwiązań
opartych na określonych standardach.
Celem projektu 5G Cybersecurity jest
określenie szeregu przypadków użycia
sieci nowej generacji. Uwzględnia on
również zademonstrowanie w jaki
sposób komponenty architektury 5G
mogą pomóc w zidentyfikowaniu
zagrożeń i zapewnieniu odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa oraz spełnieniu
wymagań sektorów przemysłowych
w zakresie norm i standardów. Projekt
obejmuje także wykorzystanie norm
bezpieczeństwa 5G, które są zdefiniowane w standardach 3GPP, aby zwiększyć
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możliwości ochrony cybernetycznej branżę ICT. Natomiast rozwój 5G musi
zastosowanej w rozwiązaniach siecio- następować we współpracy z rządami, co
wych oraz urządzeniach końcowych.
ma zapewnić użytkownikom powszechny
dostęp do bezpiecznych i zaufanych sieci.
5G będzie wpływać na każdy aspekt Projekt 5G Cybersecurity spełnia tę rolę
naszego życia. Kwestie bezpieczeństwa dzięki współpracy z wieloma przedstamuszą być więc od początku integralnym wicielami rządu oraz przemysłu. W Nokii
elementem sieci nowej generacji, a nie sta- wprowadzamy wysokiej jakości zabeznowić do niej dodatek. Bardzo cieszymy pieczenia do każdego dostarczanego
się na współpracę z takimi partnerami jak przez nas rozwiązania. Zobowiązujemy
Nokia. Pozwolą nam one pokazać zaawan- się też do zapewnienia bezpiecznego
sowane funkcje ustandaryzowanego bez- przejścia do chmury poprzez współpracę
pieczeństwa 5G, jak również architekturę, z agencjami rządowymi i przemysłem
która wykorzystuje podstawowe możli- w celu zwiększenia poziomu cyberbezwości bezpieczeństwa dostępne w technolo- pieczeństwa w przypadkach użycia 5G,
giach chmurowych, mówi Kevin Stine, szef które wykorzystują zarówno otwarte,
wydziału cyberbezpieczeństwa w NIST.
jak i komercyjne komponenty, dodaje
Raghav Sahgal, prezes Cloud and
Poprzednie generacje technologii siecio- Network Services w Nokii.
wych były opracowywane głównie przez
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SKANSKA OTRZYMAŁA WELL HEALTH-SAFETY RATING
DLA 8 PROJEKTÓW JAKO PIERWSZY DEWELOPER
W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Skanska uzyskała WELL Health-Safety
Rating dla ośmiu inwestycji w Polsce,
Rumunii i Czechach. Tym samym jest
pierwszym deweloperem budynków
biurowych w regionie, który spełnił najnowsze wymagania International WELL
Building Institute (IWBI) dla jednocześnie
zarejestrowanej grupy budynków. Certyfikacja ma szczególne znaczenie w kontekście powrotu do biur.

• Budynek Spark B w Warszawie (Polska),
• Dwa budynki Bramy Miasta w Łodzi
(Polska),
• Pierwszy budynek Equilibrium w Bukareszcie (Rumunia),
• Drugi budynek Campus w Bukareszcie
(Rumunia),
• Pierwszy budynek Centrum Południe
we Wrocławiu (Polska),
• Parkview w Pradze (Czechy).

programów gotowości na wypadek
awarii oraz zarządzania jakością powietrza i wody. Aspekty te Skanska uwzględniła w swojej nowej ofercie „Care for Life
Office Concept”, która obejmuje rekomendacje i doradztwo w zakresie zasad
higieny, protokołów bezpieczeństwa,
dostosowania istniejących technologii
w budynkach Skanska oraz reorganizacji
powierzchni biurowych.

Certyfikowane zostały następujące projekty Skanska:
• Pierwszy budynek projektu Wave
w Gdańsku (Polska),

Łączna powierzchnia biurowa tych
budynków wynosi ok. 162 000 mkw.
Projekty zweryfikowano m.in. pod kątem
procedur czyszczenia i sanityzacji,

WELL Health-Safety Rating to potwierdzony i zweryfikowany przez zewnętrznych ekspertów system oceny dla
wszystkich nowych oraz istniejących
typów budynków i obiektów. Głównym
celem jest wsparcie przygotowań firm
na powrót do biur w chwili obecnej,
a także ułatwienie reakcji na potencjalne i przyszłe sytuacje kryzysowe. –
Jedną z podstawowych wartości Skanska
jest „Care for Life”. Poprzez uzyskanie
WELL Health-Safety Rating chcemy
pomóc w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy i zmniejszeniu ryzyka zachorowania. Jako lider rynku chcemy udowodnić
branży, że praca w biurach jest możliwa
i bezpieczna, pomimo niesprzyjających
okoliczności, w jakich dziś się znajdujemy
– powiedział Jacob Møller-Nielsen, wiceprezes ds. Centre of Excellence w spółce
biurowej Skanska w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

CYFROWI PRACOWNICY W AKCJI – PRZEGLĄD
ZAUTOMATYZOWANYCH PROCESÓW JUŻ DOSTĘPNY
Rozważasz wdrożenie Robotic Process
Automation? A może chcesz się dowiedzieć, które procesy w Twoim zespole
mają wysoki potencjał robotyczny? Dzięki
temu ebookowi z łatwością zidentyfikujesz zadania, które warto zrobotyzować.

• popularne procesy do automatyzacji
w wybranych działach,
• schematy zrobotyzowanych procesów,
• przykłady obsługiwanych wolumenów
i aplikacji,
• korzyści z automatyzacji potwierdzone
realnymi wdrożeniami.

Cyfrowi Pracownicy w akcji to przewodnik
po procesach, które możesz zautomaty- POBIERZ:
zować w księgowości, obsłudze klienta,
logistyce oraz HR.
W ebooku Cyfrowi Pracownicy w akcji
znajdziesz:
• typy zadań idealne dla robotów,
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PODCASTY DLA BIZNESU
posłuchaj mojego podcastu
GREG ALBRECHT PODCAST – WSZYSTKIE TWARZE BIZNESU
to wiodący podcast o tematyce biznesowej w Polsce. Skierowany jest do doświadczonych menedżerów i właścicieli firm.
Zawiera rozmowy z przedsiębiorcami, którzy zbudowali biznes od zera, oraz krótkie odcinki poradnikowo-inspiracyjne
oparte na moich doświadczeniach w roli przedsiębiorcy, coacha, doradcy strategicznego i inwestora.
Ogromną popularność zyskał odcinek, w którym odpowiadam na pytanie „Czy introwertyk może być angażującym
liderem?”. Ten materiał polecam dziś Twojej uwadze.
W środowisku biznesowym dominuje archetyp przebojowego lidera. Menedżera, który zagrzewa do boju
angażującymi mowami i wysokim poziomem energii do działania. Ten powszechnie obecny wzór szefa
potrafi zniechęcać osoby o bardziej powściągliwym sposobie komunikowania się do budowy kariery
w zarządzaniu zespołami.
Silne umiejętności bezpośredniego wywierania wpływu to, naturalnie, nie jedyna metoda zarządzania. Można być bardziej skutecznym, świadomie stosując zachowawczy model komunikacji.
Posłuchaj i poznaj silne strony introwertycznego lidera. Pomóż odzyskać pewność siebie osobom,
które wątpią w możliwość osiągnięcia sukcesu na polu zarządzania ludźmi. Po wysłuchaniu polecam
lekturę książki Susan Cain „Cicha siła introwertyków”.

Posłuchaj odcinka:

PIOTR BUCKI – BIZNES W IT
Jaki jest fundament dobrej i skutecznej rekrutacji? Dobry opis stanowiska?
Przygotowując się do nagrania tego odcinka kodowo nazwałem go „opis stanowiska to za mało”. Istotne jest bowiem,
aby zrobić dobry opis stanowiska, ale też przekazać rekruterowi dodatkowe wymagania. Komunikacja też
jest ważna. Chcemy mieć pewność, że obie strony wiedzą kto powinien pojawić się w firmie.
Brzmi enigmatycznie i nie do końca wiadomo, co się pod tym kryje. Jak szczegółowo trzeba to opracować? I co to znaczy dobra komunikacja. Fajnie byłoby mieć jeden materiał, który pokazuje co
i jak. Tak od ogółu do szczegółu. Oto i on. Podcast: Rekrutacja: opis stanowiska to za mało. Czyli co
potrzebuje rekruter, agencja rekrutacyjna, aby znaleźć właściwego kandydata.
Z odcinka można się dowiedzieć, co potrzebuje rekruter, aby skutecznie zamknąć stanowisko. Niezależnie, czy jest on z wewnętrznego działu rekrutacji, czy może pracuje w innej firmie, np. agencji
rekrutacyjnej. Na stronie znajdziesz także checklistę elementów, jakie powinny powstać przed rozpoczęciem rekrutacji. Sam z niej korzystam, więc polecam.

Posłuchaj odcinka:

WIKTOR DOKTÓR – BSS BEZ TAJEMNIC
#349 Jakie czynniki z roku 2020 wpłyną na rozwój i stan branży BPO w roku 2021?
Świat outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu co roku uczy się na swoich błędach, doświadczeniach i wyzwaniach. Niewątpliwie rok 2020 był rokiem pełnym wyzwań dla sektora BPO. Dziś
zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym, wraz z moim gościem, Krzysztofem Herdzikiem,
pochyliliśmy się nad listą kilku czynników, które nie dość, że mocniej się ujawniły w roku 2020, to
jeszcze wpłynęły na rozwój outsourcingu procesów biznesowych w roku 2021.

Posłuchaj odcinka:

WOJCIECH STRÓZIK – ROZWÓJ OSOBISTY DLA KAŻDEGO
Zapraszam do wysłuchania 97 odcinka podcastu Rozwój Osobisty Dla Każdego, w którym mój gość, Marta Czapik
opowiada o konsekwentnym budowaniu wiarygodnej marki osobistej na LinkedIn.
Marta w bardzo krótkim czasie, bo w niespełna rok, stała się rozpoznawalną personą na rynku twardych szkoleń –
technicznych. Jej produktem są szkolenia dotyczące oprogramowania MS Office, a raczej Microsoft 365, bo tak brzmi
aktualnie nazwa tego popularnego pakietu programów biurowych. Pierwotnym założeniem było pozyskanie Klientów
do przeprowadzania około dwóch szkoleń miesięcznie. Obecnie szkolenia realizowane są kilka razy w tygodniu.
W czasie, kiedy firmy szkoleniowe i niezależni trenerzy zachodzili w głowę, kogo i jak będą szkolić w okresie
szalejącej pandemii, Marta powiększała swój zespół. Najpierw zlecając pewne prace zaprzyjaźnionym
firmom, aby ostatecznie zapewnić stałe wsparcie.
O jej sukcesie zdecydowała realizowana z dużą determinacją strategia budowania marki osobistej
oraz umiejętność mówienia prostymi słowami o rzeczach czasem dość skomplikowanych. Na przykład – jak inaczej dotrzeć do wielopokoleniowego środowiska nauczycieli, którzy niemalże zmuszeni zostali do przełączenia się w tryb online, aby kontynuować naukę powierzonych im dzieci.
Zdecydowanie polecam!

Posłuchaj odcinka:

Outsourcing&More Polska | marzec–kwiecień 2021

moja rekomendacja
HOW I BUILT THIS WITH GUY RAZ
Czy ciekawi Cię, jak powstawały najciekawsze amerykańskie firmy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat? Zastanawiasz się, jakie decyzje stoją za sukcesami Zappos czy Chipotle? Posłuchaj
podcastu „How I Built This with Guy Raz”.
Uwielbiam ten format, ponieważ łączy w sobie dobre pytania, zwięzłą formę (ok. 30 minut) i nietuzinkowych gości. Ten podcast pokazuje dużo więcej niż metody budowy biznesu. Wydobywa
sposoby myślenia, które kreują charakterystyczną kulturę organizacyjną.
Na dobry początek polecam rozmowę, której bohaterem jest Yvon Chouinard, twórca firmy Patagonia. W tym odcinku aż roi się od świeżych refleksji dotyczących sposobu budowania biznesu.
Punktem centralnym rozmowy jest „biznes naprawdę odpowiedzialny”.
Patagonia to firma zbudowana w oparciu o idee umiaru i równowagi. Powstała i rozkwitła zanim
społeczna odpowiedzialność była modna (nic nie ujmując tej świetnej modzie). Jej twórca, który
nigdy nie chciał być przedsiębiorcą, ujmuje szczerością i zdrowym rozsądkiem.
Patagonia to nie tylko dbałość o planetę, ale też skupienie na jakości produktu. To antyteza „szybkiego skalowania” i „zdobywania rynków”. Poznanie jej daje perspektywę na wartości, na których
budujemy swoje biznesy. Bardzo polecam!

Posłuchaj
odcinka:

NOWOCZESNY LIDER
Work-life balance czy Life-life balance? Co to znaczy produktywność w rytmie slow? Jak upchnąć
więcej zadań w jednostce czasu? A może robić mniej, ale ważnych rzeczy? Czy produktywność
oznacza: robić więcej i szybciej? Produktywność to praca 12 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu? Produktywni nie mają życia prywatnego?
Często wypowiadając słowo produktywność czy efektywność myślimy: więcej, szybciej czy
intensywniej. Chodzi jednak o to, aby umieć wybrać to, co istotne i dobrze to zrobić. Całej reszcie
powiedzieć stanowcze NIE.
To wszystko pięknie brzmi, ale jak to zrobić?
Wiele odpowiedzi można uzyskać słuchając 39. odcinka podcastu Nowoczesny Lider pod tytułem:
Jak podnieść swoją produktywność z Piotrem Nabielcem. Sebastian Drzewiecki, czyli prowadzący
podcast, ma bardzo duże managerskie doświadczenie, co zdecydowanie ułatwia zadawanie
dobrych pytań i wyciągnięcie z Piotra Nabielca tego, co najlepsze.

Posłuchaj
odcinka:

WOJCIECH BIZUB – SKUTECZNY MARKETING
72. Marka osobista – nietypowa argumentacja. Autor: Wojciech Bizub
Nie ukrywam, że temat marketingu i sprzedaży jest jednym z tych, które dość mocno mnie
interesują. A jednym z moich ulubionych podcasterów, którzy znają się na rzeczy i których
uwielbiam słuchać, jest Wojciech Bizub. W zasadzie to miałem wyzwanie z poleceniem jednego
odcinka jego podcastu „Skuteczny marketing”. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie odcinki są pełne
bardzo wartościowej wiedzy. Do tego są krótkie i bardzo dobrze się je słucha. W odcinku, który
dziś polecam, Bizub mówi o marce osobistej i korzyściach wynikających z budowy mocnego
personal brandu. Warto posłuchać!

Posłuchaj
odcinka:

MAŁA WIELKA FIRMA
Polecam także posłuchać jeden z ostatnich odcinków bardzo dobrego i chyba najdłużej publikowanego podcastu biznesowego, Mała Wielka Firma, którego gospodarzem jest obecnie Marek
Jankowski. Obecnie, bo jakieś trzysta odcinków temu prowadził go wspólnie z Pawłem Tkaczykiem. Odcinek, do którego wysłuchania Was namawiam, dotyczy czyszczenia bazy danych
adresów mailowych. To, że taką bazę warto tworzyć i rozwijać, to wydaje się oczywiste, ale,
o czym warto pamiętać, nie za wszelką cenę, i nie wyłącznie budować. Żeby treści kolportowane za pomocą takiej bazy subskrybentów, miały szanse do nich docierać i wywoływać określone reakcje, to o taką bazę należy w odpowiedni sposób dbać. Wiecie przecież, że nigdy 100%
odbiorców nie otworzy wszystkich wysyłanych maili i jeszcze mniej podejmie reakcje polegające, chociażby na kliknięciu w link prowadzący do nowego wpisu na blogu, nowego odcinka
podcastu, czy zaproszenia na konferencję.
Jak zatem spowodować, aby te proporcje mieściły się w akceptowalnych przez Was granicach,
i aby jak najwięcej odbiorców czytało wysyłane do nich wiadomości?
Co robić, żeby nie wylać dziecka z kąpielą? Jak często, i przy użyciu jakich narzędzi? Tego dowiecie
się już bezpośrednio od Marka Jankowskiego. Serdecznie polecam!
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Posłuchaj
odcinka:

9

BIZNES

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZA ROK 2020
Pracownicy działów księgowych sporządzający sprawozdanie
finansowe za miniony rok mają przed sobą trudny czas – przed
nimi konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie o zasadność
kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej.
Jak ograniczyć ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji?
Przyjęcie założenia o kontynuacji działalności jest fundamentalną zasadą mającą
wpływ na sposób sporządzania sprawozdania finansowego. Dlatego podstawowe pytanie, na jakie trzeba odpowiedzieć zanim przystąpimy do sporządzania sprawozdana brzmi: czy firma
będzie kontynuować swoją gospodarczą
działalność w dającej się przewidzieć
przyszłości, w niezmniejszonym istotnie
zakresie, nie znajdując się w stanie likwidacji bądź upadłości. Co ważne, perspektywa czasowa, w jakiej musimy dokonać
oceny, obejmuje okres nie krótszy niż
jeden rok od dnia bilansowego.

KLUCZOWE ZAŁOŻENIE: KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Musimy pamiętać o tym, że ustawa o rachunkowości (UoR)
nakłada na nas obowiązek weryfikacji założenia kontynuacji działalności aż do chwili zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Za pierwszym razem powinniśmy dokonać analizy na dzień
sporządzenia sprawozdania finansowego, co wynika wprost
z art. 5 ust. 2 UoR, gdyż kierownik jednostki, ustalając zdolność do kontunuowania przez nią działalności, powinien
uwzględnić wszystkie informacje dostępne na dzień
sporządzenia sprawozdania finansowego dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości w okresie
minimum 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Następnie weryfikacja powinna być dokonywana
w okresie między przygotowaniem sprawozWięk szość podmiotów w nasz ym dania finansowego a jego zatwierdzeniem –
kraju przygotowujących sprawozdania jeżeli doszłoby do zdarzeń, które powodują,
finansowego kończy rok finansowy 31 że założenie kontynuowania działalności
grudnia. Dlatego właśnie teraz wielu przez jednostkę nie jest uzasadnione, to
księgowych i dyrektorów finansowych należy odpowiednio zmienić to sprawozstaje przed zadaniem przygotowania danie, dokonując jednocześnie odposprawozdania finansowego. Już wiosną wiednich zapisów w księgach rachunpoprzedniego roku wielu z nas musiało kowych roku obrotowego, którego
się zmierzyć z zagadnieniem prawidło- sprawozdanie finansowe dotyczy
wego odzwierciedlenia sytuacji niepew- (art. 54 ust. 1 UoR).
ności wynikającej z pandemii w sprawozdaniu. Minął rok i na pewno nie można Zważywszy na trwającą pande
powiedzieć, że wróciliśmy do normal- mię, ocena aspektu kontynuo
ności. W wielu sektorach gospodarki wania działalności jest istotnie
sytuacja jest gorsza. Nadal trudno prze- utrudniona i w niektórych
widzieć, co przyniesie nam dopiero co przypadkach może zakrawać
rozpoczęty rok 2021.
nawet na wróżenie z fusów.
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Zważywszy na trwającą pandemię,
ocena aspektu kontynuowania
działalności jest istotnie
utrudniona i w niektórych
przypadkach może zakrawać
nawet na wróżenie z fusów.

Niemniej –
mimo ryzyka
przyjęcia błędnego założenia
– kierownik jednostki jest zobowiązany do ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym bezwarunkowej
deklaracji co do – albo
kontynuacji, albo braku
kontynuacji działalności.
W pierwszym przypadku –
kiedy firma zakłada dalsze
funkcjonowanie – należy przyjąć, że brak jest istotnych zagro
żeń, występowanie określonych
zagrożeń jest mało prawdopodobne,
względnie, że kontynuacja działania
(mimo określonego ryzyka) jest racjonalna. Przy występowaniu istotnych
zagrożeń warto uzupełnić informacje
w sprawozdaniu finansowym o scenariusze
rozwoju sytuacji finansowej i majątkowej,
a także rentowności danej jednostki – „optymistyczne” i „pesymistyczne”. Właściwym miejscem na ujawnienie tych dodatkowych informacji będzie sprawozdanie z działalności. Jest
to o tyle ważne, że w aktualnych okolicznościach
rośnie znaczenie ujawnień w sprawozdaniach finansowych dla ich końcowych użytkowników, którzy
oczekują nade wszystko transparentności dostarczanych im informacji (wspomniane ujawnienia mogą
dotyczyć m.in. oddziaływania na jednostkę fluktuacji
na rynkach finansowych, pogorszenia wiarygodności kredytowej lub płynności, interwencji rządów czy ograniczenia
produkcji etc.).
Jeśli z kolei kierownik jednostki zdecyduje, że jednostka nie ma
możliwości kontynuacji działalności, sprawozdanie finansowe
należy opracować według zasad opisanych w art. 29 i art. 36 ust.
3 ustawy o rachunkowości.

Outsourcing&More Polska | marzec–kwiecień 2021
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JAK OCENIĆ
ZDOLNOŚĆ JEDNOSTKI
DO KONTYNUOWANIA
DZIAŁALNOŚCI?
Podstawę decyzji o ewentualnej
kontynuacji – bądź nie – działalności gospodarczej, powinna stanowić analiza ryzyk i zagrożeń wszelkiej maści, w tym finansowej, operacyjnej, mikro- i makroekonomicznej,
z uwzględnieniem zwłaszcza dynamicznej
sytuacji pandemicznej (zarówno w kraju,
jak i na świecie). Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykonanie analizy wrażliwości
(pozwalającej zrozumieć zakres potencjalnych rezultatów dla alternatywnych założeń,
a zwłaszcza stopień podatności wyników jednostki na zmiany w skali makro oraz mikro).
Dokonując analizy zdolności jednostki do kontynowania działalności możemy też, na przykład, posłużyć
się wskazówkami zawartymi w dokumencie Badanie
sprawozdań finansowych za 2019 rok – szczególne rozważania dotyczące KSB 570 (Z) – „Kontynuacja działalności
w warunkach pandemii koronawirusa”, opracowanym przez
Polską Izbę Biegłych Rewidentów (punkt 3 dokumentu).

Przy występowaniu istotnych zagrożeń warto
uzupełnić informacje w sprawozdaniu finansowym
o scenariusze rozwoju sytuacji finansowej
i majątkowej, a także rentowności danej jednostki
– „optymistyczne” i „pesymistyczne”.
12

Z pewnością zdarzeniami, które powinny włączyć czerwoną
lampkę podczas weryfikowania założenia dotyczącego kontynuacji działalności przez daną jednostkę w ciągu kolejnych 12 miesięcy, są:
• utrzymująca się od kilku lat tendencja ponoszenia strat na działalności operacyjnej,
• utrzymująca się tendencja ujemnych przepływów z działalności operacyjnej i podobnie negatywne prognozy na przyszłość,
• ujemna wartość kapitałów,
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• negat y wne k luczowe wsk aźnik i
finansowe,
• odejście kluczowego personelu kierowniczego czy specjalistycznego,
• brak możliwości zapewnienia ciągłości
dostaw podstawowych materiałów
i surowców,
• zmiany regulacyjne ograniczające lub
nawet uniemożliwiające funkcjonowanie podmiotu,
• zmiany technologiczne wśród konkurencji skutkujące np. działaniem
jednostki w oparciu o przestarzałą
technologię,
• brak możliwości zapewnienia finan-
sowania,
• ograniczenie popytu na produkty
i usługi,
• toczące się przeciwko jednostce postępowanie sądowe lub administracyjne,
które – w przypadku niekorzystnego
rozstrzygnięcia – spowoduje powstanie
zobowiązań niemożliwych do zaspokojenia przez daną jednostkę.

• zmian legislacyjnych dotyczących kwestii podatkowych czy rachunkowych,
• utraty licencji czy koncesji niezbędnej
do prowadzenia działalności;

wnikliwe przeanalizowanie szacunków
takich, jak np. jak kwestia odpisów
na należności czy też zapasów, które utraciły przydatność gospodarczą.

2. przepływy finansowe obejmujące
zwłaszcza:
• aspekty dotyczące płynności finansowej
(możliwości terminowego regulowania
zobowiązań, głównie wobec pracowników oraz urzędów),
• możliwości pozyskania lub odnowienia
kredytu,
• dostępu do potencjalnych źródeł finansowania zastępczego,
• kłopotów z uzyskiwaniem należności,
• znaczne pogorszenie wartości aktywów
wykorzystywanych do generowania
przepływów pieniężnych czy wartości
aktywów obrotowych (zapasy),
• wahania kursów walut (zwłaszcza przy
działalności opierającej się na imporcie
lub eksporcie);

W grudniu 2020 r. Komitet Standardów
Rachunkowości opublikował dokument
„Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19”, który zawiera wiele
praktycznych wskazówek na temat tego,
jak poprawnie przygotować sprawozdanie finansowe w obecnej sytuacji.

Podstawę decyzji o ewentualnej kontynuacji – bądź nie – działalności
gospodarczej, powinna stanowić analiza ryzyk i zagrożeń wszelkiej maści,
w tym finansowej, operacyjnej, mikro- i makroekonomicznej, z uwzględnieniem
zwłaszcza dynamicznej sytuacji pandemicznej (zarówno w kraju, jak i na świecie).

Oczywiście w tym roku, podobnie jak 3. zmiany preferencji i zachowań ludzkich skutkujące m.in.:
w poprzednim, jednym z kluczowych
ryzyk, jakie trzeba rozważyć, jest ryzyko • potencjalną utratą jedynego czy główzwiązane z niepewną sytuacją epidenego odbiorcy i utratą rynku zbytu lub
miczną w kraju i na świecie – i jako takie
koniecznością znaczącego ograniczenia
powinno zostać opisane w sprawozdaniu
produkcji,
w przypadku niemal każdej jednostki • utratą jedynego czy głównego dostawcy.
gospodarczej (oczywiście zależnie od profilu jej działalności).
AKTYWA I PASYWA

W SF ZA ROK 2020
ANALIZA RYZYK I ZAGROŻEŃ
DLA KONTYNUACJI
PROWADZENIA BIZNESU

Jeżeli już uporamy się z aspektem kontynuowania działalności i dojdziemy
do wniosku, że nie ma istotnych czynRozważając aspekty wpływające na ników, które nakazywały by nam odrzucić
możliwość kontynuowania działal- to fundamentalne założenie, wówności gospodarczej w 2021 r. należy czas będziemy mogli dokonać wyceny
w szczególności przeanalizować co naj- aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
mniej następujące okoliczności związane zgodnie z art. 28 UoR, z uwzględnieniem
głównie z epidemią COVID-19:
kluczowych zasad: memoriału, współmierności, ostrożnej wyceny, istotności,
1. regulacje prawne dotyczące głównie: wyższości treści nad formą.
• swobody prowadzenia działalności
gospodarczej różnych rodzajów (własny Szczególnie w tym roku ważnym
sektor, klienci, kontrahenci etc.),
aspektem w każdym sprawozdaniu może
• restrykcji związanych ze swobodą prze- okazać się konieczność przeprowadzenia
mieszczania się osób oraz transportu testów na utratę wartości aktywów nietowarów (łańcuchy dostaw),
finansowych na dzień bilansu i bardzo
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W przypadku przyjęcia założenia
o niekontynuowaniu działalności, wycena
aktywów jednostki odbywa się po cenach
sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie
wyższych od cen ich nabycia albo kosztów
wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe
odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Dodatkowo
jednostka jest zobowiązana do utworzenia rezerwy
na przewidywane dodatkowe koszty i straty
spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności
do kontynuowania działalności.
UWAGA! Fakt wystąpienia stanu epidemii
nie stanowi podstawy do automatycznego
zastosowania art. 29 ustawy o rachunkowości.

Obecny okres, to czas szczególnie wytężonej pracy dla przeważającej części pracowników działów księgowych. Z pewnością nie jest łatwiej, niż było rok temu
– na początku pierwszej fali epidemii.
Nie możemy jednak koncentrować się
na narzekaniu. Czegokolwiek byśmy
nie powiedzieli na temat negatywnych
stron pandemicznej rzeczywistości, to
w obszarze księgowości (tradycyjnie
postrzeganej wciąż jeszcze jako „papierologia”), swoistym skutkiem ubocznym
okazała się przyspieszona cyfryzacja.
Zróbmy więc użytek z nowoczesnych rozwiązań technologicznych i dostępnych
narzędzi, wykorzystajmy swoją wiedzę
oraz umiejętności, i wprowadźmy nasze
zespoły księgowe na wyższy poziom biznesowej sprawności i zwinności.
Autor:

Edward Nieboj,
Partner
Zarządzający,
Grant Thornton
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ROBOTYZACJA
W ORGANIZACJI

– WIADOMO JUŻ, ŻE TAK I TERAZ,
ALE CZY WIADOMO JAK ZACZĄĆ?
Ostatnie 12 miesięcy upłynęły pod hasłem pandemii. Zarządzający
prowadzili firmy dostosowując się do nadzwyczajnych warunków.
Wdrożono modele hybrydowe z częściowo lub całkowicie pracą
zdalną, wyposażono lub doposażono zespoły w sprzęt IT, wprowadzono
systemy ochrony cybernetycznej, zrewidowano portfolia produktowe,
a 90% zbadanych przez SSON firm z sektora nowoczesnych usług
uważa cyfryzację procesów End-to-End za pilną konieczność!
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przypadkach takie podejście działa, nie
jest jednak optymalne i zabiera o wiele
więcej czasu. Tylko poznanie potencjału
robotycznego procesów, poprzez przeskanowanie całej organizacji, pozwala
efektywnie wdrożyć roboty.

CZYM JEST POTENCJAŁ
ROBOTYCZNY PROCESÓW?
W uproszczeniu analiza potencjału robotycznego procesów w organizacji odpowiada na 2 podstawowe pytania:
• Które procesy w organizacji mogą zostać
zrobotyzowane?
• Które procesy w organizacji opłaca się
zrobotyzować?
Aby przeanalizować procesy pod kątem
możliwości robotyzacji należy ocenić je
i poszczególne ich elementy pod kątem
spełniania szeregu kryteriów robotycznych. Natomiast sama opłacalność robotyzacji procesów najczęściej wyrażana jest
w postaci liczby FTE (ang. full time equivalent, czyli etatów), które dzięki robotyzacji
procesu mogłyby zostać uwolnione.

Z ankiety przeprowadzonej
przez Gekko advisoryNOW
wynika, że jedynie 20% firm
zainteresowanych robotyzacją ma
zdefiniowany potencjał robotyczny,
kolejne 73% widzi taką potrzebę
i ma zamiar go zdefiniować.

Oczywiście przy ocenie potencjału robotycznego nie należy brać pod uwagę
wyłącznie oszczędności kosztowych,
ale również innego rodzaju korzyści
finansowe i niefinansowe. W zależności
od potrzeb i priorytetów organizacji
mogą to być m.in.: możliwość zwiększenia wydajności procesów, poprawy
ich jakości/zmniejszenia liczby błędów,
ale także większa niezawodność i ciągłość procesów oraz zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników
dzięki zabraniu im najbardziej uciążliwych
i powtarzalnych zadań.

Kompleksowa analiza procesów pod
kątem możliwości robotyzacji wydaje się
naturalnym pierwszym krokiem w robotyzacji organizacji. Dlaczego więc tak
wiele firm unika tego etapu (z ankiety
TEN ROK BĘDZIE
przeprowadzonej przez Gekko adviROKIEM TRANSFORMACJI!
soryNOW wynika, że jedynie 20% firm
Bez względu na dojrzałość cyfrową, i jasny pogląd na to, jakie usprawnienia, zainteresowanych robotyzacją ma zdew wielu organizacjach profesjonalna optymalizacje procesowe, automaty- finiowany potencjał robotyczny, kolejne
digitalizacja doczekała się miejsca zacje systemowe czy możliwości robo- 73% widzi taką potrzebę i ma zamiar
na podium. Plany strategiczne są aktu- tyzacji są możliwe. Badania pokazują, go zdefiniować)?
alizowane, aby objęły jasno określone że firmy wciąż boją się robotyzacji, mimo
cele cyfryzacji z wypracowaną mapą dro- że wiedzą, jakim jest silnym czynnikiem Główne przyczyny to brak doświadczenia
gową ich realizacji (ang. road map). Firmy, sukcesu. Zaczynają robotyzację od zna- w projektach robotycznych, brak czasu,
które z sukcesem odpowiadają wyzwa- lezienia jednego procesu, który ich zda- ale także brak umiejętności analizy proniom jutra, już mają za sobą przeskano- niem nadaje się do automatyzacji i starają cesów i trudność w zdefiniowaniu odpowanie wszystkich procesów w organizacji się wdrożyć w nim robota. Choć w wielu wiednich i obiektywnych kryteriów oceny.
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Firmy, które z sukcesem odpowiadają wyzwaniom
jutra, już mają za sobą przeskanowanie wszystkich
procesów w organizacji i jasny pogląd na to, jakie
usprawnienia, optymalizacje procesowe, automatyzacje
systemowe czy możliwości robotyzacji są możliwe.

ETAPY ANALIZY PROCESÓW

• Ocena skutków finansowych robotyzacji i wskazanie najbardziej opłacalnych wariantów.
• Przygotowanie mapy drogowej robotyzacji pozwalającej odpowiednio zaplanować i przeprowadzić projekt robotyczny w organizacji.
• Minimalizacja ryzyka niepowodzenia
projektu robotycznego.
• Transfer wiedzy – w trakcie projektu
osoby przeprowadzające analizę mogą
dzielić się wiedzą z osobami realizującymi procesy.
KORZYŚCI Z ANALIZY PROCESÓW • Zaangażowanie pracowników w proPOD KĄTEM ROBOTYZACJI:
jekt robotyzacji – w prace zaangażoDrugim etapem analiz powinna być • Kompleksowa ocena potencjału robowani są właściciele procesów i specjatycznego.
liści z całej organizacji.
wstępna ocena możliwości robotyzacji
poszczególnych elementów analizowa- • Priorytetyzacja procesów i elementów
nych procesów przy zastosowaniu okreprocesów do robotyzacji – wskazanie KRYTERIA ANALIZY PROCESÓW
ślonych kryteriów. Pozwala to odrzucić te
tych, które powinny zostać zrobotyzo- Kluczowym czynnikiem sukcesu analiz
procesy i te elementy procesów, które nie
wane w pierwszej kolejności.
procesów i definiowania ich potencjału
spełniają kryteriów brzegowych roboty- • Oszczędność czasu – dobrze przygoto- robotycznego jest właściwe zdefiniozacji i wybrać do dalszych analiz te, które
wane wstępne analizy pozwalają zna- wanie kryteriów, pod kątem których prowstępnie te kryteria spełniają.
cząco zwiększyć efektywność i skrócić cesy i ich elementy są oceniane. Kryteria
czas wdrożenia.
te mogą mieć różną postać: ilościową
Kompleksowa analiza procesów, zwłasz
cza w dużych organizacjach, musi być
przeprowadzona w sposób usystematyzowany i przemyślany. Często dużym
wyzwaniem w wielu organizacjach jest
już sama inwentaryzacja procesów i ich
hierarchizacja. Dlatego w pierwszym
kroku należy dobrze określić zakres analizy poprzez wyodrębnienie procesów
w organizacji. Na tym etapie możliwe
jest już wykluczenie z analiz robotycznych
procesów, które w sposób oczywisty nie
nadają się do robotyzacji.
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Finalnym etapem analizy procesów jest
zastosowanie szczegółowych kryteriów
oraz oszacowanie potencjału robotycznego i priorytetyzacja elementów procesów do robotyzacji. Analizy te powinny
być dokonywane przez osoby dobrze
rozumiejące kluczowe aspekty robotyzacji i posiadające umiejętność analizy
procesów. Bardzo ważne jest jednak również zaangażowanie w analizy właścicieli
procesów i osób, które poszczególne procesy realizują.
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i jakościową, ale również różny mechanizm
stosowania: być brzegowe (czyli takie, których niespełnienie sprawia, że dany proces
nie nadaje się do robotyzacji) lub szczegółowe (pozwalające właściwie priorytetyzować elementy procesów do robotyzacji).
Część kryteriów stosowanych w analizach robotycznych ma charakter uniwersalny i może być stosowana we wszystkich organizacjach, jednak każda lista
i definicje kryteriów powinny być dostosowane do potrzeb, możliwości i priorytetów poszczególnych organizacji.

WYBRANE KRYTERIA STOSOWANE
W ANALIZACH PROCESÓW
POD KĄTEM ROBOTYZACJI:
• Cyfrowość danych wykorzystywanych w procesie – ustalenie, czy dane
wejściowe do procesu mają charakter
cyfrowy, jakiego rodzaju dane i pliki
są przetwarzane (nie wszystkie dane
cyfrowe dają się efektywnie „zrobotyzować”), czy w ramach realizacji procesu pobiera się jakieś dodatkowe dane
z zewnątrz. Jest to kryterium brzegowe,
brak danych cyfrowych uniemożliwia
robotyzację procesu.
• Standaryzacja procesu – pozwala
na weryfikację, na ile proces posiada
jasny, zdefiniowany, jednoznaczny przebieg, czy jest on opisany procedurą albo
możliwy jest jednoznaczny opis schematu postępowania w procesie, w tym
ustalonej ścieżki obsługi ewentualnych
wyjątków. Aby możliwa była robotyzacja procesu, powinien on być odpowiednio wystandaryzowany.
• Zasobochłonność procesu – kluczowe
kryterium z punktu widzenia oceny
potencjału robotycznego procesu i weryfikacji opłacalności jego robotyzacji. Wartość brzegowa z jednej strony wynika
z obiektywnych, niezależnych od organizacji czynników związanych z kosztami robotów i ich wdrożenia, z drugiej
strony jest pochodną priorytetów i możliwości organizacji.
• Podatność na błędy ludzkie – pozwala
określić z jakimi rodzajami potencjalnych
błędów wiąże się realizacja procesu, jak
wysokie jest prawdopodobieństwo ich
wystąpienia, i jak poważne konsekwencje
wiążą się z popełnieniem błędów w procesie. Im proces jest bardziej narażony
na poważne błędy, tym większe uzasadnienie jego robotyzacji (roboty nie popełniają błędów).
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JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?
Ankieta zrealizowana przez Gekko advisoryNOW pokazuje, jakie są najważniejsze
przeszkody w uruchomieniu robotyzacji
w organizacjach top managerów, którzy
wzięli udział w badaniu.

Nie wiem, jakie korzyści
przynosi robotyzacja

30%

Nie wiem, czy robotyzacja ma
potencjał w mojej firmie

30%

Obawiam się reakcji
pracowników
Nie mam wiedzy, co jest
potrzebne do robotyzacji

20%
10%

Obawiam się wysokich
kosztów

20%

Obawiam się o bezpieczeństwo danych

20%

Większość tych przeszkód może zostać
zlikwidowana przez odpowiednio przeprowadzoną analizę procesów i ocenę
ich potencjału robotycznego. Takie
rezultaty osiągnięto m.in. w realizowanym przez zespół analityków procesowych z Gekko advisoryNOW wraz
z ekspertami od robotyki z Digital Teammates projekcie dla dużej polskiej grupy
ubezpieczeniowej.

WYNIKI PRAC TO M.IN.:
• przeanalizowane 232 procesy,
• 80 godzin warsztatów z właścicielami
procesów i specjalistami,
• 12 procesów (26 podprocesów) rekomendowanych do robotyzacji,
• rekomendacja optymalnego modelu
wdrożenia RPA,
• mapa drogowa wdrożenia wraz z analizą kwestii technologicznych, regulacyjnych i propozycją KPIs,
• wieloscenariuszowy Business Case
robotyzacji,
• przeszkolony zespół Klienta.
Nie ma odwrotu od robotyzacji, jest natomiast czas, który organizacje wciąż mają,
aby stać się cyfrowo zaawansowaną firmą,
gotową na wyzwania najbliższych lat.
Pandemia niewątpliwie przyczyniła się
do podniesienia świadomości zarządzających i wymusiła przekierowanie większej
części planowanych inwestycji strategicznych w cyfryzację.

Autorzy:

Pawel Młyński,
Partner, Gekko
advisoryNOW

Violetta Małek,
Partner
Zarządzający,
Gekko
advisoryNOW
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DYREKTYWA UE
O DELEGOWANIU
PRACOWNIKÓW
I JEJ KONSEKWENCJE
DLA BIZNESU
W połowie ubiegłego roku
(30.07.2020) w Unii Europejskiej
zaczęła obowiązywać dyrektywa
o delegowaniu pracowników.
Celem tej regulacji jest ujednolicenie warunków zatrudnienia pracowników delegowanych pomiędzy państwami członkowskimi. Określa
ona zatem podstawowe obowiązki delegujących pracodawców oraz
ustanawia wspólne ramy dla odpowiednich środków i mechanizmów
kontroli, niezbędnych dla sprawniejszego działania w zakresie delegowania pracowników w ramach wspólnego rynku UE.
Polscy pracodawcy są w europejskiej czołówce firm, które
delegują za granicę najwięcej pracowników. W efekcie wejścia w życie nowych przepisów polskie firmy, które oferują
usługi w innych państwach UE, muszą wypłacać swoim
pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa,
na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania.
Celem przepisów jest zapewnienie równego traktowania w sytuacji, gdy pracownik delegowany
świadczy pracę na takim samym stanowisku jak
obywatel kraju UE. Już teraz można śmiało stwierdzić, że dostosowanie się do przepisów w zakresie
wynagrodzeń obowiązujących w poszczególnych krajach UE to wyzwanie. Zwłaszcza w sytuacji, gdy pracownicy z Polski nie są delegowani tylko do jednego, a kilku krajów, jak
ma to miejsce w firmach budowlanych
czy przewozowych. W praktyce oznacza
to, że trzeba dobrze znać regulacje obowiązujące w każdym z nich, aby dobrze
naliczyć wynagrodzenie.
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Zmiana ta jest niezwykle
istotna także z punktu
widzenia wysokości wypłacanego wynagrodzenia, którego istota dotychczas zwykle
opierała się na minimalnych lub
korzystniejszych stawkach, które
obowiązywały w kraju przyjmującym pracowników delegowanych.
Jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych rezultatów wprowadzenia
nowego prawa.
Inne istotne zmiany związane z wprowadzeniem dyrektywy dotkną następujących
kwestii w obszarze prawa pracy:
• unormowania w zakresie wolności indywidualnych i zbiorowych w ramach stosunku pracy,
• dyskryminacji i zapewnienia równości w zatrudnieniu między kobietami i mężczyznami,
• ochrony rodzicielstwa i praw z tym związanych,
• prawa do strajku,
• innych unormowań dot. czasu pracy, odpoczynku,
dni wolnych, urlopów płatnych, wynagrodzenia (w tym
dodatków za godziny nadliczbowe), przepisów bhp, pracy
dzieci, pracy nielegalnej, kosztów podróży służbowych.
Eksperci w swoich ocenach wskazują, że z powodu nieprecyzyjnych zapisów unijnej dyrektywy i wdrażania jej przez
kraje członkowskie na ostatnią chwilę, ustalenie, do których
konkretnie przepisów prawa pracy należy się obecnie stosować,
może być bardzo trudne. Poszczególne kraje zinterpretowały
przepisy dyrektywy w różny sposób i w konsekwencji wdrożyły je
do swoich porządków prawnych według własnego uznania i oceny.
Istnieje także wiele niejasności związanych z delegowaniem długoterminowym. Nowa dyrektywa ogranicza możliwość delegowania pracowników do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia tego czasu o sześć
miesięcy na podstawie „uzasadnionej notyfikacji" przedstawionej przez
przedsiębiorcę władzom państwa przyjmującego.
Delegowanie pracowników jako zjawisko występujące na rynku pracy jest
korzystne dla firm, nie tylko ze względu na konkurencyjną (często niższą) cenę
usługi, ale także jej dostępność i wysoką jakość. Nowa regulacja powoduje istotne
ograniczenia w możliwościach i sposobie delegowania. Dlatego warto zauważyć,
że gdy bariery będą zbyt duże, polscy przedsiębiorcy zostaną zmuszeni do założenia
spółki w państwie przyjmującym, co będzie oznaczało wzrost kosztów prowadzonej
działalności, a w konsekwencji – także większe koszty dla odbiorców usług.
Autor:

Katarzyna
Saganowska,
Szefowa działu
Compliance,
TMF Group
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SSC

MODELE
SCENTRALIZOWANE
ODPOWIEDZIĄ NA
WYZWANIA PANDEMII?

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

SSC Lions opowiedzą Wam m.in. o najlepszych praktykach biznesowych,
doświadczeniu operacyjnym czy employer brandingu.
W tej odsłonie SSC Lions zapraszamy
do przeczytania wywiadu z Katarzyną
Zalewską, Dyrektor, Członkiem Zarządu,
Avon Global Business Services.

SSC LIONS

Pro Progressio: AVON Global Shared Services działa w Polsce od 15 lat.
Jakimi procesami się zajmuje i kogo
obsługuje?
Katarzyna Zalewska, Dyrektor,
Członek Zarządu, Avon Global Business
Services: Avon GBS, poprzednio FSSC,
od wielu lat wspiera Avon w obszarze
scentralizowanych procesów Purchase
To Pay, Report To Record oraz Order
To Cash. W chwili obecnej dostarczamy
usługi dla niemal wszystkich jednostek grupy, zlokalizowanych w obszarach geograficznych EMEA, APAC, NA
oraz LATAM.

wszystkim na zapewnieniu wysokiego
poziomu dostarczanych usług – mając
zdefiniowany katalog, działamy w oparciu o model Agile, stosując korektę
obranego kursu kiedy to jest niezbędne.
Praca nad przyszłościowymi projektami,
spotkania z zespołem czy z jednostkami,
z którymi współpracujemy w ramach
realizowanych usług, to kolejny istotny
element. Najważniejszym jednak elementem obszaru, którym zarządzam,
jest współpraca z klientem wewnętrznym, klarowne i przejrzyste raportowanie bieżących wyników, komunikowanie zmian oraz podejmowanie inicjatyw, które często są wynikiem uzyskanych informacji zwrotnych. Z racji
dużej dynamiki zmian, które obserwuAVON GBS DZIAŁA W MODELU HYBRYDOWYM JUŻ OD WIELU LAT; PRACA W MODELU
jemy podczas ostatnich miesięcy, bardzo
często zasiadam też w wielofunkcyjnych
MATRIX W GLOBALNYM ZESPOLE JEST WIĘC DLA NAS NORMĄ. TYM ŁATWIEJ PRZYSZŁO
projektach wspierających działania inteNAM WIĘC PRZESTAWIĆ SIĘ NA PRACĘ ZDALNĄ – UDOWODNILIŚMY TYM SAMYM
gracyjne czy transformacyjne na pozioSKUTECZNOŚĆ I ADAPTACYJNOŚĆ CENTRALNEGO MODELU DOSTARCZANIA USŁUG.
mie przedsiębiorstwa – służymy ekspertyzą oraz wsparciem merytorycznym
i zarządczym na etapie formułowania
Rola GBS ewoluowała na przestrzeni Jest to możliwe poprzez wprowadzenie projektu oraz jego realizacji.
wspomnianych 15 lat. Początkowo, skutecznych modeli zarządczych oraz
powołane jedynie do obsługi transakcyj- usprawnienia technologiczne – tylko Pani Katarzyno, ma Pani prawie
nej, FSSC wraz z rozwojem firmy ewolu- w roku 2020 wdrożyliśmy kilkanaście 20-letnie doświadczenie w obszarze
owało w kierunku pozycji scentralizowa- robotów oraz centralny model zarządza- SSC/BPO/GBS… Jak przebiegała Pani
nego partnera operacyjnego odpowiada- nia projektowego z użyciem komplekso- kariera w tamtym czasie? Czy współjącego za relacje z klientem wewnętrz- wych narzędzi.
czesnym kobietom jest łatwo wspinać
nym, wspieranego przez zewnętrznych
się po szczeblach kariery?
dostawców, operującego wg zdefiniowa- Tak wysoki poziom zaangażowania
Moje ponad 20-letnie doświadnego katalogu usług i struktury, odpo- pracowników zawdzięczamy zarówno czenie zawodowe koncentrowało się
wiadającej potrzebom naszego klienta. elastycznemu modelowi zarządzania, początkowo wokół rozwoju tzw. umieW odpowiedzi na potrzebę przemodelo- jak i interesującym możliwościom roz- jętności twardych w podejściu praktyczwania finansów oraz wraz ze zmieniającą woju, które oferujemy zarówno w GBS, nym. Było to więc prowadzenie operasię pozycją firmy na rynku, zdecydowali- jak i poza nim – przyświecają nam takie cji, budowanie i egzekucja efektywnych
śmy się przekazać obsługę transakcyjną koncepcje, jak „Building Meaninful modeli, implementacja programów
do firm outsourcingowych, podczas gdy Careers”, „Leading with heart”; mamy transformacyjnych, by w dalszym etawe własnym zakresie budujemy umie- także program, w którym promujemy pie ewoluować w kierunku zarządczym
jętności lean, rozwiązania oparte o tech- wymianę doświadczeń i wiedzy poprzez w modelach, które – niezależnie ich
nologię solutions oraz wyspecjalizowane udział w „Train the trainers”. Ponadto, skali – oferują skalowalność oraz wspiena poziomie przedsiębiorstwa, oferu- rają biznes na ścieżce zrównoważonego
centra kompetencyjne.
jemy interesujące Employee Value Pro- rozwoju firmy. To doświadczenie spina
Dzisiaj, obok obsługi back office, Avon position oraz szeroki zespół benefitów, wspólny mianownik umiejętności, które
GBS pełni też funkcję Partnera Bizne- m.in. kartę MultiSport, pakiet ubezpie- wychodzą poza codzienne zarządzanie,
sowego dla funkcji centralnych skupio- czeń, zniżki na kosmetyki, czy wreszcie a są zorientowane na podnoszenie dojnych wokół dyrektorów finansowych szeroko nagradzany dzień na profilak- rzałości organizacji SSC/GBS.
oraz dyrektorów ds. zakupów, wspiera- tykę zdrowotną – tzw. „Dzień na U”.
jąc programy transformacyjne wdrażane
W przebiegu swojej kariery stawiałam
w każdym z Regionów.
Od niemal trzech lat zarządza Pani na projekty dające mi ekspozycje do
AVON GBS. Proszę nam opowiedzieć różnych modeli oraz zaangażowanie
Jak duży jest zespół AVON GBS w War- o swojej pracy.
w zróżnicowane programy transformaszawie? Na co mogą liczyć Wasi
Mój każdy dzień, choć podobny cyjne, często prowadzone poza granipracownicy?
do poprzedniego, przynosi nowe wyzwa- cami Polski. Także współpracę z orgaZespół w Warszawie jest częścią nia i cechuje się wysoką dynamiką! nizacjami o zróżnicowanym modelu
globalnego zespołu Service Delivery, Codzienna praca koncentruje się przede biznesowym postrzegałam jako cenne
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zlokalizowanego w 5 centrach – AVON
GBS funkcjonuje w połączonym modelu
Captive & Outsourced. Zespół w Warszawie pełni funkcję kontrollingową
oraz zarządza poziomem dojrzałości
procesów dostosowanych procesów dla
pozostałych 4 centrów transakcyjnych –
m.in. poprzez nieustanne doskonalenie
(tzw. Continuous Improvement). W tym
momencie jest to ok. 60 osób. Zatrudnienie w Warszawie utrzymuje się na stałym poziomie, mimo zwiększającego
się obszaru funkcjonowania, a przy tym
atrycja pracowników jest na bardzo niewielkim poziomie – w 2020 było to <5%.
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W PRZEBIEGU SWOJEJ KARIERY STAWIAŁAM NA PROJEKTY DAJĄCE MI
EKSPOZYCJĘ DO RÓŻNYCH MODELI OPERACYJNYCH I ZARZĄDCZYCH ORAZ
ZAANGAŻOWANIE W ZRÓŻNICOWANE PROGRAMY TRANSFORMACYJNE,
CZĘSTO PROWADZONE POZA GRANICAMI POLSKI.
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doświadczenie, które dało mi nie tylko
możliwość zbudowania solidnej ekspertyzy w obszarze, którym obecnie zarządzam, ale też – co jest równie ważne –
umiejętność rozumienia potrzeb biznesu i w odpowiedzi na to – budowanie
efektywnych modeli, a także zarządzanie
oczekiwaniami. Dzisiaj chętnie dzielę się
doświadczeniami na konferencjach branżowych (np. SSOW, Puls Biznesu etc.),
ale też śledzę na bieżąco zmiany, które
zachodzą w tym obszarze oraz sięgam
do doświadczeń uznanych praktyków.
Z moich wieloletnich obserwacji
wynika, że w branżach SSC/GBS czy
BPO, kobiety reprezentują przede
wszystkim niższą i średnią kadrę
zarządczą, podczas gdy na poziomach
przywódczych typu C, C-1 czy C-2,

wciąż obserwuje się dysproporcje; jednakże również tutaj zauważa się stopniową zmianę, a kobiety coraz częściej
widzi się również w składzie rozmaitych
komitetów i rad branżowych. Można
śmiało powiedzieć, że grupa prelegentów na konferencjach organizowanych
przez SSOW, jest bardzo zdywersyfikowana; wiele kobiet jest także widocznych
w obszarach technologicznych wspierających branżę. Sądzę, że w obszarze SSC
duże znaczenie będą miały umiejętności,
które się wnosi, i to – w moim odczuciu – zwłaszcza umiejętności miękkie.
Pamiętajmy, że przeciętnie 70% pracowników w tym obszarze to pokolenie tzw.
„millenialsów’, gdzie tradycyjne metody,
które znamy z podręczników uznanych
ekspertów zarządzania, mogą już nie być
postrzegane jako skuteczne.

PANDEMIA W PEWNYM STOPNIU PRZYSPIESZYŁA
IMPLEMENTACJĘ ROZWIĄZAŃ CYFROWYCH, NAD KTÓRYMI
PRACUJE AVON. JESTEŚMY FIRMĄ DZIAŁAJĄCĄ W MODELU B2C,
DLATEGO WIELE ROZWIĄZAŃ BĘDZIE BEZPOŚREDNIO Z TYM
ZWIĄZANYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEDE WSZYSTKIM
POTRZEB DOTYCZĄCYCH EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI.

Nie możemy nie zapytać o sytuację
spowodowaną pandemią COVID-19,
która jest coraz większym wyzwaniem
i zagrożeniem dla biznesu oraz organizacji pracy. Jak radzi sobie AVON
GBS w Warszawie w obecnej sytuacji?
Jaki model pracy przyjęliście?
Avon GBS działa w modelu hybrydowym już od kilku dobrych lat; praca
na odległość w globalnym zespole jest
więc dla nas normą. Tym łatwiej przyszło nam więc przestawić się na pracę
zdalną. Funkcjonowanie w modelu
centralnym szybko okazało się bardzo skuteczne w powrocie do normalności, bo to właśnie GBS spośród
wszystkich funkcji jednostki, był w stanie dostarczać usługi w sposób niemal
niezakłócony już tydzień po ogłoszeniu lockdownu w Europie i w Indiach.
Co więcej, to właśnie ta sytuacja udowodniła, że zarządzanie przez cele, efektywne modele komunikacyjne i compliance, daje gwarancję niemal niezakłóconego przywrócenia i kontynuacji
usług. Wyzwaniem, przed jakim stanęliśmy, okazała się potrzeba wdrożenia
dodatkowych elementów technologii,
które pozwalają na szybką i niezakłóconą komunikację, a także zapewnienie dodatkowej przestrzeni oraz narzędzi do kontroli wyników i wzmocnienia
zaangażowania pracowników.
Pandemia znacząco przyspieszyła
rewolucję cyfrową. Jakie projekty
w tym obszarze zrealizowała Państwa firma?
Pandemia w pewnym stopniu
przyspieszyła implementację rozwiązań cyfrowych, nad którymi pracuje Avon. Jesteśmy firmą działającą
w modelu B2C, dlatego wiele rozwiązań będzie bezpośrednio z tym związanych, z uwzględnieniem przede
wszystkim potrzeb dotyczących efektywnej komunikacji. Ograniczenie
bezpośrednich kontaktów z klientami
musi znaleźć odzwierciedlenie w efektywnych narzędziach, które pozwolą
dotrzeć do odbiorcy mimo wydłużonego dystansu. Pandemia nie jest
jednak główną przyczyną cyfryzacji.
Avon już od pewnego czasu pracował nad znaczącymi inwestycjami systemowymi, które byłyby narzędziem
zmieniającej się strategii biznesowej.
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Z pewnością niedawne połączenie oraz
apetyt na zmianę na poziomie grupy,
będzie tu również znaczącym czynnikiem rozwoju. GBS jest jednym z beneficjentów w obszarze zmian realizowanych przez DigitIt.
Na koniec chcielibyśmy zapytać o działania CSR AVON. Aktywność firmy
w tym obszarze jest znana i inspirująca. Proszę nam opowiedzieć o ostatnich akcjach/projektach.
CSR jest jednym z integralnych elementów zarządzania marką. Zarówno
przed erą COVID-19, jak i w czasie
pandemii, Avon dokładał wszelkich
starań, aby obszar CSR rozwijał się
i prężnie wspierał rozwój kobiet i nie
tylko. Tak więc, mimo trwającej pandemii udało nam się zrealizować kluczowe projekty – udowadniając, że bez
względu na okoliczności, od prawie 135
lat pomagamy kobietom.
W ramach Avon Kontra Rak Piersi
dofinansowaliśmy ponad 3 tys. badań
USG piersi w „Gabinetach z Różową
Wstążką”, zlokalizowanych w całej
Polsce. Ponadto, razem z Fundacją
Rak’n’Roll, przeprowadziliśmy drugą
edycję „Dnia na U”, podczas której przypominaliśmy, jak ważna jest profilaktyka
i dlaczego kobiety powinny regularnie
się badać. Z kolei z okazji 16 Dni Akcji
Przeciw Przemocy ze względu na płeć
przeprowadziliśmy kampanię „Mów
o tym głośno!”. Inicjatywa realizowana
z fundacją Feminoteka mówi o różnych
przejawach przemocy domowej i szkodliwych przekonaniach panujących
w społeczeństwie. Obaliliśmy m.in.
16 mitów o przemocy, a także wprowadziliśmy procedurę postępowania zwaną
Protokołem GBV (ang. Gender-Based
Violence), dzięki której pracownicy
Avon mogą uzyskać natychmiastowe
wsparcie od Ambasadora ds. Przemocy.
W 2020 roku pomogliśmy dodatkowo
placówkom walczącym z koronawirusem na pierwszej linii frontu. Przekazaliśmy ponad 12 ton produktów Avon –
kosmetyków do higieny, dezynfektantów
oraz kremów do rąk – wielu szpitalom
czy domom opieki.
Dziękujemy bardzo za rozmowę.
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BIZNES

POLSKA STREFA
INWESTYCJI
Przedsiębiorstwa działające w Polsce, bez względu na wielkość i kapitał
pochodzenia, mogą korzystać z różnego rodzaju pomocy publicznej,
w tym w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych
(CIT) lub podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w związku
z realizacją nowej inwestycji.
Planując nową inwestycję warto rozważyć możliwość skorzystania z rozwiązań
pomocowych w ramach tzw. Polskiej
Strefy Inwestycji, która pozwala na uzyskanie zwolnienia podatkowego, którego
wysokość zasadniczo uzależniona jest
od wysokości poniesionych kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych. Niestety,
pomimo że Polska Strefa Inwestycji działa
od połowy 2018 roku, to – jak pokazuje
doświadczenie w pracy z klientami – rozwiązania pomocowe w ramach Polskiej
Strefy Inwestycji nie są szeroko znane
na rynku (zarówno wśród przedsiębiorstw
produkcyjnych, jak i nowoczesnych usług).
Według oficjalnych statystyk, na koniec
2019 r., przyznano 432 decyzje o wsparciu
nowych projektów inwestycyjnych
o łącznej (zadeklarowanej przez przedsiębiorców) wartości ok. 20,9 mld zł.
Jednocześnie przedmiotowe inwestycje
mają przyczynić się do utworzenia ponad
8,5 tys. nowych miejsc pracy w sektorze
przemysłu oraz nowoczesnych usług
dla biznesu.
Polska Strefa Inwestycji została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji i ma na celu rozwój gospodarczo-społeczny kraju i regionu, w którym
inwestycje są realizowane, poprzez promowanie i wspieranie innowacyjnych
inwestycji, wdrażanie nowoczesnych
rozwiązań technicznych oraz tworzenie
nowych miejsc pracy. Jednocześnie,
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koszty kwalifikowane nowej inwestycji
(od wysokości, których uzależniona jest
możliwość, a następnie wysokość zwolnienia podatkowego) rozumie się również dwuletnie koszty pracy w związku
z realizacją nowej inwestycji. Warunkiem
skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania jest następnie utrzymanie określonej liczby pracowników przez okres
5 lat, a w przypadku mikro-, małych
i średnich przedsiębiorców przez okres
3 lat. Należy przy tym pamiętać, że koszty
pracy mogą być uznane jako koszty kwaliCzym jest nowa inwestycja, która może fikowane, nie mogą natomiast być uznane
być objęta Polską Strefą Inwestycji? Nową za nową inwestycję jako taką, co oznacza,
inwestycją jest inwestycja w rzeczowe że tego rodzaju koszty muszą występować
aktywa trwałe oraz wartości niemate- wspólnie z poniesionymi kosztami kwalirialne i prawne związane z: (i) budową fikowanymi nowej inwestycji, w związku
nowego zakładu (założeniem nowego z którą dokonuje się zatrudnienia.
przedsiębiorstwa), (ii) zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego przed- W praktyce oznacza to, że nowa inwesiębiorstwa, (iii) dywersyfikacją produkcji stycja musi wiązać się nie tylko z zatrudistniejącego przedsiębiorstwa przez wpro- nieniem nowych pracowników, ale
wadzenie produktów uprzednio niepro- przedsiębiorca chcący skorzystać z rozdukowanych w tym przedsiębiorstwie, wiązań w ramach Polskiej Strefy Inweczy też wreszcie (iv) zasadniczą zmianą stycji powinien również dokonać inwedotyczącą procesu produkcyjnego ist- stycji w majątek trwały lub wartości niematerialne i prawne (licencje, oprograniejącego przedsiębiorstwa.
mowanie, itp.). Jednocześnie przepisy
Choć ww. definicja nowej inwestycji nie wskazują, jaka powinna być w tym
kojarzy się przede wszystkim z przedsię- zakresie proporcja.
biorstwami produkcyjnymi, to w praktyce Polską Strefą Inwestycji mogą być Należy w tym miejscu zwrócić uwagę,
także objęte działania inwestycyjne firm że w zależności od konkretnej lokalizacji,
nowoczesnych usług i rozwiązań dla w której ma być realizowana inwestycja,
biznesu (np. centrów usług wspólnych). przewidziana jest określona minimalna
Należy bowiem pamiętać, że za tzw. wysokość kosztów kwalifikowanych,
w odróżnieniu od szeroko znanych i już
od wielu lat funkcjonujących Specjalnych
Stref Ekonomicznych, możliwość skorzystania z przewidzianych ww. ustawą rozwiązań nie wiąże się z koniecznością inwestycji w konkretnej – wskazanej lokalizacji,
a nowa inwestycja objęta Polską Strefą
Inwestycji jest możliwa tam, gdzie obecnie
przedsiębiorca prowadzi działalność lub
ma zamiar ją prowadzić/rozszerzyć (jest
to jedna z kluczowych różnic w porównaniu do SSE).
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zł do 2.8 mln zł. Przy czym wskazane kwoty to kwoty podatku,
który nie zostanie efektywnie
zapłacony, co z kolei przekłada
się na osiągniecie dochodu
(zwolnionego) w wysokości
od 10.5 mln zł do 14.7 mln zł.
Jednocześnie (znów w zależności od regionu inwestycji)
zwolnienie przyznawane jest
na okres od 10 do 15 lat.
Oczywiście, poza poniesieniem
kosztów kwalifikowanych, aby
móc skorzystać z Polskiej Strefy
Inwestycji konieczne jest jeszcze
spełnienie innych warunków
– tzw. kryteriów jakościowych
(przykładowo, określony procent zatrudnionych na umowę
o pracę, zaoferowanie pracownikom dodatkowych benefitów, poniesienie określonych
kosztów na badania i rozwój,
działania pro-ekologiczne,
itp.). Kryteria te (określone
szczegółowo w rozporządzeniu do wspomnianej
wcześniej ustaw y) są
odpowiednio punktowane i ponownie, w zależności od regionu, w którym ma być
realizowana inwestycja, konieczne jest
zdobycie określonej – minimalnej liczby
punktów. Doświadczenie przy tym pokazuje, że w przeważającej części inwestycji przedsiębiorcy są w stanie spełnić
ww. kryteria jakościowe i zdobyć wymaganą liczbę punktów (należy również
zauważyć, że nie wszystkie kryteria jakościowe muszą być spełnione już w pierwszym dniu kiedy rozpoczynamy realizację
inwestycji i mogą być spełnione na dalszym etapie procesu).

których poniesienie warunkuje możliwość
ubiegania się o zwolnienie z opodatkowania (dla danego regionu wskazane są
minimalne koszty kwalifikowane uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa oraz
odrębnie dla przedsiębiorstw działających
w sektorze nowoczesnych usług w danym
regionie). W praktyce, jeśli planowana
jest nowa inwestycja to warto sprawdzić,
jakie są przewidziane w danym regionie
minimalne nakłady inwestycyjne, które
mogą kwalifikować planowaną inwestycję
do Polskiej Strefy Inwestycji, a następnie
skalkulować „opłacalność" takiego rozwią- Należy przy tym pamiętać, że w praktyce
zania dla przedsiębiorstwa.
możliwe do uzyskania w ramach Polskiej
Strefy Inwestycji zwolnienie podatkowe
Przewidziane Polską Strefą Inwestycji związane jest z nową inwestycją (niejako
zwolnienie podatkowe jest bowiem automatycznie nie obejmuje całości prokalkulowane jako określony (wskazany wadzonej przez przedsiębiorcę działalrównież dla danego regionu) procent ności). Przy czym w praktyce, w zależności
(%) poniesionych nakładów. Przykła- od charakteru nowej inwestycji oraz jej
dowo, dla Lublina wysokość minimal- powiązania (tzw. ścisłe powiązanie) z istnych kosztów dla sektora nowoczesnych niejącym przedsiębiorstwem, nie można
usług wynosi 4 mln zł., a tzw. intensyw- wykluczyć sytuacji, w której efektywnie
ność pomocy wynosi od 50 do 70%, co nowa inwestycja pozwoli na objęcie
oznacza, że można uzyskać zwolnienie zwolnieniem szerszego zakresu prowaz opodatkowania w wysokości od 2 mln dzonej działalności. Kwestia powiązania
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nowej inwestycji ze zwolnieniem podatkowym jest chyba najbardziej wrażliwym
punktem, bowiem korzystanie ze zwolnienia będzie wiązać się z kontrolą ze
strony władz skarbowych, stąd też trzeba
właściwie przygotować się do tego
rodzaju projektu inwestycyjnego.
Osobiście uważam, że skoro i tak planowana jest określona inwestycja, to
warto sprawdzić czy możliwe jest uzyskanie zwolnienia podatkowego z Polskiej Strefy Inwestycji i jaki byłby jego
zakres. Zwłaszcza obecnie, gdy w wyniku
kolejnych zmian w prawie podatkowym
zwiększa się poziom obciążeń podatkowych, uzyskanie takiego zwolnienia z opodatkowania może stanowić skuteczne
narzędzie do kształtowania efektywnej
stawki podatkowej przedsiębiorstwa.

Autor:

Michał Maj,
Doradca podatkowy,
Baker McKenzie
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BIZNES

PRACODAWCY
I COVID-19:
NOWE OBOWIĄZKI
Trwająca pandemia sprawia, że na pracodawców spadają coraz to nowe
obowiązki. 29 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie, które
wprowadza konieczność aktualizacji kart oceny ryzyka zawodowego
pracowników. Jakie sankcje grożą pracodawcom, którzy tego nie zrobią?
O czym jeszcze pracodawcy powinni pamiętać w 2021 r.?
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
Jedną z podstawowych zasad polskiego
prawa pracy jest to, że pracodawca jest
obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy. Aby zasada ta nie pozostała tylko
pustym przepisem, Kodeks pracy nakłada
na pracodawców szereg obowiązków,
nad których wykonaniem czuwa Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z nich
jest obowiązek sporządzenia przez pracodawcę oceny i dokumentacji ryzyka
zawodowego związanego z wykonywaną
pracą oraz informowanie pracowników
o tym ryzyku. Dotyczy to zarówno tych
pracodawców, którzy prowadzą działalność zazwyczaj kojarzącą się nam z ryzykiem zawodowym (np. kopalnie, przemysł ciężki), jak i wszystkich innych pracodawców – także tych, których pracownicy świadczą pracę wyłącznie w biurze.
Ocena ryzyka zawodowego i dokumentacja w tym zakresie powinny być przez
pracodawcę na bieżąco uaktualniane.
W odniesieniu do wirusa COVID-19 taką
aktualizację wymusza ostatnia nowelizacja1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11
grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szkodliwych czynników biologicznych
dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony
zdrowia pracowników zawodowo narażonych
na te czynniki (Dz. U. poz. 2234).

1
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w sprawie tzw. szkodliwych czynników
biologicznych 2, która weszła w życie
pod koniec 2020 roku. Zgodnie z tymi
przepisami, pracodawcy powinni w ciągu
30 dni od wejścia w życie nowych przepisów dokonać ponownej oceny ryzyka
zawodowego, na jakie jest lub może być
narażony pracownik, z uwzględnieniem
wpływu wirusa COVID-19 na środowisko
pracy. Termin na przeprowadzenie takiej
oceny upłynął 28 stycznia 2021 roku.
Pracodawcy, którzy tego obowiązku
jeszcze nie wykonali dopuszczają się
wykroczenia określonego w art. 283 §1
Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem
każdy kto – będąc odpowiedzialnym za
stan bezpieczeństwa i higieny pracy
albo kierując pracownikami lub innymi
osobami fizycznymi – nie przestrzega
przepisów lub zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, podlega karze grzywny
od 1000 zł do 30 000 zł.
Grzywna taka może zostać nałożona
w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor PIP może nało
żyć na osoby odpowiedzialne za BHP
w danym zakładzie pracy (a więc także
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynników biologicznych dla zdrowia
w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracowników zawodowo narażonych na te
czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.).

2

np. na zarząd spółki) mandat karny. Maksymalna wysokość takiego mandatu to
2000 złotych. Państwowa Inspekcja Pracy
ma jednak także możliwość wystąpienia
do sądu z wnioskiem o ukaranie pracodawcy, który dopuścił się wskazanego
powyżej wykroczenia. W takim przypadku maksymalna wysokość grzywny,
którą mógłby orzec sąd, to 30 000 zł.

SZCZEPIENIA
Po rozpoczęciu w Polsce programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz wejściu
w życie wskazanej powyżej nowelizacji
wielu pracodawców zaczęło zastanawiać się, czy z faktu (przynajmniej teoretycznej) dostępności szczepionki
wynikają dla nich jakieś nowe obowiązki
lub ryzyka. Przede wszystkim pojawiła
się wątpliwość, czy pracodawcy mogą
wymagać od pracownika, aby poddał się
szczepieniu. Na tak postawione pytanie
należy dziś odpowiedzieć negatywnie.
Prawdą jest oczywiście, że wspomniane rozporządzenie oficjalnie uznaje
wirus SARS-CoV-2 za nowy szkodliwy
czynnik biologiczny oraz stwierdza,
iż w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia w środowisku pracy
takiego czynnika, przeciw któremu jest
już dostępna szczepionka, stosuje się
przepisy ustawy regulującej obowiązek
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Należy pamiętać, że z faktu,
iż ktoś nie poddał się szczepieniu
nie można wobec niego wyciągać
niekorzystnych konsekwencji.
Oczywiście z punktu widzenia
pracodawców (jak i ogółu
społeczeństwa) byłoby najlepiej,
gdyby jak najwięcej osób
poddało się szczepieniom.

szczepień w Polsce3. Przepisy tej ustawy dzielą
jednak szczepienia na obowiązkowe i zalecane
oraz przewidują, że w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników narażonych na działanie biologicznych
czynników chorobotwórczych, przeprowadza
się zalecane szczepienia ochronne określone
w specjalnym rozporządzeniu4. Natomiast rozporządzenie, o którym mowa, nie było nowelizowane od jego przyjęcia w 2012 roku i nie
wskazuje szczepienia przeciwko SARS-CoV-2
ani jako szczepienia obowiązkowego, ani
jako szczepienia zalecanego. Ze wspomnianej powyżej nowelizacji przepisów
nie wynika więc automatycznie, że pracodawcy mogą wysłać pracownika
na szczepienie lub domagać się
od niego, aby takiemu szczepieniu
się poddał czy przedstawił odpowiednie zaświadczenie, etc.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn.
zm.).

3

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 3 stycznia 2012 r.
w sprawie wykazu rodzajów
czynności zawodowych
oraz zalecanych szczepień
ochronnych wymaganych
u pracowników,
funkcjonariuszy, żołnierzy
lub podwładnych
podejmujących
pracę, zatrudnionych
lub wyznaczonych
do wykonywania tych
czynności (Dz. U. poz. 40).

4
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Zgodnie z przepisami
pracodawcy powinni w ciągu
30 dni od wejścia w życie
nowych regulacji dokonać
ponownej oceny ryzyka
zawodowego, na jakie jest
lub może być narażony
pracownik, z uwzględnieniem
wpływu wirusa COVID-19
na środowisko pracy.
Pracodawcy, którzy tego
obowiązku jeszcze nie wykonali
dopuszczają się wykroczenia
określonego w art. 283 §1
Kodeksu pracy.

Należy także pamiętać, że nie można
wyciągać niekorzystnych konsekwencji
wobec osoby, która nie poddała się
szczepieniu. Oczywiście z punktu widze
n ia pracodawców (jak i ogółu społe
czeństwa) byłoby najlepiej, gdyby jak
najwięcej osób poddało się szczepieniom. Jednak przepisy – w ich dzisiejszym brzmieniu – nie ułatwiają tego
zadania. Pracownika, który odmówi
zaszczepienia się, nie można dziś z tego
powodu zwolnić lub ukarać. Podobnie
w przypadku kandydatów do pracy –
stosowanie kryterium szczepienia przy
zatrudnianiu nowych osób również jest
niedozwolone i może narazić pracodawcę na odpowiedzialność na podstawie przepisów antydyskryminacyjnych (kandydat pominięty w rekrutacji
mógłby dochodzić odszkodowania
nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę).

prowadzą prace wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, wykonywane
w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych6 (np.
prace w jednostkach ochrony zdrowia,
laboratoriach) mogłoby chodzić także
o brak bardziej konkretnych środków
profilaktycznych, np. odpowiednich
systemów filtrów powietrza. Pracownik
musiałby jednak jeszcze udowodnić
związek pomiędzy takim zaniechaniem
a własną chorobą. W sytuacji, gdy do zakażenia może dojść w wielu innych miejscach poza pracą, udowodnienie takiego
związku będzie bardzo trudne.

Przykładem takiego zaniechania, które
mogłoby teoretycznie zwiększyć ryzyko
odpowiedzialności pracodawcy, może
być np. brak aktualizacji oceny ryzyka
zawodowego, nieinformowanie pracowników o ryzyku związanym z COVID-19
lub niestosowanie się do obowiązków
wskazanych w rozporządzeniu nakładającym na pracodawcę określone nakazy
lub zakazy w związku z pandemią5, np.
zakaz prowadzenia działalności danego
typu lub nakaz zapewnienia pracownikom
środków ochronnych. Tylko w przypadku
niektórych branż, tam gdzie pracownicy

Autorzy:

Na pierwszy rzut oka widać więc, że ryzyko odpowiedzialności pracodawcy
za zarażenie się pracownika wirusem
COVID-19 istnieje, jednak w praktyce pracownikom może być ciężko udowodnić,
że ich zdrowie ucierpiało na skutek działań
lub zaniechań pracodawcy. Nie uzasadnia
CHOROBA PRACOWNIKA
to jednak wniosku, że pracodawcy są
Jednocześnie pojawiły się też pytania, zwolnieni z realizacji swoich obowiązków.
czy nowelizacja rozporządzenia ma Nawet jeżeli w danym przypadku ryzyko
wpływ na ewentualną odpowiedzial- pozwu ze strony pracowników jest nieność pracodawcy za zarażenie się przez wielkie, to należy pamiętać o ryzyku kar
pracownika wirusem COVID-19 w pracy. ze strony Państwowej Inspekcji Pracy,
W świetle obowiązujących przepisów a przede wszystkim – poczuciu odpowieSARS-CoV-2 nie jest uznawany za cho- dzialności za osoby, z którymi na co dzień
robę zawodową, ale nie wyklucza to cał- pracujemy.
kowicie odpowiedzialności pracodawcy
6
Ministra Zdrowia z dnia
za takie zarażenie. Pracownik musiałby 22Rozporządzenie
kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
jednak udowodnić, że występuje związek czynników biologicznych dla zdrowia
środowisku pracy oraz ochrony zdrowia
przyczynowy między jego chorobą oraz w
pracowników zawodowo narażonych na te
szkodami, które poniósł, a działaniem lub czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.).
zaniechaniem pracodawcy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.).

Jarosław
Karlikowski,
Radca prawny,
Noerr
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NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY
W PODATKACH
DOCHODOWYCH W 2021 R.
– WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Mimo bardzo trudnych czasów dla przedsiębiorców, w dobie
pandemii COVID-19, wraz z Nowym Rokiem wprowadzone zostało
wiele zmian w podatkach dochodowych, które mogą mieć negatywny
wpływ na działalność polskich przedsiębiorstw.
OPODATKOWANIE CIT SPÓŁEK
KOMANDYTOWYCH I JAWNYCH
Jedną z najistotniejszych i wzbudzających największe głosy sprzeciwu
było nałożenie obowiązków podatnika
podatku dochodowego od osób prawnych na spółki komandytowe oraz spółki
jawne. Z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczęły
obowiązywać nowe przepisy dotyczące
opodatkowania spółek jawnych i spółek
komandytowych podatkiem CIT (Ustawa
z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw.
D.U.2020 poz. 2122).

podatku CIT będzie nim do chwili zmiany
w składzie, likwidacji lub wykreślenia
z rejestru.

OPODATKOWANIE SPÓŁEK
KOMANDYTOWYCH

Kolejną spółką, która z dniem 1 stycznia
stała się podatnikiem CIT jest wspoW pierwszym miesiącu wejścia w życie mniana wcześniej spółka komandytowa.
przepisów, ustawodawca przewidział Spółka komandytowa, w przeciwieństwie
możliwość dostarczenia informacji do spółki jawnej, nie ma możliwości
do dnia 31 stycznia br. Problem dotyczy uniknięcia nowego obowiązku podatrównież nowo powstałych spółek jaw- kowego. Ustawodawca przewidział dla
nych, gdzie wspólnikiem jest podmiot niej jedynie możliwość odroczenia wejinny niż osoba fizyczna, które według ścia w życie nowych przepisów do 1 maja
ustawy powinny złożyć informacje bieżącego roku. Takie rozwiązanie, zdaprzed rozpoczęciem roku obrotowego. niem ustawodawcy, ma zapobiec stosoJednakże według obowiązujących prze- waniu optymalizacji podatkowej. W prakpisów dzień wpisu do właściwego reje- tyce jednak ten rodzaj spółki pozwalał
stru jest dniem rozpoczęcia działalności przedsiębiorcom na prowadzenie bezWĄTPLIWOŚCI W ZAKRESIE
spółki, jak również jest poczytywany jako piecznego biznesu.
OPODATKOWANIA SPÓŁEK
pierwszy dzień roku obrotowego. Spółka
JAWNYCH
jawna nie ma możliwości złożenia infor- Wracając do nowo obowiązujących
Należy podkreślić, iż zmiany nie dotyczą macji przez dniem rozpoczęcia działal- przepisów, spółki odraczając wejście
wszystkich spółek jawnych. Obowiązek ności ponieważ w świetle prawa przed w życie nowych uregulowań, miały możten dotyczy spółek, których wspólnikami dokonaniem wpisu nie istnieje. Pojawia- liwość przedłużenia roku podatkowego
nie są wyłącznie osoby fizyczne, oraz jące się głosy specjalistów jasno wska- do 1 maja 2021 r. Niestety ustawodawca
które nie złożyły informacji wskazanej zują, że informacje należy przekazać nie był precyzyjny i wskazał jedynie
w przepisach. Ciekawym jest, że ustawa w dniu wpisu do rejestru. Najbezpieczniej na konieczność zamknięcia ksiąg rachunwiąże z tym obowiązkiem określone jednak, do czasu wypracowania stano- kowych na dzień przed staniem się
skutki prawne, rzutujące na cały okres wiska organów podatkowych, wstrzymać podatnikiem CIT, nie określił jednak – czy
trwania spółki. Oznacza to, że spółka się z zakładaniem spółek jawnych, w któ- ta czynność zobowiązuje spółki do sporządzenia sprawozdania finansowego.
jawna, która stała się podatnikiem rych wspólnikami będą osoby prawne.
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Z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczęły
obowiązywać nowe przepisy dotyczące
opodatkowania spółek jawnych i spółek
komandytowych podatkiem CIT.

Kolejną kwestią, która została zmieniona, było rozliczanie dochodów ze
spółki komandytowej. W myśl nowych
przepisów dochód z takiej spółki stał
się dywidendą, co oznacza, iż nie stanowi już dochodu z działalności prowadzonej przez wspólnika. Ta zmiana
miała o tyle pozytywny aspekt dla osób,
których dochody kwalifikują się do opodatkowania w ramach daniny solidarnościowej, ponieważ dywidendy na chwilę
wejścia w życie ustawy zmieniającej nie
były brane pod uwagę przy określaniu
wysokości daniny solidarnościowej.
Wraz ze zmianą sposobu uzyskiwania
dochodu, powstały wątpliwości, jak rozliczyć nierozliczone przez wspólników
straty. Ustawodawca wskazał, że możliwe jest rozliczanie straty w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej,
a w przypadku gdy wspólnik nie prowadzi działalności gospodarczej, możliwe jest rozliczenie straty z przychodu
w spółce komandytowej.

komandytariusza. Zwolnienie dotyczyć
jednak będzie tylko kwoty 60 tys. przychodu, w jednej spółce i jest obwarowane
wieloma warunkami, których większość
wspólników nie spełnia. Ze zwolnienia
będzie mógł również skorzystać komplementariusz, proporcjonalnie do swojego
udziału, do kwoty zapłaconego przez
spółkę podatku.
Podsumowując, obciążenia podatkowe
dla wspólników spółek komandytowych
znacznie wzrosną – w pierwszej kolejności
podatek zapłaci spółka, a potem wspólnik,
któremu zostanie wypłacony zysk.

W pierwszej kolejności należy wskazać
na katalog warunków, jakie należy
spełnić, aby móc stosować estoński
CIT, takich jak np. prowadzenie działalności w formie spółki kapitałowej,
nie przekroczenie 100 mln dochodu
w poprzednim roku podatkowym czy
zatrudnianie co najmniej 3 pracowników. Również wprowadzony został
szereg podmiotów, które nie mogą
skorzystać z tej formy opodatkowania.

W myśl nowych przepisów dochód ze spółki komandytowej
stał się dywidendą, co oznacza, iż nie stanowi już dochodu
z działalności prowadzonej przez wspólnika.
ESTOŃSKI CIT

Wprowadzenie tzw. estońskiego CIT było
Pozostając na gruncie osiąganego jedną ze sztandarowych zmian zapowiaprzychodu, w ustawie zmieniającej danych przez Ministerstwo Finansów.
wskazana została możliwość zastoso- Estoński CIT miał być prostą i przejwania 50% zwolnienia od podatku dla rzystą formą opodatkowania dla spółek
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chcących inwestować we własne przedsiębiorstwo. Jednak analiza przepisów
pokazuje jego złożoność.

Są to m.in. spółki, które posiadają
udziały w innych spółkach lub których
udziałowcami nie są wyłącznie osoby
fizyczne, przedsiębiorstwa finansowe,
instytucje pożyczkowe czy podatnicy
postawieni w stan upadłości.
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Do kolejnych restrykcji, jakie są związane z możliwością zastosowania estońskiego CIT, należą karencje, które dotyczą
podmiotów powstałych w wyniku połączenia lub przekształcenia czy wnoszące
własne przedsiębiorstwo jako wkład niepieniężny. W takich wypadkach karencja
trwa 2 lata podatkowe, ze wskazaniem,
że okres ten nie może trwać krócej niż 24
miesiące. Możliwość skorzystania z estońskiego CITu, w takim przypadku istnieje
w 2021 r., jednakże spółka będzie zobowiązana do zapłacenia podatku od dochodu
z przekształcenia.

dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dokonano świadczenia. Okazuje
się zatem, iż podleganie pod estoński CIT
nie wykluczy opodatkowania w innych
momentach niż wypłata wypracowanych zysków.
Mając na uwadze, jak wiele wątpliwości
i przykrych niespodzianek mogą napotkać
przedsiębiorcy przechodząc na estoński
CIT, zmiana sposobu opodatkowania
na estoński CIT w obecnym kształcie, bez
ugruntowanego stanowiska organów
podatkowych, jest bardzo ryzykowna.

małych firm rodzinnych, które prowadziły swoje biznesy w formie spółki
komandytowej, musi podjąć decyzję, czy
zależy im na ochronie swojego majątku,
czy na niskich obciążeniach podatkowych, oraz odpowiednio zmienić formę
prowadzonej działalności. Nie mamy
również pewności, jak organy podatkowe
potraktują spółki komandytowe chcące
dokonać przekształcenia w inny rodzaj
spółki. Czy takie działanie nie zostanie
uznane jako próba uniknięcia opodatkowania. Ważne jest również, odpowiednie dobranie formy prowadzonej

Najwięcej wątpliwości budzą inne przedmioty opodatkowania, takie jak ukryte zyski, suma zysków netto
niepodzielonych czy wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Za ukryte zyski ustawodawca uważa
świadczenia inne niż podzielony zysk, które otrzyma udziałowiec spółki lub podmiot z nim powiązany.

Kolejnym obowiązkiem, jaki należy spełnić
już po wybraniu opodatkowania estońskim
CIT, jest ponoszenie nakładów na cele inwestycyjne, większe niż 15% (nie mniejsze
niż 20 tys. zł), albo 33% (nie mniej niż 50
tys. zł) w zależności od wybranego okresu
2-letniego lub 4-letniego. Alternatywą dla
nakładów inwestycyjnych może być poniesienie wydatków na wynagrodzenie osób
fizycznych w wysokości co najmniej 20%
w stosunku do roku poprzedniego. Zwracamy uwagę na konieczność inwestowania
w nowe środki trwałe określone w kategoriach 3-8 Klasyfikacji.

FUNDUSZ NA CELE
INWESTYCYJNE

Ciekawym i bezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się być fundusz na cele
inwestycyjne. Pozwala on na zaliczenie
do kosztów uzyskania przychodu, przekazanych środków, na wyodrębniony
w kapitale rezerwowym fundusz. Aby
z niego skorzystać spółka musi spełniać
warunki tak, jak w przypadku estońskiego CIT. Warunkiem zastosowania
odliczenia jest wyodrębnienie go w kapitale rezerwowym. Fundusz musi mieć
formę rachunku bankowego, a środki
przekazywane muszą pochodzić z zysku
Przechodząc do najważniejszego, w estoń- wypracowanego w roku poprzednim.
skim CIT do opodatkowania powinno Środki zgromadzone na funduszu inwedochodzić dopiero w chwili wypłaty stycyjnym powinny zostać przeznaczone
zysków wspólnikom. Ustawa wymienia na inwestycje najpóźniej do końca roku,
dwie stawki podatkowe na poziomie w którym dokonano odpisu, jednakże
15% i 25%.
istnieje możliwość wydłużenia tego terminu do 3 lat.
Jednak najwięcej wątpliwości budzą
inne przedmioty opodatkowania, takie PODSUMOWANIE
jak ukryte zyski, suma zysków netto nie- Rok 2021 jest pełen zmian w podatku
podzielonych czy wydatki niezwiązane dochodowym od osób prawnych, które
z działalnością gospodarczą. Za ukryte negatywnie wpłyną na działalność polzyski ustawodawca uważa świadczenia skich przedsiębiorstw. Estoński CIT, który
inne niż podzielony zysk, które otrzyma miał być z założenia bardzo pozytywnym
udziałowiec spółki lub podmiot z nim rozwiązaniem, z uwagi na pełne wątplipowiązany. W takim przypadku podatek wości definicje i wiele „pułapek”, nie
od ukrytych zysków płacony jest do 20 jest rozwiązaniem bezpiecznym. Wiele
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działalności, a nawet moment przekształcenia, gdyż wiele z tych czynników może
wpłynąć na wysokość opodatkowania.
Niestety, nawet w trakcie pandemii, ustawodawca dodatkowo skomplikował sytuację polskich przedsiębiorców, którzy –
zamiast skupić się na prowadzeniu biznesu – muszą obecnie podjąć wiele trudnych decyzji.

Autorzy:

Dorota Chudzik,
doradca podatkowy |
główny menedżer,
Kancelaria Prawna
„Chudzik i Wspólnicy
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WYWIAD NUMERU

PROWADZĘ
FIRMĘ
Z PASJĄ
Wywiad z Piotrem Buckim, pomysłodawcą
i współtwórcą firmy j-labs software specialists,
na co dzień zarządzającym 350-osobowym zespołem.

Wiktor Doktór, Pro Progressio: Panie
Piotrze, jest Pan współtwórcą firmy
outsourcingowej – j-labs, założonej
10 lat temu. A wcześniej pracował
Pan jako programista. Jak zamienić
etat na własny biznes, który odnosi sukces?
Piotr Bucki, j-labs: Odpowiedź jest
bardzo prosta: trzeba bardzo chcieć,
wymyśleć dobrze określony biznes,
a potem konsekwentnie i bez rozproszeń
to realizować. Reszta to problemy, jakie
trzeba rozwiązać. W moim przypadku
od początku chciałem, aby firma, jaką
założę była wysokiej jakości oraz była skalowalna. Dziadostwo czy mała skala nie
były w obszarze mojego zainteresowania.
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Początki firmy sięgają 2008 r., choć jeszcze
nie było dla niej nazwy. Był to czas eksperymentów i jeden z nich okazał się działać. Model biznesowy był kompletny oraz
dostaliśmy sygnał z rynku, że jest zapotrzebowanie na taką usługę.
Druga rzecz to skupienie. Trzeba skupić
się na jednej rzeczy. Jest to kluczowe,
szczególnie w początkach działalności.
Zaczynaliśmy od body-leasing w Krakowie (w Javie) – do dziś to pamiętam.
Innym rzeczom mówiliśmy nie. I tak
jest do dziś, wprawdzie działamy szerzej, ale nadal mamy dobrze określoną
misję, wizję, strategię, i konsekwentnie
je realizujemy.
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Jednym z wyróżników naszej firmy jest to, że umiemy
w sposób regularny zatrudniać ludzi o dużym
doświadczeniu zawodowym. Średnie doświadczenie
naszych specjalistów to obecnie ponad 7 lat.
To tworzy samonakręcający się mechanizm.
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j-labs oferuje outsourcing specjalistów IT
w obszarze software developmentu. W ciągu
dekady firma rozrosła się do 350 osób. Poza
dwoma polskimi oddziałami weszliście również na rynek niemiecki. Jak wygląda Wasza
droga? Jakie są klucze do sukcesu? Bo jest ich
zapewne wiele…
Zacząłbym od wymienienia czynników sukcesu:
• Jakość oraz organizacyjne samodoskonalenie się.
• Dobrze określona misja, wizja i strategia.
• Konsekwentna codzienna praca.
• Zespół i kultura organizacyjna.
Nasza droga to organiczny wzrost, początkowo
podyktowany faktem, że firma powstała z pasji
i zaangażowania. Nie mieliśmy środków na inwestycje. Po jakimś czasie okazało się, że organiczny
wzrost świetnie łączy się z koncepcją „build to last",
czyli firmy antykruchej rosnącej możliwie szybko,
ale nie za szybko. Obecnie firma jest zdywersyfikowana na wielu poziomach. Ciekawym parametrem
wartym odnotowania jest to, że największy klient
stanowi zaledwie 18% przychodu. Takie podejście
do biznesu pozwala zbudować firmę jakościową
o silnym fundamencie z dobrymi perspektywami
na przyszłość. Jest to dobre nie tylko dla właścicieli, ale także dla pracowników czy klientów.
Może dlatego wielu klientów, którzy pracowali
z nami 10 lat temu, pracuje z nami nadal.
Realizujecie projekty dla przeróżnych sektorów: bankowości, lotnictwa, telco, gamingu, turystyki, etc. Jaki był Wasz najciekawszy projekt?
Nie umiem takiego wymienić. Z racji tego,
że mocno skupiamy się na dywersyfikacji, mamy
różnego rodzaju firmy i różnego rodzaju projekty.
Współpracujemy bowiem z firmami różnej wielkości i zorganizowanych w różny sposób. Są startupy,
korporacje i inne firmy. Nasi klienci są też różnej
wielkości. Jeśli dodać do tego różne branże, to
zaczyna robić się ciekawe. Ciekawie dla specjalistów IT, gdyż wybór jest ogromny. Ciekawie też
dla klientów. Dlaczego? Jednym z wyróżników
naszej firmy jest to, że umiemy w sposób regularny zatrudniać ludzi o dużym doświadczeniu
zawodowym. Średnie doświadczenie naszych
specjalistów to obecnie ponad 7 lat. To tworzy
samonakręcający się mechanizm. Ponieważ mamy
dobrych specjalistów, to przyciągamy klientów,
którzy oczekują dobrych ludzi. Tacy klienci mają
dobrej jakości projekty, czym przyciągają wysokiej klasy specjalistów. Tak koło zamyka się. W ten
pozytywny sposób.
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Wiele osób jeszcze pamięta moje techniczne wykłady
z początku działalności firmy. Wykłady łączyły w sobie
zagadnienia bezpieczeństwa i programowania. Niszę,
która do dziś jest mało zagospodarowana. Zawsze lubiłem
wyjść poza szablon. Teraz to oczywiście podcast Biznes
w IT, który zacząłem nagrywać, jak się zorientowałem,
że mam mnóstwo wiedzy, która poza firmą nie ma ujścia.

Poza prowadzeniem biznesu lubi Pan
dzielić się wiedzą i doświadczeniem...
To prawda. To coś, co jest we mnie
mocno wdrukowane. Wiele osób jeszcze pamięta moje techniczne wykłady
z początku działalności firmy. Wykłady
łączyły w sobie zagadnienia bezpieczeństwa i programowania. Niszę, która do dziś
jest mało zagospodarowana. Zawsze lubiłem wyjść poza szablon. Teraz to oczywiście podcast Biznes w IT, który zacząłem
nagrywać, jak się zorientowałem, że mam
mnóstwo wiedzy, która poza firmą nie ma
ujścia. Po kilku rozmowach usłyszałem
„fajnie opowiadasz". Pomyślałem sobie,
czemu nie podcast. Podcast jest o biznesie i IT... znów nietypowo. Pokazuję w nim
w sposób usystematyzowany, jak przejść
podobną drogę, jak ja przebyłem.
Co ciekawe, to dzielenie się wiedzą musi
być we mnie tak głęboko, że j-labs też
ma sporo takich inicjatyw. Ponadto,
większość z nich nie jest moim pomysłem..., no ale na tym polega siła zespołu.
Naszym flagowym miejscem do dzielenia
się wiedzą jest Talk4Devs. Event o dużej
historii. Obecnie to już ponad 65 edycji...
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Ja osobiście nie znam firmy, która organizowałaby swój event tak długo i tak
regularnie jak my. Mamy też blog, a nasi
pracownicy często są zapraszani jako prelegenci na konferencje branżowe.
O co najczęściej pytają słuchacze Pana
podcastu Biznes w IT?
Z reguły pytania są dwóch rodzajów.
Odzywają się osoby, które są na początku
swojej drogi. Pytają się, co zrobić, aby
pójść dalej. Druga grupa to osoby z większymi biznesami albo pracujące w dużych
firmach. Zadają przeróżne pytania. Często
bardzo precyzyjne. To są już naprawdę
trudne tematy i bywa, że główkujemy
razem, bo po prostu nie ma jednej prostej odpowiedzi.
Jesteśmy ciekawi, skąd Pan czerpie
wiedzę i inspiracje? Proszę polecić
naszym czytelnikom, dbającym o swój
rozwój, kilka źródeł…
Z doświadczeń zawodowych. Głęboka
analiza tego, co się wydarzyło i dlaczego
tak się właśnie stało, jest kluczowa w dalszym rozwoju firmy. Przykładowo, jeśli
firma nie wie, dlaczego odnosi sukces, to
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Jeśli firma nie wie, dlaczego odnosi sukces,
to jest spore prawdopodobieństwo,
że przestanie. To samo w drugą stronę.
Jeśli nie wiemy, gdzie popełniamy błędy,
to jak możemy coś zmienić czy naprawić.

jest spore prawdopodobieństwo, że przestanie. To samo w drugą stronę. Jeśli nie
wiemy, gdzie popełniamy błędy, to jak
możemy coś zmienić czy naprawić.

jakie subskrybuję znajduje się psychologia, dieta, biznes różnego rodzaju
czy wreszcie inwestowanie. Podejście
na zasadzie „człowiek renesansu" jest,
według mnie, dobre.
Sama analiza własnej historii jest oczy- • „Ćpanie wiedzy" – nie należy zapowiście niewystarczająca i byłaby też
minać, że poszerzenie wiedzy to
jedno, a jej praktyczne wykorzystanie
niemożliwa bez zewnętrznych źródeł
wiedzy. Obecnie wiedzy, i to dobrej, jest
to drugie.
taki ogrom, że może nie będę się skupiać
na konkretnych tytułach. Lepiej skupić Prowadzenie własnego biznesu jest
się na tym, jak dobierać dla siebie źródła czasochłonne... Jak wygląda work-life
wiedzy. Ja mam kilka reguł:
balance w Pana przypadku, i czy znaj• Praktycy – przede wszystkim. Obecnie duje Pan czas na realizację hobby?
każdy może napisać, nagrać i wyproBardziej lubię określenie life-life
mować to, na co tylko ma ochotę. balance. Stwierdzenie work-life balance
Polecam zawsze sprawdzić w danej to trochę tak jakbym był „ja pracujący"
dziedzinie, czy ktoś ma dokonania i „ja nie pracujący", a tak naprawdę jestem
popierające to, że jego wiedza jest rze- jeden. Zresztą, jak zaczynam myśleć o tym
telna i głęboka. Czy może wręcz prze- wszystkim, to w sumie materiału jest
ciwnie – jest ekspertem od streszczania na kolejny wywiad. Poruszyłbym więc
książek i blogów.
tutaj kilka tematów:
• Inne biznesy – to jest ciekawa nauka, • Rodzina – to ona jest najważniejsza.
bo pokazuje, jak inni postępują. Z jakich
To jest tak proste, że aż trudne w świecie,
narzędzi korzystają oraz jaką mają prakjaki nas otacza. Spędzanie czasu
tykę i doświadczenie.
z rodziną z czystą głową, będąc tu i teraz,
jest bardzo ważne. Sądzę, że warto świa• Szeroka tematyka. Namawiam do pójścia szerzej. Przykładowo w podcastach,
domie do tego podchodzić.
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Jeśli zbudujemy zdrową
organizację z ludźmi i procesami
nastawionymi na jakość
i rozwój, to wzrost firmy
• Intencjonalność. Warto czasem zastanowić się, dokąd się zmierza. Co jest dla
mnie ważne. Na co powiem TAK, a na co
powiem NIE. Jakie sytuacje chcę wygenerować sam, a do jakich dołączę. Inaczej będziemy żyć potrzebami i priorytetami innych.
• „Nothing box" – to stan nicnierobienia
lub takiego zatracenia się, że świat się
zatrzymuje. Wbrew pozorom każdy
tego potrzebuje. Dla mnie taką pasją
jest rower, który dostarcza mi niezbędnych endorfin, a jednocześnie pozwala,
aby mózg odciął się od codzienności.
Kolarstwo też ma inne zalety i brutalnie
pokazuje, że systematyczna praca jest
kluczem do efektów.
• Praca. Ja prowadzę firmę z pasją. Tematy
biznesowe są dla mnie interesujące,
więc czasem pogłębiam swoją wiedzę
z czystej ciekawości, a nie dlatego,
że muszę. To zupełnie inny rodzaj pracy
niż 9–17. Ciężko tak po prostu zamknąć
komputer i przestać myśleć.

nie stanowi nawet 1/5 obrotów. Mamy
różne modele biznesowe czy też lokalizacje w Polsce i poza nią. Rok 2020 był
więc rokiem testowania tej strategii. To
z czego jestem szczególnie dumny, to to,
że w wyniku pandemii nikogo nie zwolniliśmy. Warto też wspomnieć o tym,
że rok 2020 był rokiem rekordowym
dla j-labs zarówno w zakresie przychodów, dochodów, jak i liczby zatrudnionych osób.

jest naturalną konsekwencją.
To tak jak w sporcie. Dobrze
przepracowane treningi powodują,
że dobry wynik na zawodach jest
naturalną konsekwencją.

Co do planów – to obecnie mamy strategię na lata 2020–2025. Planowaliśmy ją
w roku 2019 zakładając, że po 10 latach
hossy jakaś recesja może się pojawić.
Plan na 2020–2025 jest taki, aby podwoić
firmę. Nadal bazując na organicznym
wzroście, co zapewnia silne fundamenty.

A gdzie chciałby Pan być za 10 lat? Czy
ma Pan już pomysły na kolejne projekty, które mógłby Pan nam zdradzić?
Na liście 100 najbogatszych Polaków.
OK, trochę żartuję..., a może nie. Zostawię
Tworzy się z tego taki obraz, w którym tu lekkie niedopowiedzenie. Pamiętam
punktem centralnym jest człowiek, któ- – będąc jeszcze na etacie – jak myślałem
rego czas wypełniony jest w sposób nad j-labs i snułem plany 100-osobowej
intencjonalny elementami, które powinny firmy. Pomysł wydawał się abstrakcyjny
być w równowadze.
i mało realny. 10 lat później j-labs ma
350 osób. Zmierzam do tego, że warto
Czy w czasach pandemii COVID-19 mierzyć wysoko, a jednocześnie realnie.
planowanie strategii dla firmy jest
dużym wyzwaniem? Jakie są plany Wracając do działań. Mój główny projekt
j-labs na najbliższe 5–10 lat?
zawodowy to j-labs, i na nim koncenMyślę, że pandemia przypomniała truję się na 100%. Wierzę w to, że duże
nam, że przyszłość jest niepewna, a pla- skupienie daje najlepsze rezultaty. Drugie
nowanie to wyraz tego, co mamy zamiar założenie w długiej perspektywie jest
zrobić i na co w związku z tym liczymy. takie, że jeśli zbudujemy zdrową orgaMamy za sobą 10 lat hossy i wiele osób nizację z ludźmi i procesami nastawioprzyzwyczaiło się do tego, że ciągle nymi na jakość i rozwój, to wzrost firmy
„rośnie". Niestety rzeczywistość brutalnie jest naturalną konsekwencją. To tak jak
nam przypomniała, że nie zawsze tak jest. w sporcie. Dobrze przepracowane treningi powodują, że dobry wynik na zawoW j-labs niewiele się zmieniło w wyniku dach jest naturalną konsekwencją.
pandemii. Dlaczego? Praktycznie
od samego początku istnienia firmy Zamiast myśleć o tym, gdzie będę
(startowaliśmy w środku kryzysu 2008) za 10 lat, wolę myśleć, co zrobić w najbliżjesteśmy zaprojektowani jako firma szych latach, aby w efekcie tych działań
„build to last", albo inaczej ujmując anty- firma była lepsza, większa, stabilniejsza,
krucha. Efekt jest taki, że mamy zdywer- była świetnym miejscem pracy i lepiej
syfikowany portfel klientów pod różnymi spełniała oczekiwania klientów.
względami: branż, wielkości, rodzaju
czy też wielkości obrotów. Żaden klient Dziękuję za rozmowę.
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Nasza droga to organiczny
wzrost, początkowo podyktowany
faktem, że firma powstała z pasji
i zaangażowania. Nie mieliśmy
środków na inwestycje. Po jakimś
czasie okazało się, że organiczny
wzrost świetnie łączy się
z koncepcją „build to last", czyli
firmy antykruchej rosnącej możliwie
szybko, ale nie za szybko.
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BIZNES

KRADZIEŻE SAMOCHODÓW
W CIĄGU OSTATNICH LAT.
NIE MOGĘ UWIERZYĆ,
ŻE TO SIĘ CIĄGLE DZIEJE!

Dzisiaj widzę to własnymi oczyma – w Polsce ciągle kradnie się
samochody! Możemy zaobserwować wzmożoną aktywność grup
przestępczych, która z dnia na dzień przybiera na sile.
W całej Polsce raportowane są kradzieże
samochodów i pojazdów wszelakiej maści.
Od łodzi motorowych po motocykle. Wydawałoby się, że przecież żyjemy w czasach,
kiedy sprzedaż takich kradzionych produktów nie jest możliwa z uwagi na oznaczenia, systemy monitorujące oraz brak
popytu. Jeżeli należysz do grupy ludzi,
która właśnie tak myśli, to jesteś w błędzie.
Statystyki pokazują, że proceder ten nadal
jest na topie, a złodzieje uprawiający ten
biznes żyją jak pączki w maśle. Notujemy
wzrost kradzieży w 2019 roku!

oraz z zadowoleniem. Kolor czerwony,
czyli dość krzykliwy. Zabezpieczenia
producenta, i ta myśl, że „przecież dziś
aut już nie kradną”. Moje przyzwyczajenia były dość proste. Auto zamknięte,
a w środku całe moje zawodowe oraz
personalne życie. W schowku piloty
do bramy, klucze do domu. W bagażniku część garderoby, kosmetyki. Dokumenty i laptopy. Przecież samochód
jest zamknięty. Człowiek zabiegany
nigdy nie ma czasu na to, aby pomyśleć
o konsekwencjach utraty tych wszystkich fantów. Przecież to tylko materialne
Przejdźmy zatem krok po kroku przez dane rzeczy. Właśnie w takiej błogiej nieświastatystyczne tak, abyśmy mogli świadomie domości żyłem do lipca 2020, kiedy to
podejmować decyzje zakupowe, posia- spod naszego biura koło godz. 20:15
dając taką wiedzę, jak również podej- firmowy samochód spokojnie odjechał
mować działania mające na celu ochronę z parkingu i zniknął wraz z całym moim
naszego mienia poprzez użycie odpo- poczuciem bezpieczeństwa.
wiednich narzędzi. Oczywiście dzisiaj
technologia może być tak samo naszym Ciekawostka – czas kradzieży nie jest
przyjacielem jak i wrogiem, ale powin- przypadkowy w tych godzinach. To właniśmy wychodzić z założenia, że minima- śnie wtedy warszawskie jednostki
lizowanie ryzyka jest lepsze w przeciw- mają zmiany bądź odprawy zespołów.
działaniu kradzieży aniżeli nicnierobienie Potwierdziłem to na posterunku policji.
i życie w beztroskiej świadomości, że nasz
samochód przecież nikogo nie zaintere- W trakcie kradzieży siedziałem w biurze
suje. Warto też pamiętać, że skutki kra- na telekonferencji. Moje życie toczyło się
dzieży są równie istotnym elementem tej własnym torem, a ktoś właśnie zmieniał
opowieści, co sama utrata samochodu. jego trasę. Odjeżdżając tym autem nie
Przeczytajcie krótką historię.
tyle pozbawił mnie środka lokomocji, co
w równej mierze zaburzył moje poczucie
Zakup firmowy. Decyzja zapadła na Infiniti osobistego bezpieczeństwa. Nie tylko
Q50. Rok spokojnej jazdy. Bezproblemowo mojego, ale również mojej rodziny.
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Musimy zdawać sobie sprawę z tego,
że kradzieże nie dzieją się z przypadku.
Kiedy giną konkretne modele samochodów bądź marki, to są to raczej działania na zlecenie. Oznacza to, że grupa
przestępcza potrafi skutecznie monitorować Ciebie oraz Twój codzienny
rytuał, aby w ten niezauważony sposób
pozbawić Ciebie własności.
Kiedy ktoś kradnie pojazd, w którym ty
(w tym wypadku ja) pozostawiasz część
swojego dobytku, uwzględniając w tym
portfel z dokumentami, zdjęcia dzieci,
rachunki oraz karty do kont, to stajesz
się bardzo słaby i za chwilę wpadasz
w tryby wszystkich tych instytucji, aby
na powrót odzyskać pozorną kontrolę
nad swoją tożsamością.
W konsekwencji tej kradzieży zajęło mi
ponad miesiąc, aby odblokować płatności. Podmienić cechy dowodu osobistego we wszystkich instytucjach.
Podam bardzo prosty przykład. Jeśli
prowadzisz działalność / spółkę i masz
podpisane umowy, bądź posiadasz
konto bankowe, to musisz aktualizować
dane. W wypadku braku aktualizacji
w najmniej odpowiednim momencie
możesz mieć problem z procesowaniem
działań w sposób bezproblemowy. Czy
w codziennym biegu o tym myślimy,
pozostawiając rzeczy swojemu biegowi?
Oczywiście, że nie.
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Musimy zdawać sobie sprawę
z tego, że kradzieże nie dzieją
się z przypadku. Kiedy giną
konkretne modele samochodów
bądź marki, to są to raczej
działania na zlecenie.

JAK SIĘ ZABEZPIECZAĆ?
Co możemy zatem zrobić, aby minimalizować ryzyka kradzieży auta?
1. Zmienić swoje codzienne beztroskie
nawyki pozostawiania w samochodzie rzeczy, które mogą przyciągać
uwagę złodziei.
2. Zabezpieczyć swój kluczyk – jeśli masz
opcje Keyless – są covery, które możesz
zakupić za 50 PLN i blokują sygnał.
W domu skrzynki do przechowywania
kluczy z blokadą sygnału.
3. Instalacja monitoringu w miejscu,
gdzie parkujesz.
4. Parkowanie w miejscach strzeżonych
bądź monitorowanych.
5. Montaż odcięcia zapłonu.
6. Montaż systemu monitoringowego
typu Lowjack.
7. Montaż blokad na skrzynię biegów
bądź kierownicę – jedne z najstarszych
rozwiązań, ale fizycznie uniemożliwiają
bezpośrednie podróżowanie złodzieja
Twoim pojazdem. Oczywiście nie uchroni
to pojazdu przed kradzieżą na lawecie.
8. Zakup samochodu marki o najmniejszym współczynniku kradzieży w Polsce
/ Warszawie – dane są ogólnodostępne
w internecie. Warto je przeanalizować
przed zakupem wymarzonego auta.
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KROK PO KROKU TUŻ
PO KRADZIEŻY
– NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ?
Jeśli nadejdzie ten moment, kiedy staniesz się ofiarą takiego wydarzenia, to
krok po kroku przeprowadzę Ciebie przez
proces zgłaszania oraz przeżycia przez ten
cały poszokowy proces.
1. Poproś, aby na miejsce kradzieży przyjechał ktoś z Twoich bliskich bądź partnerów biznesowych: powinni wziąć
komplet dokumentów oraz kluczy
skradzionego samochodu. Upewnij
się, że osoba ta jest mobilna. Ostatnie,
czego teraz chcesz, to poruszanie się
komunikacją miejską bądź uberami.
2. Natychmiastowo opublikuj infor- 3. Równolegle zadzwoń na policję i zgłoś
macje o zniknięciu auta na swoich
kradzież – zapisuj te czynności w jakiejkolwiek formie. Ważne są godziny.
social mediach, pokazujące samochód oraz jego rejestrację. Gwaran- 4. Przeanalizuj miejsce kradzieży – zobacz,
tuję Ci, że Twoja najbliższa społeczczy są gdziekolwiek pozostałości, np.
ność bardzo szybko podejmie temat.
zbitej szyby. Sprawdź czy przypadJeśli jesteś użytkownikiem forów
kiem złodzieje, nie pozostawili np.
i grup, tam również opublikuj. Znam
Twoich rzeczy. Czasami zdarza się,
przykłady, kiedy po takich działaniach
że wyrzucają dokumenty nieopodal
Toyota RAV4 została odnaleziona dwa
miejsca kradzieży.
dni później stojąca na parkingu jed- 5. Sprawdź monitoring – zgłoś kradzież
nego z centrów handlowych. Ludzie
do lokalnej ochrony. Poproś o analizę
to najlepsi detektywi.
oraz zabezpieczenie nagrań.

45

BIZNES

TE AUTA KRADNĄ
NAJCZĘŚCIEJ*
– Japończyk na przedzie stada! (2019)
416 szt. - Toyota
184 szt. - Honda
182 szt. - Mazda
116 szt. - Nissan
* w Warszawie
*Źródło danych: https://www.auto-swiat.pl/
wiadomosci/aktualnosci/te-auta-kradna-najczesciejjezdzisz-jednym-z-tych-modeli-lepiej-go-pilnuj/
m098gz4

6. Po przyjeździe jednostki policji bę
szkód. Zostaniesz poproszony o odeWasza firma leasingowa nie będzie
słanie kluczy oraz dokumentacji samodziesz i tak poproszony o zgłoszenie
mogła dokonać zgłoszenia do biura
rejestracji pojazdów, a Wy narazicie się
chodu do ubezpieczyciela oraz części
się na komisariat. Zarezerwuj sobie
na ponowne stawiennictwo na komendokumentów do leasingu.
kilka godzin. W szczególności – jeśli
dzie z prośbą o dopisanie właśnie tego 9. Kiedy już zgłosisz sprawę – zbadaj, czy
dzieje się to w godzinach wieczornych. Będziesz poproszony o pokajednego zdania.
posiadałeś niezbędne ubezpieczenia,
zanie kluczy do samochodu. Ich brak 8. Posiadając już zgłoszenie na policję –
np. GAP, który zapewni Ci spokój przy
niestety znacząco skomplikuje sprawę
dokonaj zgłoszenia do ubezpieczyciela
zamykaniu transakcji. Twoja umowa
nie tylko na poziomie zeznań, ale późoraz leasingu. Pamiętaj, że wymogi
leasingowa będzie zamknięta dopiero
niej podczas prób likwidacji szkody AC.
czasu zgłoszeń mogą się różnić, ale najwtedy, kiedy status sprawy w policji
7. Jeśli Twój samochód jest w leasingu,
lepiej zrobić to od ręki. Nie ma powodu,
zmieni się na „umorzony”. Tylko wtedy
upewnij się, że w notatce / raporcie /
aby przeciągać termin zgłoszenia.
ubezpieczyciel uruchomi procedurę
potwierdzeniu złożenia zawiadomienia
wypłacania odszkodowania, a leasing
Większość niezbędnych formularzy
znajdzie się zapis – „kradzież dokonana
uzyskasz od swojego opiekuna bądź
podejmie czynności zamknięcia
na szkodę firmy leasingowej …. / dane
na stronach www. Ubezpieczyciele
umowy. Do tego czasu, niestety, jako
firmy leasingowej”. Bez tego wpisu
często mają opcje online do zgłaszania
użytkownik jesteś zobligowany opłacać
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TESTY BEZPIECZEŃSTWA
brytyjskiego ośrodka badawczego pod
kątem właściwości bezpieczeństwa
rozwiązania „keyless” dostęp
bezkluczykowy – dane ekspertów Thatcham
BMW X6 M50d - Wysoka
BMW 218i Gran Coupe - Wysoka
Hyundai i10 - Podstawowa
Land Rover Discovery Sport - Wysoka
Mini Cooper SE (elektryczny) - Wysoka
Mazda CX-30 - Słaba
MG HS - Słaba
Porsche Taycan Turbo - Wysoka
Skoda Superb - Wysoka
Subaru Forester e-Boxer - Słaba
Tesla Model 3 - Podstawowa
Toyota Supra - Wysoka
Vauxhall/Opel Corsa – Słaba

że statystyki oraz wiedza o tym, jak kradzione są samochody oraz gdzie i w jakiej
ilości – to wszystko może nas przestrzec
przed tym, co kradzież auta niesie
ze sobą.
Właśnie w tym celu skumulowałem ostatecznie wiedzę pozyskaną z internetu,
abyście i Wy mogli zobaczyć, jak wygląda
świat kradzieży aut w naszym kraju.

KRADZIEŻE AUT W POLSCE –
NAGA PRAWDA W LICZBACH
NA BAZIE KRADZIEŻY AUT
W WARSZAWIE
Analitycy z Instytutu Badania Rynku
Motoryzacyjnego Samar sprawdzili dane
CEPIK. W roku 2019 z powodu kradzieży
wyrejestrowano w Polsce 6436 samochodów osobowych; rok wcześniej –
6323 auta, a w 2017 – 7042 pojazdy. Różnica w danych może wynikać z powodu
wielu przyczyn, ale jedną z nich może być
kwestia związana z procesem administracyjnym i czasem niezbędnym do wyrejestrowania pojazdu.
Według danych z CEPiK na koniec 2019 r.
mieliśmy zarejestrowanych ponad 18,5
miliona samochodów osobowych, co
oznacza, że statystycznie skradzionych
pojazdów mieliśmy 0,03% pojazdów.

Natychmiastowo opublikuj informacje
o zniknięciu auta na swoich social
mediach, pokazujący samochód oraz
jego rejestrację. Gwarantuję Ci,
że Twoja najbliższa społeczność bardzo
szybko podejmie temat.

Na przełomie 2019/2020 dochodzi również do statystyk marka Infiniti, która
ogłosiła wyjście ze sprzedażą z polskiego
rynku, co zachęciło złodziei aut do zwiększenia swojej aktywności, aby pozyskiwać
części zamienne do tych samochodów.
Do warszawskiego TOP 5 kradzionych
aut nie trafiła żadna marka niemiecka!

raty leasingowe. Oczywiście każdy 1. Zabezpieczenie kluczy zapasowych
może, a nawet powinien podjąć negooraz dokumentów w domowym
cjacje z bankiem.
bądź firmowym sejfie, bądź w bankowym depozycie.
Zachowaj zimną krew oraz zdrowy roz- 2. Wykupienie opcjonalnego GAP. Ubezsądek. Daj czas policji na to, aby mogła
pieczenie to zabezpieczy wartość Twoprzeprowadzić swoje czynności. W dzijego pojazdu w czasie i pozwoli bezsiejszych czasach szansa na odnalezienie
boleśnie zamknąć umowy leasingowe.
auta wynosi „aż” 1%, ale zawsze to pro- 3. Instalacja dodatkowych zabezpieczeń
cent, który daje nadzieję.
auta oraz kluczy.
4. Zmiana nawyków – nie warto pozoNa co warto zwracać uwagę przy
stawiać dokumentów, kluczy i pilotów,
zakupie auta oraz w trakcie użytkowania
dokumentów osobistych.
w kontekście potencjalnej kradzieży? Co
warto mieć?
Dzisiaj, kiedy jestem praktycznie „po”
całym procesie, mogę śmiało powiedzieć,
Z doświadczeń własnych:
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Widać też, że stołeczni złodzieje preferują auta młode – średni wiek skradzionego samochodu liczony dla całego kraju
wynosi 7,5 roku. Dla Warszawy średni
wiek to 4,9, a dla aut japońskich skradzionych w stolicy – to tylko 4,3 roku.
Autor:

Dariusz Olejnik,
Doradca
Motoryzacyjny,
Kingsman Finance
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Kluczowymi elementami showroomu są kabiny
akustyczne sygnowane marką Hushoffice. To rozwiązanie,
które pozwala na pracę w skupieniu, odizolowaniu od
niechcianego hałasu, przy zachowaniu pełni komfortu
pracy. Kabiny są wyposażone w szereg udogodnień.
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HUSHOFFICE

– SHOWROOM UŻYTKOWY,
CZYLI COWORKING
W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

Z początkiem roku w Trójmieście pojawił się nowy
showroom marki Hushoffice, która oferuje kabiny
akustyczne do pracy w biurze. Nie jest to jednak
standardowy projekt z prezentacją oferty w formie
ekspozycji. To starannie zaprojektowana przestrzeń
coworkingowa, dzięki której możemy przetestować
w działaniu kabiny znajdujących się w portfolio brandu.
Showroom zajmuje ok. 450 m2 i powstał
we współpracy z CitySpace, operatorem
elastycznych powierzchni biurowych.
Mieści się na parterze biurowca Tryton
Business House przy ul. Jana z Kolna
11 w Gdańsku. Fasada showroomu jest
w pełni przeszklona, zatem design wnętrza dostrzeżemy także z zewnątrz.

SHOWROOM W CZASACH
PANDEMII – NIE POKAZUJ,
UŻYWAJ!
Nowa rzeczywistość, która niewątpliwie
wpływa na codzienne funkcjonowanie
w niemal każdym aspekcie życia, stawia
też pytania dotyczące codziennej pracy.
Czy wrócimy do biur? Czy to konieczne?
Jedną z możliwych odpowiedzi ukazuje
nowy koncept showroomu marki Hushoffice. Jest on przestrzenią coworkingową
przedstawiającą najnowsze trendy
w zakresie projektowania tzw. biur postcovidowych, dostosowanych do hybrydowego modelu pracy. Korzystając z tej
przestrzeni możemy przetestować rozwiązania marki w trakcie wykonywania
służbowych obowiązków.
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– Standardowe showroomy często pozwalają obejrzeć starannie przygotowane
produkty zgodnie z ustalonym scenariuszem, nierzadko w towarzystwie odpowiedzialnej za prezentację osoby. I dla wielu
osób to rozwiązanie wciąż będzie wygodne
i atrakcyjne, jednak nasz najświeższy koncept wprowadza zupełnie nowe podejście.
To jedno z pierwszych takich rozwiązań
na rynku. Kabiny akustyczne są produktami,
które zdecydowanie warto przetestować
w trakcie realnych zadań. Zachęcam, by
przeprowadzić w nich kilka rozmów telefonicznych, wideokonferencji, przesłać maile
w skupieniu. To pozwoli samodzielnie
wyrobić najpełniejszą opinię o produkcie,
zweryfikować jak kabina akustyczna będzie
sprawdzać się w trakcie codziennych rutyn
biurowych. Specyfikacja prezentowana
w kartach technicznych czy wartości akustyczne są istotne i na miejscu lub online
zawsze znajdziemy komplet tych informacji, ale jeszcze ważniejsze są personalne
wrażenia z użytkowania produktów. A te,
naszym zdaniem, idealnie wpisują się w biurową dynamikę – mówi Piotr Świtoński,
Key Account Manager w Hushoffice.
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BĄDŹ ELASTYCZNY JAK TWOJE
MIEJSCE PRACY!

potrzeby. Produkty Hushoffice wpisują
się w koncepcję Pivot Space, która jest
Kluczowymi elementami showroomu aktualnym trendem w projektowaniu
są kabiny akustyczne sygnowane marką przestrzeni biurowych. Zmiana położenia
Hushoffice. To rozwiązanie, które pozwala kabin w biurze zajmuje zaledwie kilka
na pracę w skupieniu, odizolowaniu minut, a zgodnie z koncepcją Plug & Play
od niechcianego hałasu, przy zachowaniu są one gotowe do użycia zaraz po podłąpełni komfortu pracy. Kabiny są wyposa- czeniu do źródła prądu. Zapewniają użytżone w szereg udogodnień, choćby regu- kownikom biura np. miejsce do komfortolowaną wentylację i oświetlenie, źródła wych tele- i wideokonferencji, bez obawy
zasilania czy ładowania sprzętów elek- o hałas czy utratę prywatności. To rozwiątronicznych. W gdańskim CitySpace znaj- zanie szczególnie pożądane w przestrzedziemy niemal pełne portfolio produ- niach open space.
centa – rozpoczynając od hushPhone’a,
czyli kabiny służącej przede wszystkim ŁODZIĄ DO GDAŃSKA
do rozmów telefonicznych, przez nieco – DESIGN W SŁUŻBIE BIZNESOWI
większe rozwiązania, jak np. hushTwin, Showroom w Gdańsku został skrupulatnie
który jest najbardziej optymalnym zaprojektowany przez Magdalenę Brzowykorzystaniem przestrzeni (podwójna zowską, projektantkę wnętrz w Hushofkabina do pracy indywidualnej), kończąc fice, zgodnie z modelem Pivot Space
na produktach hushMeet oraz hushMeet.L i wynikającą z tego potrzebą „elastyczdo spotkań grupowych lub wideokonfe- ności biura”.
rencji w gronie kilku osób.
– Projekt showroomu bazował na kilku
Dla potencjalnego użytkownika linii Hush, kluczowych dla nas założeniach. Pierwsze,
bardzo istotną informacją powinna być to dostosowanie do aktualnych trendów,
mobilność produktów, która pozwala nowej rzeczywistości i przewidywań dot.
na łatwą reorganizację biura w razie biur postcovidowych. Priorytetem jest tu
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model Pivot Space, wobec którego przestrzeń biurowa ma być łatwa w rearanżacji,
a dzięki temu powinna dostosowywać się
do aktualnych potrzeb pracowników.
Wszystkie zastosowane w projekcie meble
umożliwiają sprawną zmianę np. przestrzeni do pracy grupowej w strefę relaksu
czy audytorium. Relokować można nawet
ścianki tłumiące, co pozwala szybko przekształcić przestrzeń np. w salę eventową,
która pomieści nawet 50 osób jednocześnie.
Po drugie – w ramach wyposażenia biura
w produkty wykraczające poza nasze portfolio, korzystaliśmy wyłącznie z ofert polskich producentów i projektantów. Sami
jesteśmy polską marką, CitySpace również
– cieszymy się, że możemy wspierać właśnie
lokalną produkcję i kreować przyjazne otoczenie biznesowe „na własnym podwórku”.
Trzeci aspekt to nowoczesny design, wpływający na komfort pracy w szerokim rozumieniu – mówi Magdalena Brzozowska,
projektantka wnętrz w Hushoffice.

szczególną popularnością, ale obecnego
w naszym sąsiedztwie od lat, choćby na elewacji pobliskiego Europejskiego Centrum
Solidarności. Stąd wewnątrz naszego show
roomu znajduje się wiele odcieni „rudych”
i „miedzianych”. Odwiedzający mają także
okazję obejrzeć mural, zaprojektowany specjalnie do tej przestrzeni przez Rafała Skowrońskiego z Hushoffice. Jego stworzenie było
inspirowane twórczością Władysława Strzemińskiego, związanego z Łodzią, co podkreśla łódzkie pochodzenie marki Hushoffice. Konotuje z kreatywnością i akcentuje
udaną współpracę z CitySpace, dlatego projekt graficzny uzupełniamy hasłem: awangardową Łodzią do Gdańska – dodaje
Piotr Świtoński.

Zastosowane w wyposażeniu meble
pochodzą od takich marek, jak: Fameg,
Doki, Bujnie, Corkbee, Profim, Comforty,
Fluffo. Wszystkie biurka przy stanowiskach
pracy w strefie open space to „Stand Up”
marki Mikomax Smart Office, czyli meble
– Design i estetyka wnętrza to dla nas także z regulowaną wysokością blatu, umożliplatforma do przekazania opowieści o tym wiające płynne przechodzenie z pozycji
projekcie. Wybrana przez nas kolorystyka siedzącej do stojącej. Pozostałe biurka
nawiązuje do kortenu – cieszącego się dziś są oparte na systemie Flexido – każdy

Odwiedzający showroom w Gdańsku mają
okazję obejrzeć mural, zaprojektowany
specjalnie do tej przestrzeni przez Rafała
Skowrońskiego z Hushoffice.
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z dostępnych stelaży został wykorzystany
w projekcie, aby pozwolić na zapoznanie
się z pełną ofertą także tego rozwiązania.
Nie bez znaczenia w showroomie jest
też zieleń – biofilia to kolejny z silnych,
aktualnych trendów biurowych. Dlatego
podczas pracy towarzyszyć nam będzie
wiele roślin doniczkowych, wzbogacających przestrzeń użytkową wizualnie,
a także wpływających na samopoczucie
i jakość powietrza.

HUSHOFFICE
– ŚLEDŹ TRENDY RAZEM Z NAMI
Funkcjonowanie showroomu w formie
przestrzeni coworkingowej podlega prostym zasadom. Wystarczy być klientem
CitySpace, aby korzystać z tej, jak i wielu
innych lokalizacji operatora. Ułatwia to
aplikacja mobilna, za pomocą której
możemy rezerwować stanowiska pracy.
Na miejscu spotkamy korzystających
z przestrzeni freelancerów, pracowników szukających alternatywy dla pracy
w domu czy osoby w trakcie podróży służbowych. Showroom już teraz jest często
odwiedzany przez klientów CitySpace,
zarówno krótko- i długoterminowych.
Jedno biurko w Gdańsku już niedługo
zajmie przedstawiciel Hushoffice, który
z pewnością odpowie na wszelkie pytania
zainteresowanych. Często przestrzeniami alternatywnymi dla takich osób
były kawiarnie lub restauracje, jednak
w obecnej sytuacji dot. COVID-19 nawet
to rozwiązanie staje się problematyczne.
W tym świetle rola coworkingu nabiera
nowego znaczenia.
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– W projektowaniu biur bezpieczeństwo
jest dla nas równie ważne, jak pozostałe
aspekty, dlatego wszystkie kabiny akustyczne Hushoffice oraz blaty robocze są
pokryte specjalną powłoką antywirusową.
Jej kluczowym składnikiem jest cienka warstwa dwutlenku tytanu. Jest on katalizatorem reakcji, w której pod wpływem działania światła powstają reaktywne formy
tlenu i niszczą wirusy, bakterie oraz inne
zanieczyszczenia organiczne znajdujące

się na powierzchni. Co dla nas niezmiernie
ważne – na aktywację powłoki wpływa
także światło sztuczne, czyli tuż po wejściu
do kabiny i automatycznym uruchomieniu
oświetlenia jest ona aktywna – uzupełnia
Piotr Świtoński.
Marka Hushoffice swoje portfolio będzie
poszerzać o kolejne propozycje kabin
akustycznych (np. rozwiązania dedykowane osobom niepełnosprawnym
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Funkcjonowanie showroomu
w formie przestrzeni
coworkingowej podlega
prostym zasadom. Wystarczy
być klientem CitySpace, aby
korzystać z tej, jak i wielu innych
lokalizacji operatora. Ułatwia to
aplikacja mobilna, za pomocą
której możemy rezerwować
stanowiska pracy.

na wózkach inwalidzkich), a także produkty z towarzyszących kategorii produktowych, jak choćby fotel akustyczny A11.
Aby być na bieżąco z trendami dotyczą
cymi aranżacji biur oraz rozwiązaniami
w tej dziedzinie, zachęcamy do śledze
nia naszych profili Hushoffice w Social
Media (LinkedIn, Facebook, Instagram),
a także bloga marki dostępnego na stro
nie hushoffice.com.
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Autor:

Piotr Świtoński,
Key Account
Manager, Hushoffice
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AKTUALNOŚCI
INWESTYCYJNE
STWORZYLI „PODWODNE” BIURO DLA FIRMY Z BRANŻY NAFTOWEJ
Pracownia architektoniczna The Design
Group zaprojektowała cztery piętra
(ponad 6 tys. mkw.) budynku Podium
Park B w Krakowie dla nowego najemcy,
TechnipFMC. Firma ta to koncern o ogólnoświatowym zasięgu dostarczający rozwiązania technologiczne dla przemysłu
energetycznego i specjalizujący się
w innowacyjnych rozwiązaniach wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego.
Nowe biuro TechnipFMC przenosi nas
w techniczny świat odnoszący się do działalności klienta, świat związany nierozerwalnie z życiem nad i pod powierzchnią

wody. Architektom z The Design Group udało się stworzyć
przestrzeń oddającą klimat podwodnej głębi i morskich klimatów związanych z profesją TechnipFMC.
– Mając na uwadze tę potrzebę klienta zdecydowaliśmy, by
biuro konstrukcyjnie nawiązywało do tego, czym zajmuje się
TechnipFMC, czyli wsparciem dla wydobycia surowców z dna
morskiego. Wyznaczyliśmy zatem cztery poziomy: piętro
pierwsze to przestrzeń podwodna, drugie stanowi lustro wody,
trzecie i czwarte to pokłady jednostki pływającej używanej podczas morskich operacji. Nasza koncepcja bardzo spodobała
się klientowi – tłumaczy arch. Konrad Krusiewicz, założyciel
The Design Group.
Krakowskie biuro TechnipFMC posiada kilka wyjątkowych
rozwiązań. Wśród nich z pewnością trzeba wymienić tzw.
void, czyli wolną przestrzeń integrującą piętra 2, 3 i 4 oraz
połączoną przeszkleniem z piętrem 1. Ten oryginalny pomysł
TDG umożliwia patrzenie z pierwszej kondygnacji na pozostałe poziomy biura, niemalże tak, jak możemy obserwować
świat będąc pod wodą. Strefa void to także symboliczna integracja wszystkich zespołów pracujących na każdym z pięter,
na których rozmieszczono open space'y, collaby i salki.
Ze względu na metraż i różne zapotrzebowania przestrzenne pracowników TechnipFMC, projekt był bardzo złożony i wymagający. Efektem końcowym jest biuro skrojone
na miarę potrzeb klienta. To miejsce, w którym pracownicy
mogą cieszyć się odpowiednimi warunkami pracy i inspirować jego nieprzeciętnymi walorami aranżacyjnymi.
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GENERATION PARK Y GOTOWY! SZTANDAROWY PROJEKT
SKANSKA Z POZWOLENIEM NA UŻYTKOWANIE
na ogólnodostępnym placu pomiędzy
budynkami X, Y i Z. Ta starannie zagospodarowana przestrzeń będzie nowym miejscem spotkań i podkreśli wielkomiejski
Generation Park Y nie bez przyczyny charakter Ronda Daszyńskiego – okolicy
zyskał miano najbardziej zrównoważo- zmieniającej się w zawrotnym tempie,
nego w Warszawie. Wieżowiec ubiega się konsekwentnie budującej swoją pozycję
o wymagający certyfikat WELL Core&Shell, centrum biznesowego Warszawy.
weryfikujący budynek pod kątem wpływu
na zdrowie i samopoczucie pracowników, Niemal na samym szczycie budynku,
a także o certyfikaty LEED na poziomie Pla- na 35. piętrze, do dyspozycji pracowtinum oraz Obiekt bez Barier. Ten ostatni ników zostanie oddany taras wypełoznacza, że osoby z różnymi potrzebami niony roślinami, z którego będzie można
(jak np. rodzice z małymi dziećmi czy podziwiać panoramę stolicy. Na dachu
osoby z niepełnosprawnościami) mogą biurowca umieszczone zostaną ule.
poruszać się po budynku i korzystać Z kolei w jego lobby powstanie ogromna
Generation Park Y, najwyższy biuro- z niego bez żadnych ograniczeń.
ściana o powierzchni ponad 300 mkw.,
wiec Skanska w tej części Europy, wieńktóra dzięki przeszklonej elewacji, będzie
czący kompleks biurowy zlokalizowany Wokół wcześniej ukończonych budynków widoczna również z zewnątrz. Pomiędzy
przy Rondzie Daszyńskiego w War- kompleksu położony został chodnik budynkami kompleksu powstaną poroszawie, został oddany do użytku. Ten z tzw. zielonego betonu, który dzięki śnięte roślinami pergole, których dachy
140-metrowy budynek jest najbardziej swoim właściwościom katalitycznym będą również obsadzone zielenią.
zielonym wieżowcem w stolicy, oferu- redukuje poziom smogu. Ma on również To dodatkowe miejsce, które pozwoli
jącym ponadczasowe, zrównoważone właściwości samoczyszczące – efekt ten na pracę na świeżym powietrzu, ale także
powierzchnie biurowe, innowacyjne roz- występuje przy opadach deszczu. Tech- na chwilę relaksu, tworząc przyjazny
wiązania i imponujący widok na miasto. nologia zostanie wykorzystana również klimat w tej okolicy.
fot. Piotr Ostrowski

Będzie to nowa siedziba centrali Grupy
PZU, w której pracować będzie kilka
tysięcy osób.

BUDOWA DWÓCH KOLEJNYCH BIUROWCÓW ROZPOCZĘTA
PRZEZ CAVATINA HOLDING
Cavatina Holding, największy polski
deweloper komercyjny, zaczął budowę
nowych budynków w inwestycjach Palio
Office Park w Gdańsku i Ocean Office Park
w Krakowie. Łączna powierzchnia obu rozpoczętych etapów to 34,2 tys. mkw.

certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.
Ponadto, w obliczu pandemii, Cavatina
postanowiła zapewnić najemcom i użytkownikom swoich obiektów poczucie pełnego bezpieczeństwa wdrażając w swoich
projektach biurowych rozwiązania spełniające wymogi najnowszego standardu
Palio Office Park to zlokalizowana na International Building Institute – WELL
terenie Stoczni Gdańskiej pierwsza inwe- Health-Safety Rating, który przyznawany
stycja Cavatina Holding w Trójmieście. jest powierzchniom biurowym, zapewniaW nowoczesnym kompleksie biurowo- jącym minimalizację ryzyka przenoszenia
-usługowym powstanie osiem budynków chorób, a także tworzenie bezpiecznych,
biurowych, w których łącznie znajdzie się sprzyjających dobremu zdrowiu miejsc
prawie 90 tys. mkw. powierzchni biurowej pracy. W styczniu tego roku Cavatina Holi rekreacyjnej. W budynku B, którego ding pozyskała od BGK finansowanie dla
budowa się właśnie rozpoczęła będzie pierwszego etapu Palio Office Park, a także
7,7 tys. mkw. Jest to drugi etap tej inwe- podpisała umowę najmu z Medicover
stycji. Zakończenie budowy i oddanie Integrated Clinical Services na ponad
inwestycji do użytkowania przewidywane 1,1 tys. mkw.
jest w 4 kw. bieżącego roku.
Ocean Office Park to krakowska inwestycja
Oddanie do użytku budynku A o powierz Cavatina Holding realizowana na Zabłociu,
chni 16,5 tys. mkw. zaplanowano w lutym u zbiegu ulic Klimeckiego i Nowohuckiej.
2021 roku. Pierwszy etap otrzymał W czterech etapach docelowo powstanie
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ponad 52 tys. mkw. powierzchni biurowej. Oddanie do użytku pierwszego
etapu inwestycji o powierzchni 13 tys.
mkw. posiadającego certyfikat BREEAM
na poziomie Excellent nastąpi w 2 kw.
br. Drugi budynek będzie największym biurowcem z całego kompleksu,
który zaoferuje łącznie ponad 26,5 tys.
mkw. powierzchni najmu. Zakończenie
budowy i oddanie inwestycji do użytkowania przewidywane jest pod koniec
przyszłego roku.
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IT TO NASZA
BYDGOSKA
SPECJALNOŚĆ
Bydgoszcz wciąż umacnia swoją pozycję w gronie najważniejszych
ośrodków BPO/SSC w Polsce. Obecnie jest nie tylko jedną
z głównych lokalizacji na polskiej mapie sektora nowoczesnych usług
dla biznesu, lecz także wyrasta na znaczący ośrodek w branży IT,
z sukcesem kreując silną lokalną specjalizację.
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Bydgoszcz od kilku lat konsekwentnie
buduje swój wizerunek „miasta otwartego na outsourcing”. Według szacunków
Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) sektor zatrudnia w mieście
blisko 10 000 osób. Doliczając lokalne
firmy informatyczne i finansowe, często
świadczące usługi dla międzynarodowych klientów, liczba ta wzrasta już
do blisko 12 000. Zdecydowana większość pracowników zatrudnionych jest
w centrach z kapitałem zagranicznym,
co świadczy o skali ulokowanych w mieście międzynarodowych projektów inwestycyjnych. Aż 4 z listy 10 największych
inwestorów w Polsce, według raportu
ABSL z 2020 r., zdecydowało się na ulokowanie swoich oddziałów właśnie w Bydgoszczy. Co więcej, Bydgoszcz znalazła
się wśród pięciu miast w Polsce (obok
Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta i Łodzi),
w których sektor usług biznesowych
można uznać za wyraźną lokalną specjalizację (w badaniu zastosowano podejście
oparte na współczynniku lokalizacji, tzw.
LQ – ang. location quotient).

do ponad 9300 miejsc pracy. IT odpowiada za około 85% zatrudnienia w całym
sektorze. Tak duża koncentracja firm
informatycznych świadczy o zdecydowanej specjalizacji miasta. Obrazuje
również rolę Bydgoszczy w ogólnopolskim zestawieniu ośrodków IT, plasując
ją w ścisłej czołówce lokalizacji wybieranych przez globalne firmy technologiczne. Dowodem tego są chociażby istniejące już w Bydgoszczy centra usług
takich światowych korporacji, jak Atos,
Nokia, Asseco czy Sii, które doceniają
lokalne środowisko IT, wykwalifikowanych specjalistów, możliwości biurowe
oferowane w mieście, jak też doświadczenie regionu we wspieraniu działalności w tej dziedzinie. Kompetencje
dostępnej kadry, dogodne położenie
komunikacyjne czy atrakcyjna propozycja inwestycyjna miasta zachęcają
także do wejścia na bydgoski rynek nowe
podmioty z branży IT.

Zdecydowanym wyróżnikiem Bydgoszczy
jest dominujący udział firm IT w lokalnej
strukturze sektora. Raport ABSL wskazuje,
iż firmy te generują łącznie ponad 8500
miejsc pracy. Doliczając zaś lokalne podmioty informatyczne liczba ta wzrasta

Zlokalizowane w Bydgoszczy firmy rozwijają swoją działalność w oparciu o innowacyjne technologie, inwestują w rozwój
swoich działów R&D, opracowują nowatorskie rozwiązania i oferują atrakcyjne
miejsca pracy przy realizacji globalnych

INNOWACJE I GLOBALNE
SUKCESY NAPĘDZAJĄ BYDGOSKI
RYNEK IT

projektów. Wśród takich działań można
wymienić np. zaawansowane prace nad
rozwiązaniami sieci 5G realizowane przez
Centrum Technologiczne Nokia w Bydgoszczy, rozwijanie systemu autonomicznego ruchu przez bydgoski oddział
Meelogic czy stacje ładowania pojazdów
elektrycznych wytwarzane przez Kolejowe Zakłady Łączności. Coraz więcej
firm z branży IT, także tych rodzimego
pochodzenia, zdobywa międzynarodowe
wyróżnienia za najwyższy poziom dostarczanych produktów i usług.
Perspektywa dalszego rozwoju branży
IT w Bydgoszczy wiązana jest obecnie
m.in. z dynamicznym wzrostem rynku
e-commerce, rozwijaniem technologii
5G, narzędzi chmurowych, przemysłu
4.0, rozwiązań smart city, automatyzacji,
czy możliwością współpracy z różnymi
sektorami i branżami. Z najnowszych
rozwiązań dostarczanych przez obecne
w mieście firmy IT chętnie korzysta np.
silny sektor produkcyjny, który ma tu
bogatą tradycję. W Bydgoszczy doskonale
widać współdziałanie pomiędzy przemysłem a firmami technologicznymi – taki
zrównoważony rozwój, oparty na synergii
kompetencji, jest często powodem
decyzji międzynarodowych podmiotów
o rozwijaniu właśnie w Bydgoszczy kluczowych operacji biznesowych.
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OD IT DO R&D
Swoją działalność w Bydgoszczy od lat
intensywnie rozwija Atos Poland Global
Services, który stał się największym podmiotem z sektora BSS na lokalnym rynku,
a od 2019 r. przeniósł tu swoją główną siedzibę. Bydgoscy specjaliści realizują tu strategiczne projekty dla globalnych klientów
i uczestniczą w pracach przy tak prestiżowych projektach, jak np. obsługa IT Igrzysk
Olimpijskich czy kancelarii premiera Belgii.
Firma prężnie rozwija swoją działalność
badawczo-rozwojową m.in. poprzez partnerstwo Atos + Google, projekty IOT i szeroki zakres inicjatyw automatyzacji.
– W ostatnim roku, mimo trwającej pandemii, zaplanowane duże, prestiżowe projekty nadal były i są realizowane. Jednym
z nich było utworzenie w październiku nowej
spółki Atos Poland R&D skupionej wokół
badań i rozwoju IT. Wyodrębniony oddział
R&D powstał jako odpowiedź na potrzeby
w zakresie nowych technologii i innowacji,
a także wdrażania projektów end-to-end –
mówi Robert Wichłacz, członek zarządu
Atos Poland Global Services oraz Atos
Poland R&D, zarządzający dywizją Infrastructure and Data Management Services
i dodaje: W 2020 r. oficjalnie uruchomiliśmy
także praktykę Cloud Enterprise Solutions
w Polsce. Nowy dział skupia ekspertów Cloud
ze wszystkich dywizji Atos, a jego celem jest
rozwój oferowanych usług i produktów
w obszarze chmury publicznej i prywatnej.
Wraz z rozwojem nowej spółki i ekspansją
na kolejne obszary, będzie rosło również
zapotrzebowanie na nowych pracowników.
W tym roku przewidujemy utworzenie ponad
500 stanowisk w Polsce w obszarze R&D.

IT odpowiada za około 85%
zatrudnienia w całym sektorze.
Tak duża koncentracja firm
informatycznych świadczy
o zdecydowanej specjalizacji miasta.
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DOSTĘPNOŚĆ I CENIONE
KOMPETENCJE LOKALNYCH KADR

miasto ukierunkowało się na edukację
Atutem Bydgoszczy, który często dostrze- o profilu technicznym, a bydgoskie Techgany jest przez inwestujące tu firmy nikum Elektroniczne zaliczane jest do najz branży IT, jest kapitał ludzki. Lokalna lepszych w kraju. Ponadto Bydgoszcz
specjalizacja miasta oznacza m.in. lepszy aktywnie wspiera współpracę pomiędzy
dostęp do utalentowanych specjalistów. nauką a biznesem. Uczniowie i studenci
Dodatkowo Bydgoszcz i okolicę w pro- korzystają z atrakcyjnych programów
mieniu 50 km zamieszkuje łącznie ponad klas patronackich czy kierunków kształmilion mieszkańców, co również stawia cenia tworzonych we współpracy z firmiasto w uprzywilejowanej pozycji mami inwestującymi w mieście, nastapod kątem dostępności kadry pracow- wionych na zdobywanie praktycznych
niczej. Branża IT w Bydgoszczy ma też umiejętności, pożądanych przez lokalswoje ugruntowane, historyczne tradycje nych pracodawców.
– wywodzi się bowiem z zakorzenionej
od dziesięcioleci w mieście branży tele- Rozwojowi zasobów kadrowych dla
komunikacyjnej, silnie powiązanej z sys- branży IT w Bydgoszczy sprzyja także
temem edukacji i szkolnictwa wyższego. coraz więcej inicjatyw popularyzujących
sektor badawczo-rozwojowy oraz buduBydgoszcz posiada atrakcyjną bazę aka- jących społeczność wokół samej branży.
demicką, zaś profil kształcenia na bieżąco W Bydgoszczy odbywają się np. oddolne
dostosowywany jest do specyfiki lokalnej spotkania specjalistów z danej dziedziny,
gospodarki. Miasto nieustannie rozwija którzy na bieżąco wymieniają się prakswój potencjał w tworzeniu kadr informa- tyczną wiedzą, np. Bydgoski Hackathon
tycznych. Obecnie ok. 3000 osób studiuje zainicjowany przez Bydgoski Klaster Inforna kierunkach związanych z IT, a z każdym matyczny, zorganizowana przez lokalne
rokiem liczba ta systematycznie wzrasta. firmy IT pierwsza w mieście typowo techW odpowiedzi na potrzeby lokalnego niczna konferencja „bITconf”, czy doroczne
rynku pojawiły się także zupełnie nowe wydarzenie bydgoskiego oddziału Nokii
specjalności, jak np. Data Science, którą „Kobiety IT”, propagujące nauki ścisłe
do swojej oferty wprowadził bydgoski i informatyczne wśród kobiet – ukazujące
Uniwersytet Technologiczno-Przyrod- wiele możliwości rozwoju zawodowego
niczy. Także na poziomie szkół średnich w branży nowoczesnych technologii.
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– Branża IT w Bydgoszczy to obecnie wiele
ciekawych i rozwojowych projektów,
a ostatnie lata to czas intensywnego
wzrostu i budowania silnej lokalnej specjalizacji, popartej sukcesami na międzynarodową skalę – podsumowuje Edyta
Wiwatowska, Prezes Zarządu Bydgoskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego, i zarazem
podkreśla: To nasza bydgoska specjalność,
która niewątpliwie stanowi unikatowy
element oferty inwestycyjnej Bydgoszczy.
Jest też magnesem dla wykwalifikowanych specjalistów z różnych obszarów IT,
którzy mogą tu z powodzeniem rozwijać
swoją karierę, a jednocześnie – korzystając
z przyjaznej przestrzeni do życia i walorów
miasta o „butikowym” klimacie – w duchu
idei „work-life balance” realizować swoje
pasje i dążenia.

Więcej informacji:

ul. Uni Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
tel.: 52 585 88 23
e-mail: barr@barr.pl
www.barr.pl
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GI GROUP W POLSCE
KOMPLETNA OFERTA
ROZWIĄZAŃ REKRUTACYJNYCH

SZKOLENIA I ROZWÓJ

REKRUTACJE
KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

LOGO A COLORI IN QUADRICROMIA
VERDE C 56 M 0 Y 100 K 0
GRIGIO C 15 M 0 Y 0 K 50

• 32 biura w Polsce
• 230 pracowników wewnętrznych
• 415 000 kandydatów w bazie
• ponad 900 klientów

REKRUTACJE
TYMCZASOWE I STAŁE

OUTSOURCING
SPECJALISTÓW IT,
REKRUTACJE
SPECJALISTYCZNE
I KIEROWNICZE

LOGO IN SCALA DI GRIGIO

• 5 000 pracowników tymczasowych miesięcznie
• 1 700 udanych rekrutacji rocznie
• 25 LAT na polskim rynku

INWESTYCJE
WINNER OF 2020

OUTSOURCING STARS

PŁEĆ NIE MA
ZNACZENIA.

SYLWETKI KOBIET POZNANIA,
KTÓRE INSPIRUJĄ
Żyjemy w czasach, w których stereotypy związane z płcią
zdecydowanie tracą na znaczeniu, przede wszystkim
w kontekście rozwoju zawodowego i ścieżki kariery.
Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy Wam prawdziwe
poznańskie SuperWomen, które o tych stereotypach nawet
nie myślą (i nigdy nie myślały). Dzięki ciężkiej pracy
i ambitnemu rozwojowi wspięły się bardzo wysoko.

Myśląc o swojej pracy na targach, nie
postrzegam jej w kategoriach kariery.
Praca w tym miejscu to dla mnie radość,
duma z bycia częścią legendy i lidera
branży targowej, to ciągły rozwój. Pracę
na Targach Poznańskich rozpoczynałam
jako studentka ostatniego roku i, prawdę
powiedziawszy, myślałam, że spędzę tu
kilka miesięcy. Targi jednak tak wciągają,
że jestem tu już ponad dwadzieścia pięć
lat. Przez ten czas pracowałam na różnych
stanowiskach obserwując rozwój i zmiany
zachodzące nie tylko wewnątrz firmy, ale
i na europejskim rynku spotkań.

i rozwiązania cyfrowe. Realizujemy szerokie plany inwestycyjne. Otwieramy
teren targów dla mieszkańców, wkrótce
rozpoczniemy budowę nowoczesnych
przestrzeni biurowych w doskonałej
lokalizacji, z dostępem do bazy konferencyjnej i gastronomicznej, które już
cieszą się zainteresowaniem potencjalnych najemców.

W branży targowej, czy też szeroko
pojętej branży spotkań, pracuje wiele
kobiet, kompetentnych i zajmujących
nierzadko wysokie stanowiska. Kobiety
mają inne umiejętności, inne spojrzenie
Dziś jesteśmy nie tylko organizatorem na świat niż mężczyźni, ale obie te płcie
targów czy konferencji, ale posiadamy są potrzebne do prowadzenia dobrego
też własne restauracje, zajmujemy się biznesu. Uzupełniają się, krzyżują się ich
reklamą zewnętrzną i marketingiem punkty widzenia. Różnorodność zawsze
interaktywnym. Paradoksalnie, pan- dobrze robi biznesowi, zwłaszcza, jeśli ten
demia pozwoliła nam skupić się na innych opiera się na relacjach i komunikacji – tak
rodzajach działalności niż targowa, sku- jak nasza branża. W swojej pracy zawsze
tecznie je rozwijać i eksponować. Sta- dostawałam dużo wsparcia od współprawiamy na nowoczesne technologie cowników i szefów. Nigdy nie odczułam
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ELŻBIETA ROESKE,
WICEPREZES ZARZĄDU,
GRUPA MTP
szklanego sufitu. Osobom, które chcą
osiągnąć sukces w biznesie, niezależnie
od płci, radzę mieć dużo wytrwałości
i konsekwencji; ciągle się rozwijać i edukować, a także nie zapominać o tym, jak
wiele się osiąga ciężką pracą.
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Do Grupy Pekabex trafiłam z ramienia jednego z akcjonariuszy Grupy. Był rok 2009,
Grupa przechodziła dość trudny czas,
rynek budowlany znalazł się w kryzysie,
a z pracy w firmie zrezygnowali ówczesny
dyrektor finansowy i główna księgowa.
Tak naprawdę trzeba było stworzyć
od nowa strukturę finansową, zbudować
zespół i zrestrukturyzować Grupę, nie
tylko pod względem finansowym. Dołączyłam do zarządu Pekabeksu i wspólnie
zaczęliśmy realizować strategię, która,
jak widać, przyniosła wymierne efekty.
Jesteśmy liderem w swojej branży, osiągającym rekordowe wyniki finansowe.
Zaczynaliśmy od jednego zakładu produkcyjnego w Poznaniu, dzisiaj mamy
5 zakładów w Polsce, a w grudniu dokonaliśmy akwizycji na rynku niemieckim
– przejmując szósty zakład. Od 2015 r.
jesteśmy spółką notowaną na Giełdzie
Papierów Wartościowych.

Moja historia zatoczyła koło. Swoją
karierę zawodową rozpoczęłam w jednej
ze spółek koncernu Bilfinger Berger,
następnie nie byłam związana z branżą
budowlaną, aby finalnie 11 lat temu
trafić do Grupy Pekabex. Nie jestem inżynierem i mam wrażenie, że czasami wręcz
to pomaga w firmie inżynieryjnej, jaką
jesteśmy. Mam inne spojrzenie na wiele
spraw, łatwej jest zadawać pytania –
bo przecież nie muszę znać szczegółów
technicznych. Owszem, jest to branża
zdominowana przez mężczyzn, ale
w naszej Grupie jest dużo kobiet na stanowiskach managerskich – dyrektorem
operacyjnym też jest kobieta.

Pierwszą pracę w pełnym wymiarze rozpoczęłam na ostatnim roku studiów.
Ponieważ na topie było wówczas zatrudnienie w konsultingu, wybrałam firmę
o takim profilu działalności. Już pracując, ukończyłam studia podyplomowe
z pośrednictwa w obsłudze nieruchomości
i ich wyceny. Wiedziałam, że to właśnie
z tym kierunkiem zwiążę swoją przyszłość.
Karierę zaczynałam od stanowiska Junior
Negocjator w Knight Frank. Pamiętam
moją ekscytację na myśl o możliwości
pracy przy najnowocześniejszych wtedy
biurowcach w Poznaniu: PFC, Andersia
Tower, Malta Office Park, Skalar. Ten
okres z perspektywy czasu mogę uznać

za bardzo intensywny, z przewagą życia
zawodowego nad prywatnym. Rekompensatą była satysfakcja w postaci podpisanych kontraktów, zdobytych projektów,
a w końcu awansu. Po kilku latach w roli
doradcy i agenta nieruchomości przyszła
pora na kolejny krok i zmianę zawodową.

Moim zdaniem, nie ma jednej recepty
na udaną karierę. Osiągnęłam sukces
w branży, w której dominują mężczyźni.
Warto jednak podkreślić, że nie ma
osiągnięć bez ciężkiej pracy i wiedzy

merytorycznej – bez względu na to,
czy jest się mężczyzną czy kobietą. Kluczem do sukcesu z pewnością jest też
dobry zespół, samodyscyplina i konsekwentne realizowanie wyznaczonych
celów. Przydaje się też trochę szczęścia
i pewności siebie.

BEATA ŻACZEK, WICEPREZES
ZARZĄDU, PEKABEX S.A.

zarówno w zespole, w którym się pracuje,
jak i wśród osób, z którymi nawiązuje się
kontakty biznesowe. To, co moim zdaniem przeszkadza w rozwoju kobiet w tej
branży, to wyłącznie samoograniczanie
się i nasze kompleksy, że to, co kobiece,
jest mniej doskonałe, mniej ważne. Wbrew
wewnętrznym hamulcom, trzeba działać
Z dużym entuzjazmem i nadzieją na nowe i śmiało podejmować wyzwania. To pewny
wyzwania podjęłam pracę w firmie Vastint, klucz do sukcesu.
międzynarodowego dewelopera realizującego w Poznaniu duży kompleks biu- Definicja sukcesu zawodowego jest już
rowy Business Garden. Była to wymarzona sprawą indywidualną i zależy od warszansa, aby poznać od drugiej strony tości, jakie dana osoba uważa za nadproces przygotowania i realizacji inwe- rzędne. Nie dla każdego przecież jest on
stycji, a następnie, krok po kroku, uczestni- równoznaczny z prestiżem i pieniędzmi.
czyć w komercjalizacji obiektu. Jednocze- Tym bardziej, nie widzę podstaw do różniśnie, zyskałam szansę dołączenia do zgra- cowania sukcesu na kobiecy i męski, choć
nego zespołu, w którym dba się o utrzy- bezsprzecznie, nam kobietom, z racji roli
manie harmonii między pracą zawodową społecznej, ciężej ten sukces osiągnąć.
a życiem prywatnym, co w tym okresie Co mogłabym doradzić osobom na starcie
kariery? Wierzcie w swoje siły i możliwości
mojego życia było ważne.
oraz ufajcie intuicji. Równolegle do życia
Na rynku nieruchomości nie dominuje zawodowego, skupcie się na posiadaniu
żadna z płci, parytet jest zachowany. Nie pasji (i to w liczbie mnogiej) albo przyprzypominam sobie sytuacji, w której to, najmniej hobby, czy chociażby przyjemczy jesteś kobietą, czy mężczyzną, miałoby nego rytuału. I wreszcie, bądźcie otwarte
jakiekolwiek znaczenie w negocjacjach na zmiany. Ostatni rok w szczególności
z klientami. Przepisem na sukces w tej pokazał, że życie może nas prowokować
branży są: zaangażowanie, chęć uczenia do zmian, a w biznesie przetrwają tylko ci,
się oraz umiejętność budowania zaufania którzy potrafią temu sprostać.

MAGDALENA MAKUCH,
LEASING MANAGER, VASTINT POLAND
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do jednej z agencji rekrutacyjnych, gdzie
realizowałam międzynarodowe projekty dla NATO i instytucji publicznych.
Świat rekrutacji IT wciągnął mnie na tyle,
by dołączyć do Nordcloud, budować
zespoły IT w Polsce oraz rozwijać i umacniać pozycję firmy – najpierw w Europie
Centralnej, a teraz także globalnie.

DOROTA KOWALIK,
GLOBAL RECRUITMENT
MANAGER, NORDCLOUD
Mieszkam w Poznaniu prawie 5 lat.
Przeprowadziłam się tutaj głównie ze
względu na pracę. Rozważałam także
przeprowadzkę do Krakowa, Trójmiasta
lub Wrocławia, ale to Poznań ostatecznie
mnie przyciągnął i zatrzymał. Dołączyłam

Marketing był moją pasją i od ukończenia
studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza wiedziałam, że to będzie moja
droga zawodowa. Miałam ogromne szczęście od początku pracować dla międzynarodowych marek. Zdobywałam doświadczenie w branży FMCG pracując dla marki
Hochland, a następnie rozwijałam swoje
kompetencje w NIVEA. Dotknęłam wszystkich obszarów, od budowania portfolio
po pozycjonowanie cenowe produktu.
Poznałam w praktyce cykl życia produktu, od koncepcji, po wprowadzenie
na rynek. Współpracowałam z działem
rozwoju produktu i zewnętrznymi instytutami, badając potencjał nowości przed
wprowadzeniem ich na rynek. Tworzyłam
design opakowań oraz komunikację
marketingową. Satysfakcję dawało obejrzenie w telewizji stworzonej od podstaw
reklamy. Obecnie w ramach grupy Beiersdorf przejmuję nowe obowiązki i już nie
mogę się doczekać wyzwań na nowym
stanowisku.

Branża IT to świat zdominowany przez
mężczyzn. Jest to m.in. efekt stereotypów,
ale dziś coraz trudniej to zrozumieć,
widząc jak kompetentnymi pracownikami
są kobiety. Inspirujących przykładów obalenia mitów w branży IT nie brakuje. Ostatecznie, liczy się talent, osobowość i jakość
pracy. Ja często słyszę od kolegów wręcz
otwarty apel „więcej kobiet w branży!”.

W sektorze IT jest mnóstwo możliwości,
by poznawać nowe technologie i modne
narzędzia. Poza tradycyjną edukacją,
popularne są przecież meetupy, webinaria, grupy tematyczne, kursy i certyfikacje. Nie bez znaczenia jest otwartość, ciekawość i determinacja do przekroczenia swoich granic, które gdzieś
z tyłu głowy mogą podpowiadać,
że IT to „męska” dziedzina. Na szczęście
Uważam, że najważniejsze to dbać nie musimy tego słuchać. Wszyscy mamy
o rozwój swoich kompetencji, budować okazję przyglądać się zmianom na rynku
dobre i szczere relacje, interesować pracy, gdzie jakość i kompetencje mają
się branżą, w której chcemy działać. największe znaczenie – nie płeć.

zarządzałam jednak kategoriami kosmetyków dla mężczyzn, ale nie stanowiło
to problemu, gdyż decyzje zakupowe tej
kategorii podejmują przy półce głównie
kobiety. Branża kosmetyczna to przyjazne
środowisko, w którym odnajduje się również sporo mężczyzn, głównie w sprzedaży i logistyce.
W ramach rozwoju do moich obowiązków
należały: public relations, zagadnienia
dotyczące zrównoważonego rozwoju
oraz społeczna odpowiedzialność biznesu. Te działania to obecnie podstawa
do budowania przyjaznego wizerunku
firmy. Wychodzenie poza podstawową
działalność korporacji stało się koniecznością. Konsumenci oczekują dbałości o środowisko oraz realnych działań prospołecznych. Na tym polu mogłam bardzo się
rozwinąć, tworząc kampanie społeczne
dające realne korzyści i jednocześnie
wzmacniające postrzeganie marki.

Moja rada dla kobiet rozpoczynających
Branża kosmetyczna, jest bardzo kobieca karierę? Bądź konsekwentna w podążaniu
i łatwo się w niej odnaleźć. Początkowo do celu i... stawiaj poprzeczkę coraz wyżej.
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Pasja procentuje! Kocham swoją pracę,
wkładam w nią mnóstwo energii i serca.
Szukam pomysłów, co i jak mogę robić
jeszcze lepiej, szukam osób, od których
mogę się uczyć. Uwielbiam też firmę,
w której pracuję. Czasem nie samo zajęcie,
ale środowisko ma ogromne znaczenie dla
naszego rozwoju.

KATARZYNA SINGH,
COMMUNICATION
MANAGER, BEIERSDORF
MANUFACTURING POZNAŃ
Nie można „utknąć” w strefie komfortu.
Jako mamie dwójki dzieci oraz żonie
z bardzo aktywnym zawodowo mężem,
kusiło mnie by przystopować. Jednak
wiem dobrze, że rozwój zawodowy to
tylko kwestia planowania i dobrej organizacji. Mając to na uwadze, możemy
się realizować, nie tracąc przyjemności
z posiadania rodziny.
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Nowa inwestycja
w mieście
Moja przygoda z Poznaniem rozpoczęła się dzięki nowej pracy – w 2016 r.
objęłam stanowisko Dyrektora Zarządzającego w MAN SSC, i to właśnie dla tej
firmy przeprowadziłam się do Poznania.
Po prawie trzech latach pełnych wyzwań
i wspaniałej współpracy, postanowiłam
dołączyć do nowopowstającego GBS
– Miele Global Services, w którym już
zatrudniliśmy ponad 100 osób i rozwijamy się dalej.
Uważam, że branża usług nowoczesnych
jest przyjazna kobietom. Zdecydowanie.
Powiedziałabym nawet więcej: ten sektor
jest ogólnie przyjazny pracownikom.
Reprezentujemy nowoczesne podejście
do zarządzania, rozumiemy i adresujemy
potrzeby pracowników, i poprzez m.in.
elastyczny czas pracy, work life balance,
pracę zdalną, opiekę medyczną – umożliwiamy łączenie pracy zawodowej z życiem
prywatnym. Sama tego doświadczyłam
i – pomimo pracy na wysokim stanowisku
– przez wiele lat byłam i jestem w stanie
godzić pracę z rolą matki i żony.

Jeśli miałabym doradzić kobietom, które
dopiero rozpoczynają karierę, zacytowałabym Sheryl Sandberg*, która powiedziała – „usiądź przy stole”. Kobiety
często nie doceniają swoich umiejętności, a w biznesie mało kto będzie cię
przekonywał „dasz radę, spróbuj, skorzystaj z szansy”. Przede wszystkim sama to
musisz wiedzieć. Podnieś rękę i korzystaj
z szansy, nawet lekko ryzykując, wiedząc,
że czegoś jeszcze nie wiesz. I co z tego?
Jeśli masz solidne podstawy i wystarczające kompetencje, nauczysz się. Siedząc
z boku, z dala od „stołu”, nie podejmując
wyzwań – nie awansujesz.
* Dyrektor ds. operacyjnych Facebooka,
cytat pochodzi z jej książki „Lean In. Włącz
się do gry”.

Nazwa inwestora: Transition
Technologies PSC
Kraj pochodzenia: Polska
Siedziba w mieście: Omega,
ul. Dąbrowskiego 79A
Liczba miejsc pracy: 50
Branża: IT/ITO/BPO
Zajęta powierzchnia: ~370 m2

Wspieramy biznes w cyfrowej transformacji!
Na tym znamy się najlepiej, a swoją wiedzę
i doświadczenie wykorzystujemy, by szerzyć
ideę ciągłego rozwoju technologicznego.
Wprowadzamy naszych partnerów biznesowych
na wyższy poziom poprzez kompleksowe
działania i profesjonalne doradztwo
na wielu płaszczyznach z zakresu Rozszerzonej
Rzeczywistości, Internetu Rzeczy, Product
Lifecycle Management, R&D Augmentation,
rozwiązań Cloud czy produktów marki Atlassian.

ANNA MEDUNA,
MANAGING DIRECTOR,
MIELE GLOBAL SERVICES

Współpracujemy z największymi dostawcami
w branży IT, m. in.: Microsoft, Google, PTC,
Atlassian, AWS, Azure. Spółka Transition
Technologies PSC należy do Grupy Kapitałowej
Transition Technologies, która działa od 1991
roku, stale rozbudowując swoje struktury. Dziś
zatrudnia prawie 2000 specjalistów, którzy
rozwijają, ale także tworzą nowoczesne
rozwiązania dla biznesu. Jesteśmy na trzech
kontynentach – w Europie, Ameryce Północnej

Miasto Poznań wspiera różnorodność
i rozwój zawodowy kobiet. W Biurze
Obsługi Inwestorów kobiety są na stanowiskach kierowniczych od ponad trzech
lat: dyrektor Katja Lożina i zastępczyni
dyrektor Katarzyna Sobocińska. Nie jest to
wyjątkowa sytuacja, ponieważ w Urzędzie
Miasta Poznania oraz w innych jednostkach miejskich swoje kariery rozwijają
dziesiątki kobiet, m.in.: Skarbnik Miasta
– Barbara Sajnaj, Prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie – Justyna Litka,
Rzeczniczka Prezydenta Miasta – Joanna
Żabierek, ale także Dyrektorki poszczególnych Wydziałów i Biur: Wydziału Zdro
wia, Wydziału Finansowego, Wydziału
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Gospodarki Nieruchomościami, czy Biura
Nadzoru Właścicielskiego.

oraz Azji. Znamy i rozumiemy potrzeby wielu
branż, a naszych partnerów z całego świata
wspieramy nie tylko w zakresie wprowadzania

Szklany sufit? W Poznaniu już dawno
zapomnieliśmy o tym pojęciu!

nowych technologii, ale także w definiowaniu
wyzwań i efektywnym zarządzaniu procesem
cyfrowej transformacji.

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

Ewa Łuczak,
szefowa poznańskiego oddziału,
Transition Technologies PSC
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ZAWODOWA
CZĘSTOCHOWA
Nowe miejsca pracy dla Częstochowian były jednym z priorytetowych
działań częstochowskiego samorządu w ostatnich latach. Lepsza Praca to
taka, która spełnia oczekiwania, daje satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa,
umożliwia rozwój oraz spełnienie ambicji. Lepsza Praca jest także
wykonywana przez wykwalifikowanych i oddanych firmie pracowników.
Chcemy, by częstochowski rynek pracy
stał się rynkiem pracodawcy wrażliwego
społecznie, który dba o swojego pracownika wiedząc, że jest to jego największy
kapitał. Częstochowscy przedsiębiorcy
są świadomi konieczności i znaczenia
inwestycji w rozwój zasobów ludzkich.
Działania w zakresie kształcenia kadr
nie mogą odbywać się tylko wewnątrz
firmy, przedsiębiorcy już na poziomie
szkół ponadpodstawowych poszukują
swoich przyszłych pracowników i starają
się mieć wpływ na profilowanie ich kwalifikacji. Współpraca przedsiębiorców ze
szkołami, zarówno na poziomie ponadpodstawowym, jak i wyższym, to jedyna
szansa na wykształcenie wykwalifikowanych kadr, zgodnie z realnym zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Zadaniem samorządu jest stworzenie płaszczyzny do porozumienia tych zależnych
od siebie obszarów – edukacji i biznesu.
Po to zostało stworzone Centrum Lepszych
Miejsc Pracy i taka jest idea przyświecająca
całemu programowi Teraz Lepsza Praca.
Program Teraz Lepsza Praca opiera się
na trzech filarach działań:
• Program „Fair Play” promuje zasady fair
play na rynku pracy w Częstochowie:
zatrudnianie pracowników (minimum
80% załogi) w sposób bezpośredni,
w ramach umów nieomijających przepisów prawa pracy oraz inne inicjatywy
w ramach odpowiedzialności społecznej biznesu.
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• Centrum Lepszych Miejsc Pracy znajdujące się w budynku Urzędu Miasta
Częstochowy, przy ul. Waszyngtona 5
w pokoju nr 112 w Centrum Obsługi
Inwestora. W ramach CLMP działa również portal o nazwie „Teraz Lepsza Praca”,
umożliwiający spotkanie się w jednym
miejscu uczniów szkół ponadpodstawowych, przedsiębiorców i mieszkańców
chcących zmienić lub znaleźć pracę;
• Cel: Twój Rozwój – to wiele inicjatyw
służących podnoszeniu kwalifikacji
osób, które chcąc mieć lepszą pracę
stawiają na rozwój swoich kompetencji zawodowych.
W ramach Programu powołano także
Rzecznika Praw Pracownika, który działa
w porozumieniu z CLMP.
Częstochowa jest miastem dobrze pracujących i uczciwych ludzi. Kultura pracy
Częstochowian jest bardzo wysoka,
a przemysłowe tradycje, często kultywowane z pokolenia na pokolenie, skutkują wykwalifikowanymi pracownikami
z branż przemysłu ciężkiego i usług. Częstochowska przedsiębiorczość i kreatywność pomogła rozkwitać miastu podczas
zaborów i przejść zwycięsko czas przekształceń ustrojowych. Dziś MŚP i przedsiębiorstwa rodzinne wciąż są kołem napędowym gospodarki w regionie i śmiało
kooperują z największymi, światowymi
koncernami. A to wszystko, dzięki jakości
kadr, ich kreatywności i wykształceniu.

JAK ROZMAWIAĆ Z MŁODZIEŻĄ
Częstochowski samorząd postanowił
wykorzystać czas pandemii i czas jedynych w swoim rodzaju ferii, na zapoznanie
młodych ludzi z możliwościami, jakie niesie
miasto, ale tym razem na ich terenie i ich
językiem. Kiedy w grudniu kraj dowiedział
się jak będą wyglądać ferie 2021, częstochowskie Centrum Obsługi Inwestora
nakręciło teledysk promujący szkoły techniczne z terenu miasta. Do projektu zaproszono muzyków pochodzących z Częstochowy. Jednym z nich był Piotr „Dziker”
Chrząstek, jeden z pionierów i promotorów polskiego hip-hopu, lider zespołu
NEFRE, twórca festiwalu HIP HOP Elements,
a drugi to MIKSER – raper z młodego pokolenia, freestyler. Obaj znani są młodzieży
i potrafią się z nią doskonale komunikować.
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RAP I MINECRAFT
Teledysk i wyrapowana oferta szkół z przymrużeniem oka były jednak tylko wstępem
do wspólnej zabawy online. W czasie, kiedy
młodzi ludzie nie mogli korzystać w pełni
z przerwy zimowej w nauce i częściej niż
zwykle spędzali czas przy swoich komputerach, miasto zaproponowało im współtworzenie miejskiej przestrzeni. Stworzono
stronę Zawodowa Częstochowa i zaproszono młodzież szkół podstawowych
i ponadpodstawowych do wybudowania
kompleksu edukacyjnego swoich marzeń
w MINECRAFT. Na stronie uczniowie
musieli zapoznać się z ofertą szkół technicznych i wykorzystać zdobytą wiedzę
w swoich działaniach online.
Projektem bazowym dla tych działań
był rysunek jednej z uczennic Zespołu
Szkół Przemysłu Mody i Reklamy, który
zawodnicy mogli rozbudowywać i przebudowywać zgodnie ze swoim pomysłem na szkołę idealną. Szkoła miała być
stworzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i koncepcją Smart
City, zachowaniem równości szans
i dostępu do nauki, a także poszanowaniem przyrody.
Jak to w Częstochowie bywa, konkurs
ten stał się zalążkiem całkiem nowego
pomysłu na zagospodarowywanie przestrzeni miejskiej przez młodzież... na razie
jeszcze online.

ZAWODOWCY
Fachowców jest wciąż za mało na rynku
pracy. Luka pokoleniowa oraz stereotypowe podejście do szkolnictwa zawodowego powodują nieustanny deficyt kadr.
Miasto liczy na to, że tego typu działania
uświadomią młodych ludzi o wartości
solidnego wykształcenia technicznego.
Pomogła w tym nieco sytuacja pandemii
w 2020 r., która pokazała jak bardzo umiejętności techniczne są w cenie i które najmniej ucierpiały z powodu kryzysu.
Autor: Anna Tymoshenko

Więcej informacji:

Centrum Obsługi Inwestora, Wydział
Funduszy Europejskich i Rozwoju
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Waszyngtona 5, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 3707 212, 34 3707 213
e-mail: coi@czestochowa.um.gov.pl,
fer@czestochowa.um.gov.pl
www.czestochowa.pl
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Skorzystaj
z aplikacji webowej
e-Sprawozdania GT!
Zgodnie z wymogami UoR,
zdalnie, wygodnie!

www.GrantThornton.pl

e-sprawozdania@pl.gt.com
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EX ORIENTE LUX
W normalnej sytuacji światło słoneczne przychodzi ze wschodu, ale
tym razem skierujmy światło reflektorów na Wschód! I nie mówimy
o Dalekim czy Bliskim Wschodzie. Zaskoczeni? Dziś „FDI spotlight”
świeci na naszych sąsiadów zza wschodniej granicy.
W odpowiedzi na aktualną sytuację
polityczno-gospodarczą na Białorusi,
Zarząd Województwa Pomorskiego zainicjował akcję wsparcia Come2Pomerania
za pomocą Invest in Pomerania i Live
more. Pomerania.
Come2Pomerania to kompendium wiedzy
dla przedsiębiorców, firm i specjalistów
z Białorusi oraz innych krajów. Strona
zawiera wyczerpujące informacje na temat
zagadnień prawnych, działa jako usługa
uzupełniająca dla programu Poland. Business Harbour (świetny program PAIH),
szczegółowo opisuje udogodnienia,
wsparcie i zachęty dostępne dla przedsiębiorców i firm pragnących przenieść
się lub zwiększyć swoją obecność w UE
oraz pomaga specjalistom znaleźć pracę
w regionie. Serwis mówi także o wsparciu
dostępnym dla studentów i Białorusinów,
którzy już przebywają na Pomorzu.
– Współpraca z inwestorami, przedsiębiorcami oraz innowatorami zza wschodniej
granicy ma tutaj długą tradycję, a w ostatnich kilku latach nabrała charakteru systemowego. Z racji szeregu czynników
historyczno-geograficznych i społeczno-politycznych, Trójmiasto jest jednym z najbardziej otwartych, przyjaznych oraz inkluzywnych miejsc w kraju. Od lat 70. ubiegłego wieku, po dzień dzisiejszy pozostaje
ono epicentrum walki o wolność, demokrację i prawa człowieka. Dla imigrantów
z krajów byłego Związku Radzieckiego ten
duch wolności jest wyraźnie odczuwalny
i niezwykle ważny – mówi pochodząca
z Kijowa Aleksandra Moszyńska, Business
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Services Associate w Invest in Pomerania,
odpowiedzialna za projekt.
Temat skali i adekwatności przypisanych
rozwiązań doskonale obrazuje przykład
obecnej od lat na trójmiejskim rynku firmy
EPAM Systems. – Będąc największym pracodawcą w branży IT na Białorusi, zatrudniającym ponad 12 tys. pracowników, stanęliśmy przed bezprecedensowym wyzwaniem, jakim jest zapewnienie zainteresowanym pracownikom możliwości szybkiego
i skutecznego przeniesienia się do Polski,
pomimo zawirowań w ich kraju. W związku
z tym, że Pomorze zostało wybrane przez
ponad połowę relokujących się osób, przewidujemy, że dołączy do nas co najmniej
kilkaset kolejnych pracowników. Jesteśmy
bardzo wdzięczni PAIH-owi za program
Poland. Business Harbour, który umożliwił
bezproblemową i szybką relokację wysoko
wykwalifikowanych osób, a także partnerom z Invest in Pomerania za współpracę
w zakresie adaptacji, wsparcia informacyjnego, a także pomocy w stworzeniu lepszego, bezpieczniejszego i bardziej zintegrowanego środowiska dla relokacji współpracowników, aby czuli się jak w domu z dala
od domu – wyjaśnia Ievgen Berezenko,
Dyrektor i szef IT Delivery EPAM Systems
w Polsce Północnej.

być na to przygotowanym, otworzyliśmy
biuro w Trójmieście. Trzy miasta i trzy
ważne korzyści. Po pierwsze, doskonała
lokalizacja, która otwiera drzwi na kraje
Skandynawii i Beneluksu. Drugim plusem
jest dostęp do dobrze wykształconych i profesjonalnych specjalistów IT, którzy mogą
wzmacniać naszą wiedzę i wnosić nowe
pomysły. I ostatnia, ale nie mniej ważna
korzyść, Trójmiasto zapewnia wsparcie
samorządowe, posiada wspaniałą
infrastrukturę i ludzi, którzy sprawiają,
że otwarcie biznesu odbywa się sprawnie
i efektywnie – podkreśla Katherine Lazarevich z białoruskiego DIGITEUM.

Program Come2Pomerania zakłada konsekwentne rozszerzanie grupy docelowej, która będzie mogła korzystać
z personalizowanej pomocy. Trudno
wyobrazić sobie lepsze miejsce do budowania nowych form oraz mechanizmów
partycypacyjnych niż Gdańsk ze swoim
Modelem Równego Traktowania – jest
pierwszym polskim miastem z tak kompleksowym programem równościowym.
Szczególne znaczenie ma to dla ochrony
i zapewnienia pełnego korzystania
z praw człowieka i podstawowych wolności na jednakowych zasadach. Kolejne
cegiełki, poprzez swoją aktywność,
dokładają trójmiejskie instytucje, takie
Z wspomnianego wsparcia, poza pracow- jak: Centrum Wsparcia Imigrantów i Iminikami, korzystają również firmy przeno- grantek, Europejskie Centrum Solidarszące się lub rozwijające w Polsce. – Jako ności, czy gdyńskie Muzeum Emigracji.
współzałożycielka firmy informatycznej, Fundamentem całej konstrukcji nieskupiam się na przyszłości. Prędzej czy póź- zmiennie pozostają wolnościowe warniej pandemia się skończy i będzie jeszcze tości przyświecające historycznemu
większe zapotrzebowanie na usługi IT. Aby ruchowi Solidarność.
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Współpraca z inwestorami,
przedsiębiorcami oraz
Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot jest
jedyną w Polsce z wprowadzonymi systemowymi rozwiązaniami dla cudzoziemców objętych tzw. minimalnym
standardem integracji. Obejmuje to m.in.
wsparcie merytoryczne, porady prawne,
kursy języka polskiego, a także kwestie,
takie jak bezpieczeństwo, szkolenia dla
urzędników oraz tworzenie powiatowych zespołów ds. migracji. To podejście owocuje tworzeniem sprzyjającego i współpracującego środowiska dla
mieszkających tu osób (Gdańsk zwyciężył
w rankingu Forbes’a Miast Przyjaznych
Ludziom, a najnowszy raport Komisji
Europejskiej stawia mieszkańców stolicy Pomorza wśród najbardziej zadowolonych w Europie) i funkcjonujących
firm. Trójmiasto znalazło się również
w pierwszej piątce rankingu Tech Cities
of The Future według FDi Intelligence
w 2020 roku.
– W Invest in Pomerania dbamy o satys-
fakcję naszych inwestorów nie tylko
na etapie podejmowania przez nich decyzji
o wyborze Trójmiasta na lokalizację swojej
inwestycji, lecz także po zakończeniu projektu inwestycyjnego. Dlatego też stale
monitorujemy sytuację gospodarczą
w regionie, identyfikujemy wyzwania i przeszkody, na które mogą napotkać lokalni
przedsiębiorcy prowadząc swój biznes
w województwie pomorskim i, jeśli wymaga

tego sytuacja, staramy się takie problemy
rozwiązywać – mówi Anna Jagodzińska-Warzych, Rzecznik Inwestora, Invest
in Pomerania.
Podkreśla także – Inwestorzy mogą przy
tym liczyć nie tylko na naszą indywidualną
pomoc w danej sprawie, ale także na systemowe rozwiązania, które wypracowujemy we współpracy z przedstawicielami
władz regionu oraz przy udziale lokalnych
instytucji. Naszą szczególną uwagę skupiają kwestie związane z procesem legalizacji zatrudnienia i pobytu w Polsce pracowników relokowanych z państw Europy
Wschodniej. Wiedząc, że procedura i czas
oczekiwania na wydanie decyzji bywają
źródłem niedogodności dla firm, a w szczególności dla ich pracowników, podejmujemy różnorodne działania, których celem
jest przybliżenie zasad postępowania
i usprawnienie całego procesu.

innowatorami zza wschodniej
granicy ma tutaj długą tradycję,
a w ostatnich kilku latach nabrała
charakteru systemowego.

również inne miasta w Polsce, w których
obecność wysoko wykwalifikowanych specjalistów jest tak pożądana, co z kolei przełoży się na ułatwienie dostępu do polskiego
rynku pracy naszym sąsiadom – dodaje
Anna Jagodzińska-Warzych.

W styczniu 2021 Prezydenci Gdańska,
Gdyni, Sopotu, a także Marszałek Województwa Pomorskiego podpisali Deklarację Wartości. Wskazując zdecydowanie
kierunek rozwoju regionu wyznaczany
w oparciu o „solidarność, integrację
i pokojowe współistnienie”, jak określił
to w 2019 r. król Hiszpanii Filip VI, wręDla przykładu, w styczniu tego roku zaini- czając na ręce Prezydent Miasta Gdańska,
cjowaliśmy podpisanie przez Marszałka pani Aleksandrze Dulkiewicz, prestiżową
Województwa Pomorskiego oraz Prezy- Nagrodę Księżnej Asturii w kategorii
dentów Gdańska, Sopotu i Gdyni listu „Zgoda” za zaangażowanie w obronę woldo Prezesa Rady Ministrów RP z apelem ności, praw człowieka i ochronę pokoju.
o objęcie programem Poland. Business
Harbour również obywateli Ukrainy. Mamy Łącząc tradycję z nowoczesnością, sięnadzieję, że do naszego głosu przyłączą się gając po doświadczenia przeszłości
w celu budowania lepszej, bezpiecznej
przyszłości wysyłamy w świat międzynarodowe zaproszenie Come2Pomerania.
www.come2pomerania.com
Autor: Bartosz Wojtasiak, Project Manager, Invest
in Pomerania

Więcej informacji:

al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre – Olivia Six
80-309 Gdańsk
tel.: 58 32 33 256
e-mail: office@investinpomerania.pl
bartosz.wojtasiak@investinpomerania.pl
www.investinpomerania.pl
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MIASTO KIELCE
TWORZY GRUNT...
POD BIZNES!
Miasto Kielce dysponuje stale rosnącym potencjałem dla rozwoju
sektora biurowego: 20 tysięcy studentów, rozwinięte funkcje
metropolitalne, działające od lat firmy sprawiają, iż jest tu sprzyjający
klimat do lokowania inwestycji.
Nie bez znaczenia jest przychylność dla
inwestorów Prezydenta Bogdana Wenty,
który dobre kontakty z przedsiębiorcami
uważa za priorytet w swojej samorządowej działalności. Wyrazem tego jest
jego propozycja dot. uchwał w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości
dla nowo wybudowanych budynków biurowych oraz produkcyjnych, które zostały
przyjęte przez Radę Miasta Kielce.

planujących rozpocząć działalność w Kielcach. Uchwała w sprawie zwolnienia
z podatku od nieruchomości na inwestycję początkową w zakresie nowo
wybudowanych budynków biurowych
była odpowiedzią na widoczny w całej
Polsce trend i oczekiwania inwestorów.
Warto zwrócić uwagę na ten akt prawa
lokalnego, bo to ważny postęp w kreowaniu rozwoju gospodarczego Kielc.

od nieruchomości – mówi Bogdan Wenta,
prezydent Kielc.

Przyjęcie uchwały umożliwi przedsię
biorcom realizującym inwestycje początkowe uzyskanie zwolnienia z podatku
od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat. Uchwała wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości
dla nowo wybudowanych budynków
o powierzchni użytkowej co najmniej
Podczas sesji Rady Miasta Kielce w dniu – W ten sposób staraliśmy się zachęcić 4000 m2, związanych z prowadzeniem
11 lutego br. radni kieleccy przyjęli deweloperów oraz firmy budowlane do się- działalności gospodarczej, w których co
szereg uchwał dedykowanych pomocy gnięcia do tej uchwały i skorzystania ze najmniej 80% powierzchni użytkowej
dla przedsiębiorców działających lub zwolnień podatkowych w ramach podatku stanowić będzie powierzchnia biurowa
o wysokim standardzie.
To niezwykle ważny krok dla wciąż rozwijającego się miasta, takiego jak Kielce,
gdzie potężną kartą przetargową jest
także kapitał ludzki oraz konkurencyjne
ceny wynajmu lokali.

ULGI DLA BIUR – CO JESZCZE?
Szczególnie ważnym dokumentem jest
także przyjęty projekt uchwały w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków
lub ich części oraz budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej.
W projekcie uchwały wprowadzono
zwolnienie z podatku od nieruchomości
dla nowo wybudowanych budynków
lub ich części oraz budowli związanych
Kielce, teren biura Świętokrzyska.
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– Firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu wybierają tylko lokalizacje atrakcyjne
pod względem powierzchni biurowej, tworząc
wysokiej jakości miejsca pracy, co w dalszej perspektywie przekłada się na wizerunek miasta
otwartego na inwestorów, także z sektora IT
oraz BPO. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych powierzchni
biurowych to wyraźny znak dla tych podmiotów,
i dla deweloperów, że Kielce chcą być w czołówce miast dysponujących najwyższej klasy
przestrzenią biurową i przyciągających sektor
nowoczesnych usług dla biznesu.
To niezwykle ważne, ponieważ branża outsourcingu jest żywotnie zainteresowana ekspansją w miastach regionalnych, a kluczowym
czynnikiem jest właśnie dostęp do gotowych
powierzchni biurowych zapewniających bezpieczeństwo informatyczne i swobodę aranżacji
przestrzeni, dające możliwość rozwoju firmy
w przyszłości.

– PREZYDENT KIELC, BOGDAN WENTA

z prowadzeniem działalności gospodarczej
w zakresie działalności produkcyjnej, stanowiące inwestycję początkową, położone
na terenie Gminy Kielce. Przyjęcie uchwały
umożliwi przedsiębiorcom realizującym
inwestycje początkowe na uzyskanie
zwolnienia z podatku od nieruchomości
na okres maksymalnie 3 lat.

przebieg wschodniej obwodnicy Kielc.
To niezwykle istotne, żeby zapewnić
obsługę komunikacyjną tego obszaru.
Znaczna większość omawianego terenu
znajduje się w strefie „C” Kieleckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. A to
oznacza, że na terenach przeznaczonych
pod zabudowę są dosyć poważne ograniczenia wynikające z zapisów, które chronią
Przyjęta na lutowej sesji uchwała jest kon- walory przyrodnicze i krajobrazowe. Plan
tynuacją obranej przez Miasto Kielce poli- ma uwzględnić obszar wokół istniejących
tyki podatkowej, mającej na celu zachę- już biurowców oraz istniejący plan dla
canie firm funkcjonujących już na kie- kampusu uniwersyteckiego, który znajleckim rynku do dokonywania tutaj rein- duje się w sąsiedztwie terenów. Miejscy
westycji, a także przyciąganie inwestorów planiści uznali więc, że najlepiej będzie
działających na terenie kraju i za granicą opracować koncepcję dla całego obszaru
do lokalizowania swoich oddziałów 65 hektarów. W efekcie bardziej spójny
w Kielcach.
będzie układ komunikacyjny oraz rozprowadzenie mediów. Miasto zdecydowało
NOWE CENTRUM BIUROWOsię na nietypowy ruch: zleciło wykonanie
-USŁUGOWE
koncepcji zagospodarowania tak dużego
W ostatnim czasie zapadła także decyzja, terenu firmie zewnętrznej.
żeby opracować plany dla ostatniego
dużego, wolnego obszaru inwestycyjnego Koncepcja znacznie ułatwi dalsze prace
na terenie miasta. Chodzi w sumie o ok. nad planem zagospodarowania prze65 hektarów pomiędzy drogą ekspresową strzennego. Powstaną usługi metropoliS74, wschodnią granicą miasta i terenami talne, biurowce i tereny, np. dla jednostek
zielonymi wyłączonymi z zabudowy.
kultury i ośrodków badawczych. Jednocześnie miasto nie chce dopuścić do sytuKluczowa była decyzja prezydenta acji, że na terenie, gdzie dominuje jedna
i powstanie zespołu. Co najważniejsze, funkcja, życie zamiera kiedy kończą pracę
jest realna szansa, że wkrótce poznamy biura. Dlatego zakłada się wprowadzenie
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ok. 15% zabudowy mieszkalnej, żeby cały
obszar uzupełnić o właśnie o tę funkcję.

ZIELONE DACHY I RETENCJA
ODEGRAJĄ KLUCZOWĄ ROLĘ
W NOWEJ WIZJI TEGO OBSZARU
Istotne przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego ma też być wykorzystanie infrastruktury błękitno-zielonej.
Chodzi o zielone dachy, umożliwiające
uprawę na nich roślin oraz retencjonowanie, czyli gromadzenie wód deszczowych, co jest problemem przy zbyt dużej
zabudowie terenów zielonych. Generalnie
całość zagospodarowania sprawi wrażenie
obszaru, na którym jest bardzo dużo zieleni.
– Na pewno chcemy, żeby powstał jak
najdoskonalszy projekt, uwzględniający
ochronę przyrody – zapowiedział prezydent Wenta.
Więcej informacji:

Centrum Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kielce
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
tel.: 41 36 76 571, 41 36 76 557
e-mail: coi@um.kielce.pl
www.invest.kielce.pl
www.mapa.invest.kielce.pl
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ZWROT NAWET PONAD POŁOWY
DWULETNICH KOSZTÓW
ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW
DLA SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG
DLA BIZNESU W ŁODZI

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to nowa formuła funkcjonowania
specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce.
Zwolnienie od podatku dochodowego
od osób prawnych, jakie oferuje, jest
dostępne na preferencyjnych zasadach
dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Nowy kształt regulacji pozwala
na korzystanie z ulg podatkowych niezależnie od tego, gdzie położone jest nasze
biuro. Lokalizacja determinuje jedynie
zakres wsparcia, jakie możemy uzyskać.

Bazowe kryterium ilościowe – czyli to, jak i rozwojowe) próg ten podlega obniżeniu
dużo pieniędzy musimy zainwestować, w wymiarze 95%, schodząc w przypadku
żeby spełnić wymagania ilościowe sta- Łodzi do zaledwie 4 000 000 złotych.
wiane przez mechanizm PSI dla projektów przemysłowych, wynosi w Łodzi
80 000 000 złotych. W wypadku szeroko
KRYTERIA ILOŚCIOWE W ŁODZI
rozumianych nowoczesnych usług dla biz(WYMAGANA WARTOŚĆ
nesu (np. programowanie, usługi finanINWESTYCYJNA [PLN])
sowo-księgowe czy badania naukowe

ZAKRES DZIAŁAŃ, NA KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC PUBLICZNĄ:
NOWOCZESNE USŁUGI DLA BIZNESU (BPO I SSC), IT ORAZ R&D

MIKRO
1 600 000

IT
związane z publikacją oprogramowania i doradztwem
w zakresie informatyki i przetwarzania danych pokrewnych,
zarządzania serwisami internetowymi (hosting) oraz
innych usług związanych z udostępnianiem infrastruktury
informatycznej

SSC / BPO
w zakresie audytu finansowego, rachunkowości
i księgowości, doradztwa związanego z zarządzaniem
oraz obsługi centrali

MAŁY
4 000 000

ŚREDNI
16 000 000

R&D
architektoniczno-inżynierskie oraz w zakresie badań
i analiz technicznych, prac badawczo-rozwojowych,
specjalistycznego projektowania przemysłowego
i wnętrzarskiego, doradztwa w sprawach ochrony środowiska

80 000 000

INNE

USŁUGI
BIZNESOWE

centra telefoniczne, naprawa i konserwacja komputerów
i sprzętu komunikacyjnego
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4 000 000
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objęty progiem 35%. W pozostałych miastach regionalnych w Polsce, np. Poznań,
Wrocław, progi te są z reguły niższe o 10%
we wszystkich tych kategoriach. Innymi
słowy, inwestując w Łodzi 10 milionów
złotych, duża firma może liczyć na wsparcie rzędu 3,5 miliona złotych, podczas
gdy np. we Wrocławiu będzie to tylko
2,5 miliona złotych.
Na czym polega wsparcie?
Otrzymane wsparcie przekazywane
jest inwestorowi w formie długoletniego zwolnienia od podatku od osób
prawnych (CIT). W Łodzi, w kwocie indywidualnie obliczonej dla danego projektu, taka pomoc jest możliwa do odebrania na przestrzeni 15 lat działalności. Podatnicy podatku dochodowego
od osób prawnych są, co do zasady, opodatkowani w Polsce stawką 19%.

WIELKOŚĆ
LICZBA
ROCZNY
FIRMY PRACOWNIKÓW OBRÓT

ROCZNY
BILANS

W Łodzi wynagrodzenia w sektorze
nowoczesnych usług dla biznesu w segmencie IT są niższe o 13% niż średnia
krajowa. W obszarze finansów i księgowości jest to z kolei przeciętnie mniej
o 9%. W Łodzi w sektorze nowoczesnych
usług dla biznesu pracuje około 30 000
osób, rok do roku ta liczba zwiększa się
w tempie około 14%.

W najnowszym światowym rankingu
najlepszych specjalnych stref ekonomicznych, przygotowywanym co roku
i
przez zespół fDi Magazine (periodyku
MAŁA
< 50
< 10 lub < 10
z grupy Financial Times), ŁSSE znalazła się
zatrudnienia pracowników (koszty płacy na 3. miejscu na świecie. Uznana została
ŚREDNIA
< 250
< 50
< 43
brutto tych pracowników, powiększone też za najlepszą strefę w Europie, również
o składki obowiązkowe, takie jak składki dla firm z sektora MŚP.
DUŻA
>250
>50
>43
na ubezpieczenie społeczne, ponoszone
przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnie- *przedstawione w artykule informacje
Outsourcing&More: Jakie wydatki nia). Zakładając bezpiecznie, że średnie nie stanowią pełnych założeń funkcjonowchodzą w zakres inwestycji – ponie- wynagrodzenie w sektorze nowocze- wania PSI, dają jedynie ramowy pogląd
sienie jakich kosztów pozwoli osiągnąć snych usług dla biznesu wynosi 8000 zło- na funkcjonowanie tego narzędzia.
próg 4 000 000 złotych?
tych brutto, zatrudnienie około 20 osób Autor: Mateusz Sipa, Zastępca Dyrektora,
Mateusz Sipa, Zastępca Dyrektora pozwala na osiągnięcie minimalnego Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy
Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi /
Biura Rozwoju Biznesu i Stosunków progu (pomijając przywołane wcześniej radca prawny
Międzynarodowych Urzędu Miasta Łodzi kategorie kosztowe).
/ radca prawny: W wypadku branży usłuWięcej informacji:
gowej głównym kosztem, jaki ponosi Dlaczego Łódź?
inwestor, są oczywiście wynagrodzenia
W zależności od wysokości bezroBiuro Rozwoju
pracowników, dlatego obok wydatków bocia, w polskich miastach regionalnych
Gospodarczego
związanych z zakupem sprzętu kompu- występują różne progi pomocy publiczi Współpracy
Międzynarodowej
terowego, wyposażeniem biura czy naby- nej na nowe inwestycje. Dla Łodzi jest to
ul. Piotrkowska 104a
ciem oprogramowania, podmiot korzy- 35%, 45% i 55% w zależności od wielkości
90-926 Łódź
stający z pomocy publicznej może w try- firmy. Na 55-procentowe wsparcie może
tel.: 42 638 59 39
bie PSI zaliczyć na poczet swojej inwe- liczyć mała firma, na 45-procentowe
fax: 42 638 59 40
e-mail: boi@uml.lodz.pl
stycji również równolegle 2-letnie koszty średnia, z kolei duży podmiot zostanie

MIKRO

< 10

<2
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AKTUALNOŚCI HR
PAWEŁ WARDA NOWYM WICEPREZESEM DS. OPERACYJNYCH
W SPÓŁCE BIUROWEJ SKANSKA
Spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej powołała Pawła Wardę
na stanowisko wiceprezesa (EVP) ds. operacyjnych w Polsce i zarazem mianowała
go na nowego członka zarządu. Paweł
Warda będzie odpowiedzialny za działalność związaną z realizacją inwestycji
w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Łodzi.
Paweł Warda ma ponad 20 lat doświadczenia i pełnił dotychczas wiele funkcji

menedżerskich w obszarach zarządzania
realizacjami inwestycji oraz ich kosztami
m.in. w sektorach komercyjnym, przemysłowym, rekreacyjnym i handlowym.
Reprezentował inwestorów, instytucje
finansowe i najemców. Zanim dołączył
do Skanska, pracował w firmie Jones
Lang LaSalle (JLL), gdzie zajmował stanowisko dyrektora ds. realizacji inwestycji
w Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji,
a także był członkiem zarządu w regionie

EMEA ds. usług inwestycyjnych i realizacyjnych. Wcześniej pracował w Atkins
i Bovis Lend Lease.
– Cieszymy się, że Paweł dołączył do zespołu
Skanska. Polska jest największym rynkiem
w naszym portfolio w Europie Środkowo-Wschodniej i chcemy kontynuować realizację strategicznego celu związanego
z rozwojem inwestycji w tym kraju. Dzięki
bogatemu doświadczeniu w branży nieruchomości, w szczególności zarządzania
inwestycjami i realizacją obiektów budowlanych, Paweł pokieruje naszymi projektami w czterech głównych miastach Polski:
w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Łodzi.
Liczymy na to, że jego wiedza i doświadczenie będzie dla nas znaczącym wsparciem
w osiągnięciu naszych ambitnych celów
związanych z neutralnością klimatyczną
– podkreśla Katarzyna Zawodna-Bijoch,
CEO i prezes spółki biurowej Skanska
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Spółka biurowa Skanska w CEE działa
na 10 rynkach miejskich w czterech krajach – na Węgrzech, w Czechach, Polsce
i Rumunii. Jest liderem rynku w regionie,
który dostarczył już ponad 1 400 000 mkw.
powierzchni biurowej. W Polsce Skanska
jest obecna na siedmiu rynkach – w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Trójmieście.
W lutym 2020 roku spółka biurowa
Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej
(CEE) ogłosiła powołanie nowego zarządu
i struktury organizacyjnej w ramach strategii biznesowej zakładającej jeszcze
większe skupienie się na kliencie i wartościach firmy. Skanska scentralizowała
organizację na poziomie regionu CEE,
m.in. powołując nowych wiceprezesów
odpowiedzialnych za konkretną działalność biznesową. Mariusz Krzak, drugi
wiceprezes ds. operacyjnych w Polsce, jest
odpowiedzialny za rynki warszawski, wrocławski i gdański.
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STRATEGIA FIRMY LMC POLSKA W RĘKACH
RAFAŁA GLOGIER-OSIŃSKIEGO
Z początkiem lutego 2021 roku odpowiedzialnym za strategię firmy LMC na polskim rynku został Rafał Glogier-Osiński.
LMC jest właścicielem m.in. aplikacji
rekrutacyjnej Pracazarogiem.pl oraz
systemu do zarządzania rekrutacjami
Teamio.

Odpowiadał za stworzenie strategii marketingowej, stworzył cykliczne badanie
„Barometr nastrojów pracowników” oraz
wiele branżowych raportów wynagrodzeń, był członkiem zespołu doradczego
wspierające powstawanie nowych inwestycji w Polsce.

Rafał Glogier-Osiński od 14 lat związany jest z rynkiem rekrutacji w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej. Absolwent
socjologii na Uniwersytecie Warszawskim,
pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał na stanowiskach marketingowych,
od lokalnych po regionalne.

- Polski rynek rekrutacyjny jest dojrzały,
duży i bardzo konkurencyjny – mówi Rafał
Glogier-Osiński, Country Manager LMC.
– Są na nim wielcy gracze w każdym segmencie, od ogłoszeń po całościową realizację rekrutacji czy kampanii employer
brandingowych. Uniwersalne rozwiązania,
dominujące na rynku oferują realizację
potrzeb klientów dzięki ogromnej skali.
To wiąże się z wysokimi kosztami i sporym
marginesem „błędu” lub potencjalnym
niedopasowaniem efektów, np. profilu
osób poszukujących pracy do faktycznych potrzeb pracodawców. Kluczowym
wyzwaniem jest znalezienie właściwego
kanału rekrutacji, w którym są poszukiwani pracownicy.

W kolejnych latach był kierownikiem lub
dyrektorem w obszarze rozwoju produktu
oraz zarządzania. Współzałożyciel oraz
współautor metodologii pracy Pracowni
EB. Pracował m.in. w Hudson, Agorze, a do
końca stycznia 2021 roku był dyrektorem marketingu na Europę Środkowo-Wschodnią Gi Group, włoskiej agencji
rekrutacyjnej działającej w 57 krajach.

POLKA ZOSTAŁA GLOBALNYM LIDEREM W TMF GROUP
Dagmara Witt-Kuczyńska, zarządzająca dotychczas praktyką Księgowości
i Podatków na obszar Europy Centralnej
i Środkowej (CEE) obejmujący Polskę,
Czechy, Słowację, Ukrainę, Rosję i Kazachstan, objęła stanowisko globalnego lidera

tej praktyki, odpowiedzialnego za dostarczanie usług dla międzynarodowych
klientów TMF Group.
Rolą polskiej menedżerki jest zapewnienie najwyższego poziomu obsługi
dla globalnych klientów TMF Group
w obszarze księgowości i podatków oraz
kierowanie międzynarodowym zespołem
menedżerów i dyrektorów odpowiedzialnych za wsparcie globalnych klientów.
Jest również odpowiedzialna za wykorzystanie atutu globalnej obecności firmy
opartej o pracę zespołów składających
się z lokalnych ekspertów i wdrażanie
rozwiązań mających usprawnić i ujednolicić usługi świadczone przez lokalne
biura TMF Group dla globalnych klientów.

Grupy TMF w regionie Europy, Bliskiego
Wschodu i Afryki (EMEA). Z TMF Group
związana jest od ponad pięciu lat,
w trakcie których obejmowała stanowiska lokalne, odpowiedzialne za obsługę
klienta, operacje i zarządzaniem polską
praktyką TMF, a następnie regionalne
w obszarze Europy Środkowo-Centralnej.
Wcześniej, w latach 2005–2015, menedżerka była związana z firmą doradczą
EY, gdzie pracowała w działach Usług
Księgowych, Księgowości Wewnętrznej,
Audytu, a w ostatnich latach jako menedżer w Dziale Doradztwa w Zakresie
Rachunkowości.

Jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej
Dagmara Witt-Kuczyńska pracuje w war w Warszawie. Posiada tytuł Biegłego
szawskim biurze polskiego oddziału Rewidenta Polskiej Izby Biegłych RewiTMF Group, który zatrudnia blisko 500 dentów oraz tytuł FCCA, przyznawany
ekspertów w Warszawie i Katowicach przez The Association of Chartered Ceri jest jednym z największych oddziałów tified Accountants (ACCA).
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REKRUTACJA
TALENTÓW
W DOBIE PANDEMII
Sektor nowoczesnych usług dla biznesu ma bardzo znaczącą
i stabilną pozycję na polskim rynku pracy.
Eksperci z ManpowerGroup wciąż obserwują duże zainteresowanie inwestorów
zagranicznych lokowaniem swoich
nowych inwestycji w Polsce, co powoduje dalszą dynamikę rozwoju tej branży
i wiąże się z ciągłym zapotrzebowaniem
na nowych pracowników. Jednocześnie
wiedza i kompetencje polskich kadr są
bardzo wysoko oceniane. Dlatego też istniejące już na naszym rynku oraz nowe
centra decydują się na tworzenie w Polsce
zespołów do obsługi bardzo zaawansowanych procesów finansowych, zakupowych, w zakresie R&D, IT, ale także HR czy
digital marketingu. Z jakimi wyzwaniami,
w świetle powyższych zmian, mierzą
się pracodawcy i jak mogą sobie z nimi

radzić? Na te pytania odpowiadają eksperci ManpowerGroup.
Dobra dostępność kandydatów o potrzebnych kompetencjach, w tym również
językowych, rosnące zasoby bardziej
doświadczonych pracowników, a także
dojrzałość polskiego sektora nowoczesnych usług dla biznesu sprawiają,
że do firm nad Wisłą płyną coraz bardziej zaawansowane procesy i operacje
biznesowe. Prowadzi to do zmian m.in.
w postaci rosnącego zapotrzebowania
na zasoby kadrowe z doświadczeniem
tzw. seniorskim i mniejszego udziału
wakatów dostępnych dla kandydatów
z poziomu tzw. entry-level.

Z drugiej strony Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem dla nowych inwestorów. Tę atrakcyjność wzmacnia także
powiększająca się co roku pula dostępnych absolwentów uczelni technicznych,
które podążają za aktualnymi trendami
rynku pracy w IT oraz R&D, i rokrocznie
przygotowują kolejnych inżynierów
do wejścia na rynek i podjęcia zatrudnienia. Technologiczne know-how nad
Wisłą sukcesywnie się powiększa i coraz
bardziej złożone projekty realizowane są
z pomocą polskich specjalistów. Nabywane przez naszych ekspertów doświadczenie oraz dostępność wykształconych
absolwentów kierunków technicznych,
pozwalają na zabezpieczenie planowanych inwestycji w Polsce, a te wzmacniają
rywalizację o talenty.
By móc realizować bardziej zaawansowane rozwiązania, pracodawcy potrzebują rekrutować osoby posiadające
określone doświadczenie i wiedzę, aby
całościowo przejąć i zarządzić nowymi
procesami. Są to funkcje dla osób o profilu seniorskim, ponieważ taka odpowiedzialność nie może spoczywać na osobach bez doświadczenia, dopiero rozpoczynających karierę zawodową. Poza
tym osoby z dużym doświadczeniem są
w pełni samodzielne, potrafią poukładać
swoją pracę oraz wiedzą, jakie działania
usprawniające wprowadzić, są przyzwyczajone do pracy w dynamicznym zmieniającym się środowisku korporacyjnym,
ale także mogą dzielić się swoją wiedzą.
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Dobra dostępność
kandydatów o potrzebnych
kompetencjach, w tym
również językowych,
rosnące zasoby bardziej
doświadczonych
pracowników, a także
dojrzałość polskiego
sektora nowoczesnych
usług dla biznesu
sprawiają, że do firm nad
Wisłą płyną coraz bardziej
zaawansowane procesy
i operacje biznesowe.
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Powyższy trend w postaci koncentracji
organizacji na osobach o większym
doświadczeniu zawodowym wzmocniło przejście firm na model zdalny lub
hybrydowy. Dzięki nim ten proces mógł
przebiegać sprawniej, a firma nie traciła
na efektywności. Potwierdzają to również przedstawiciele sektora IT, którzy
coraz częściej poszukują pracowników
gotowych od razu wejść do organizacji
i przejąć zakres prac do wykonania.
Eksperci ManpowerGroup prognozują,
że trend ten zmieni się w czasie postcovidowym. Co prawda duża część firm IT
deklaruje wdrożenie pracy hybrydowej
po pandemii, jednak i ten częściowy
powrót do biur znów otworzy drogę
do zatrudniania juniorów. Ich praca
wymaga bowiem bieżącego monitorowania i stałego wsparcia osób z większym doświadczeniem. Organizacje, które
zdecydują się na kontynuowanie pracy
w modelu całkowicie zdalnym, będą zmuszone do wdrożenia narzędzi i rozwiązań,
pozwalających juniorom na rozwój
w ich organizacji lub ograniczenie się
do zatrudniania kandydatów posiadających już komercyjne doświadczenie.

Przejście na model pracy zdalnej pozwoliło firmom, szczególnie organizacjom
specjalizującym się w IT, na pozyskiwanie
specjalistów bez ograniczania się do konkretnej lokalizacji. Brak konieczności
codziennego dojazdu do biura pozwala
na znaczące rozszerzenie obszaru poszukiwań nowych pracowników, a sami
specjaliści, przy wyborze nowego pracodawcy, jako istotny czynnik wyboru
wymieniają przede wszystkim projekt,
a nie, jak dotychczas, lokalizację przyszłego miejsca pracy.
Całkowite przeniesienie procesu rekrutacyjnego do modelu zdalnego znacząco wpłynęło na szybkość prowadzonych rekrutacji. Doświadczeni kandydaci są bardziej otwarci na rozmowy
z nowymi firmami. Nie angażują one
ich tak, jak wcześniejsze procesy rekrutacyjne, gdzie konieczne były spotkania
osobiste. Dodatkowo na polskim rynku
zauważalne jest rosnące zainteresowanie
pracą specjalistów IT z Europy Wschodniej
tj. Ukrainy czy Białorusi, a dzięki nowoczesnym narzędziom do pracy wirtualnej
staje się to coraz bardziej powszechne.
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Reskilling i upskilling
kompetencji
pozwala wypełnić
luki kompetencyjne
w całej organizacji,
a w konsekwencji
zabezpieczyć potrzeby
kadrowe firmy.
Reskilling i upskilling
dotyczy zarówno
kompetencji twardych,
profesjonalnych,
jak i miękkich.

nikogo przekonywać, że z odpowiednimi
ludźmi na odpowiednim miejscu przedsiębiorcy mogą osiągnąć swoje cele i zdobywać przewagę rynkową.

perspektywy zawodowej, to mocne kryterium w budowaniu wizerunku firmy
na rynku, jako marki z wyboru, krytyczny
element strategii employer brandingu.

Kolejnym trendem, istotnym dla firm
chcących szybko powrócić do stopnia
aktywności sprzed pandemii, jest zwiększenie elastyczności zatrudnienia.
Widzimy coraz częściej, że na popularności w sektorze usług nowoczesnych
zyskuje praca tymczasowa, dająca szansę
uzupełnienia zasobów w sytuacjach
braku pewności, co do długofalowych
planów, zamówień i możliwości zatrudnienia od razu na stałe.

Trend związany z konkurowaniem
o talenty utrzyma się w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Będą
zyskiwać firmy posiadające przejrzystą
strategię employer brandingową oraz
takie, które mają dobre opinie na rynku
zarówno wśród kandydatów do pracy, jak
i pracowników. Dlatego bardzo istotne
z perspektywy pracodawcy będzie
zadbanie o doświadczenia kandydatów
już na etapie procesów rekrutacji, co
oznacza przeprowadzanie rozmów
w partnerskiej atmosferze, udzielanie
informacji zwrotnych, sprawne i terminowe działanie, ale także ciekawie zredagowane ogłoszenia o pracę. Będą się
także liczyły oferowane warunki zatrudnienia, benefity dostosowane do potrzeb
oraz indywidualne podejście do rozwoju pracowników. Ostatni rok pokazał,
że wśród kandydatów bardzo doceniana
jest elastyczność pracodawcy, ale także
jego stabilność.

Oczywiście nadal osoby o profilu juniorskim stanowią ważną część powoływanych zespołów, ale muszą mieć mentorów, od których się uczą, osoby, które
posiadają już odpowiednie doświadczenie, żeby zadbać o efektywne zarząPozyskanie i utrzymanie pracowników dzanie powierzonymi procesami. Rozwiąz bogatym doświadczeniem jest związane zaniami, z jakich mogą skorzystać organiz nowymi wyzwaniami dla organizacji, zacje w celu przygotowania pracownika
ponieważ konieczne jest dostosowanie do wejścia do nowej roli lub wyposażenia
oferowanego wynagrodzenia i pakietu go w nowe, potrzebne kompetencje, są
benefitów do kandydatów o innym pro- programy reskillingu/upskillingu.
filu. Należy także zadbać o ścieżki rozwoju
dla seniorów, odpowiednie szkolenia oraz Działania w obszarze upskillingu skuambitne zadania, które utrzymają ich piają się na wyposażaniu pracownika
w organizacji na dłużej. Dziś firmy z sek- w bardziej zaawansowane umiejęttora nowoczesnych usług dla biznesu nie- ności, wiedzę i doświadczenie w ramach
ustannie konkurują ze sobą o doświad- danego stanowiska – to rozwój pracowczonych pracowników, więc ryzyko rotacji nika w obrębie dotychczasowej eksperjest duże, a zapewnienie możliwości roz- tyzy, przejęcie większej odpowiedzialwoju – przy dynamicznie zmieniającym ności. Działania w obszarze reskillingu
się otoczeniu ekonomicznym – konieczne. wiążą się z nabywaniem nowych umiejętności zawodowych, co łączy się często
Talent jest istotnym wyznacznikiem kon- ze zmianą profilu zawodowego. Reskilkurencyjności, a dostęp do pracowników ling i upskilling kompetencji pozwala
z kluczowymi kwalifikacjami stanowi kry- wypełnić luki kompetencyjne w całej
terium wzrostu dla organizacji. Dlatego organizacji, a w konsekwencji zabezpiefirmy, które będą chciały szybko wrócić czyć potrzeby kadrowe firmy. Reskilling
do skali działalności sprzed pandemii lub i upskilling dotyczy zarówno kompetencji
zwiększyć ją razem z rozwojem sektora twardych, profesjonalnych, jak i miękkich.
poprzez pozyskanie doświadczonych
zasobów kadrowych, coraz częściej będą Należy również zwrócić uwagę, że najlepsi
sięgać do zaawansowanych rozwiązań kandydaci na rynku, specjaliści w swojej
rekrutacyjnych, jak RPO (Recruitment dziedzinie, z większym prawdopodoProcess Outsourcing). Rozwiązań szytych bieństwem będą decydować się współna miarę, które pomagają w zminimalizo- pracować z organizacjami, które oferują –
waniu kosztów stałych rekrutacji i pozy- w ramach swojego wachlarza benefitów –
skaniu talentów o pożądanych kompe- działania w zakresie rozwoju. Stworzenie
tencjach w określonym czasie. Nie trzeba przez firmę takich możliwości i kreowanie
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BIURA, KTÓRE WZMACNIAJĄ
ODPORNOŚĆ ORGANIZACJI
Jak będzie wyglądało środowisko pracy? Jakie wyzwania, potrzeby i możliwości
przyniesie przyszłość? Na podstawie spostrzeżeń z serii wywiadów z profesjonalistami
w Europie, przyjrzeliśmy się prawdziwemu znaczeniu elastyczności biur zarówno
podczas pandemii, jak i po jej zakończeniu.
Odpowiadamy, jak obecna zmiana – od ergonomii po wyposażenie wnętrz
– może długoterminowo wspierać rozwój organizacyjny i indywidualny.

Przygotuj się na wyzwania przyszłości – pobierz raport Kinnarps
„Deniowanie środowiska pracy na nowo” na kinnarps.pl

KARIERA I ROZWÓJ

JAK 12 MIESIĘCY
PANDEMII ZMIENIŁO
RYNEK PRACY?
Minione 12 miesięcy nie było łatwym okresem dla pracodawców
i kandydatów. Izolacja społeczna, obostrzenia dotyczące zasad
prowadzenia działalności gospodarczej, a w końcu kilkumiesięczne
zamrożenie wielu sektorów, silnie odbiły się na rynku pracy.
Po trudnym pierwszym półroczu 2020 r., w III kwartale odnotowaliśmy
oznaki ożywienia, co pozwala nieco bardziej optymistycznie spoglądać
w nadchodzącą przyszłość. Zmiany na rynku pracy komentuje Piotr
Dziedzic, senior dyrektor w firmie rekrutacyjnej Michael Page.
KONDYCJA RYNKU PRACY
W II kwartale 2020 r. branża rekrutacyjna boleśnie odczuła skutki pandemii.
Zgodnie z raportem Polskiego Forum
HR, w tym czasie rynek rekrutacji stałych zmniejszył się o przeszło 30%,
a w obszarze rekrutacji tymczasowych
odnotowano 18-procentowy spadek
w porównaniu do danych z I kwartału
2020 r. Wstrzymanie procesów rekrutacyjnych zapowiadało koniec rynku pracownika. Tymczasem w drugiej połowie roku
popyt na usługi rekrutacyjne wyraźnie
się zwiększył. Wśród firm należących
do Polskiego Forum HR (PFHR) odnotowano 23-procentowy wzrost obrotów
w porównaniu do poprzedniego kwartału i 6-procentowy wzrost w stosunku
do analogicznego okresu 2019 r.
– W pierwszych kwartałach 2020 r. branża
odczuła spadek liczby prowadzonych rekrutacji. Druga połowa ubiegłego roku przyniosła ożywienie na rynku i zauważyliśmy,
że wiele firm wraca do wstrzymanych lub
odłożonych procesów rekrutacyjnych.
Minione 12 miesięcy jednak wprowadziło
niemałą rewolucję na rynku pracy. Zmieniło się zapotrzebowanie na specjalistów
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i oczekiwania względem miejsca zatrudnienia. Wiele firm przemodelowało sposób
wykonywania obowiązków oraz proces prowadzenia rekrutacji. W wielu obszarach, jak
np. retail pula kandydatów wyraźnie się
zwiększyła, co osłabiło ich pozycję na rynku.
W kilku innych sektorach gospodarki, jak
np. IT, e-commerce, warehouse, dystrybucja
i logistyka, sprzedaż, czy FMCG, zapotrzebowanie na pracowników wzrosło. Specjaliści w swych dziedzinach, szczególnie
ds. sprzedaży, optymalizacji kosztowych,
główni księgowi, czy interim managerowie, nie musieli martwić się o brak ofert
pracy. Dynamika płac w poszczególnych
branżach i na konkretnych stanowiskach
ewoluowała, a zmiany w wynagrodzeniach
przedstawiliśmy w najnowszych raportach płacowych Michael Page dostępnych
na naszej stronie internetowej – komentuje
Piotr Dziedzic.

NOWY MODEL PRACY,
NOWY SPOSÓB ZARZĄDZANIA
Jedna z większych rewolucji dotyczyła
sposobu wykonywania obowiązków.
Pojawiły się trzy modele pracy: zdalny,
hybrydowy i stacjonarny, a każdy z nich
implikował nowe wyzwania związane

z organizacją biura i wdrożeniem odpowiednich procedur bezpieczeństwa.
Wielu managerów zdawało egzamin
z zarządzania kryzysowego, który obejmował również kwestię zarządzania
personelem przy ograniczonych zasobach pracowników. To często wiązało
się z przejmowaniem nowych ról i obowiązków. Zgodnie z wynikami badania
Michael Page z drugiej połowy 2020 r.,
w Europie ponad 30% osób ubiegających
się o pracę przyznało, że zdobyło nowe
umiejętności dostosowane do konkretnej
roli. Kadra kierownicza w krótkim czasie
zobowiązana była również pozyskać kompetencje z zakresu zdalnego zarządzania,
które pozwoliłby im skutecznie i „na odległość” monitorować wyniki, motywować
zespół i budować zaangażowanie.
Czy udało nam się odnaleźć w nowej rzeczywistości? 45% badanych, którzy wzięli
udział w badaniu Michael Page przeprowadzonym w drugiej połowie 2020 r.
stwierdziło, że podczas pracy zdalnej
nie odczuło zmian w produktywności.
Niewiele mniej, bo 44% ankietowanych
stwierdziło, że w czasie „home office” ich
efektywność wzrasta. Średnio połowa
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internetowe. Biorąc pod uwagę powyższe
kwestie, „złotym środkiem” wydaje się przyjęcie modelu pracy hybrydowej, co pozwoli
pracownikom częściowo korzystać z przywilejów „home office”, a równocześnie
umożliwi osobom, które nie odnalazły
– Praca zdalna dla wielu firm i pracow- się w nowej, zdalnej rzeczywistości, realiników była nowym doświadczeniem. Biura zację obowiązków z biura – komentuje
przeniknęły do domów, a granica między Piotr Dziedzic.
życiem prywatnym i zawodowym wyraźnie
się zatarła. Wielu z nas zastanawia się, jak POTRZEBY REKRUTACYJNE
sytuacja będzie wyglądać po ustaniu pan- PRACODAWCÓW VS.
demii i czy w przypadku firm i zawodów, OCZEKIWANIA KANDYDATÓW
w których jest to możliwe, będziemy Wzrost niepewności w kwestii zatrudna stałe już pracować z domów. Przed nienia przełożył się również na nastroje
podjęciem takiej decyzji, warto sprawdzić, pracowników i przewartościował oczeczy dla wszystkich pracowników „home kiwania kandydatów względem miejsca
office” był optymalnym rozwiązaniem. pracy. Obawa przed redukcją zatrudnienia
W końcu nie każdy posiada odpowiednie sprawiła, że pula kandydatów chętnych
warunki i sprzęt do pracy w domu. Istotną do podjęcia zmian zawodowych wyraźnie
kwestią jest również aspekt socjalizacji się zmniejszyła. Znaczenia nabrały rówi potrzeba przebywania z ludźmi, którzy nież takie czynniki, jak stabilność i bezpodczas pracy w domu ograniczają się pieczeństwo pracy. Oferta dodatków
głównie do kontaktów przez komunikatory pozapłacowych czy prestiż marki przeszły
badanych neutralnie oceniła również
poziom motywacji do pracy (51%) oraz
satysfakcji (49%), a niemal co trzecia
osoba zauważyła pozytywny wpływ pracy
zdalnej na te aspekty.

na drugi plan, gdyż dla kandydatów ważniejsze było to, jak firma poradziła sobie
z kryzysem w czasie „lockdownu”.
– Z perspektywy pracodawców możemy
zauważyć, że ich oczekiwania względem
pracowników nie zmieniły się tak diametralnie. Nadal największe znaczenie
odgrywa kwestia dopasowania kandydata
do organizacji – zarówno pod kątem profilu kompetencji i doświadczenia wymaganego na danym stanowisku, jak i „miękkich”
aspektów związanych z osobowością. Ze
względu na dynamikę zmian w otoczeniu
biznesowym, istotną rolę odgrywa elastyczność oraz umiejętność odnalezienia
się w nowym, zmiennym środowisku. Firmy
większą wagę przykładają natomiast
do umiejętności zarządzania zespołem,
również „na odległość” oraz do kwestii
autoprezentacji, która nabrała szczególnego znaczenie ze względu na wideo konferencje i zdalne spotkania biznesowe –
komentuje Piotr Dziedzic.

45% badanych, którzy wzięli
udział w badaniu Michael Page
przeprowadzonym w drugiej połowie
2020 r. stwierdziło, że podczas
pracy zdalnej nie odczuło zmian
w produktywności. Niewiele mniej,
bo 44% ankietowanych stwierdziło,
że w czasie „home office” ich
efektywność wzrasta.
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WYZWANIA REKRUTACJI ZDALNEJ
Rynek rekrutacyjny stoi w obliczu nowych wprowadzenia nowej osoby do swojej
wyzwań, które wynikają także z koniecz- roli „na odległość” i zintegrowania jej
ności odnalezienia się w nowej rzeczywis z zespołem – mówi Piotr Dziedzic.
tości. Częścią niej stały się rekrutacje zdalne.
Według danych Głównego Urzędu Sta– Internetowe rekrutacje nie były nowością tystycznego, od czerwca do listopada
na rynku pracy, jednak nigdy wcześniej nie 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce utrzyodbywały się na tak szeroką skalę. Takie mywała się na poziomie 6,1%, co w storozwiązanie otworzyło nowe możliwości sunku do analogicznego okresu 2019 r.
zarówno przed rekruterami i firmami, oznacza, że bezrobocie wzrosło średnio
zwiększając pulę talentów dzięki pomi- o ponad 1 p.p. Dla porównania, w paźnięciu kryterium geolokalizacji. Kandy- dzierniku 2019 r. odnotowaliśmy rekordatom natomiast umożliwia to zdobycie dowo niskie wskaźniki bezrobocia, które
pracy poza miejscem zamieszkania. Przy- szacowano na poziomie 5,0%. Dane Europuszczamy, że po ustaniu pandemii, rów- statu za listopad 2020 r. pokazują natonież w przypadku procesów rekrutacyjnych, miast, że poziom bezrobocia w Polsce
częściej spotykać się będziemy z modelem pod koniec minionego roku wynosił 3,3%.
hybrydowym. Część rozmów z kandyda- Średnią unijną w tym czasie szacowano
tami zapewne będzie odbywać się zdalnie, na poziomie 7,5%, a niższe wskaźniki
jednak nadal kontynuowane będą oso- odnotowały tylko Czechy.
biste spotkania, gdyż pozwalają na bliższe
poznanie danej osoby, ocenienie jej osobo- – Mamy nadzieje, że w niedalekiej przywości i dopasowania do firmy. Po okresie szłości, firmom uda się powrócić do konrekrutacji następuje etap onboardingu dycji biznesowej sprzed okresu pandemii,
kandydata, co również częściej realizo- co wpłynie także na poprawę wskaźwane jest przez internet. To generuje dodat- ników gospodarczych oraz sytuację kankowe trudności związane z koniecznością dydatów na rynku pracy. Wszystkich

zainteresowanych aktualnymi płacami oferowanymi na poszczególnych stanowiskach
zachęcamy do lektury naszych najnowszych raportów płacowych. Zarówno dla
kandydatów, jak i pracodawców może być
to cenne źródło wiedzy na temat trendów
i aktualnych stawek – podsumowuje Piotr
Dziedzic z Michael Page.
Raporty płacowe Michael Page z sektorów: e-commerce, FMCG, retail, łańcucha dostaw, manufacturingu, bankowości, finansów, healthcare, IT, nieruchomości i budownictwa, HR i centrów usług
wspólnych (SSC) dostępne są na stronie
internetowej: www.michaelpage.pl.
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Internetowe rekrutacje nie były
nowością na rynku pracy, jednak
nigdy wcześniej nie odbywały się
na tak szeroką skalę. Takie rozwiązanie
otworzyło nowe możliwości zarówno
przed rekruterami i firmami,
zwiększając pulę talentów dzięki
pominięciu kryterium geolokalizacji.
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BIBLIOTEKA MANAGERA
TECHNIKI NEGOCJACJI I WYWIERANIA WPŁYWU
Prowadzenie biznesu bez umiejętności
negocjowania jest prawie niemożliwe.
Negocjować muszą właściciele firm,
menedżerowie i kierownicy oraz pracownicy każdego działu, który ma kontakt z klientami lub dostawcami. Zdolność
do uważnego wysłuchania potrzeb drugiej strony, a następnie do wypracowania
rozwiązania korzystnego i dla nas, i dla
partnera biznesowego stanowi warunek
budowania owocnych, długotrwałych
relacji, pozwalających w efekcie zwiększać
wpływy i zyski przedsiębiorstwa.
Ta książka wyczerpująco wyjaśnia,
na czym polegają profesjonalnie prowadzone negocjacje, oraz podpowiada,
z których technik negocjacyjnych warto
korzystać i o jakich zasadach negocjatorskich należy zawsze pamiętać. Wskazuje,

które tematy warto poruszać w rozmowie
biznesowej, a które lepiej pominąć.
Pozwala zrozumieć wagę planowania
procesu negocjacyjnego i dobrze przygotować się do dyskusji. Nie zabrakło omówienia najważniejszych metod wywierania wpływu oraz skutecznych sposobów na nawiązywanie szczerych i długotrwałych relacji, a także wskazówek, jak
radzić sobie z własnymi emocjami i niwelować pojawiające się przy okazji negocjacji konflikty.

Autor: Michał Chmielecki
Rok wydania: 2020
ISBN Książki drukowanej:
978-83-283-7236-8
ISBN e-booka:
978-83-283-7616-8

ZARABIAJ WIĘCEJ PIENIĘDZY
Co sprawia, że dana osoba zdobywa
majątek?
Być może to kwestia szczęścia, może zadecydowała o tym inteligencja, być może
kluczem było najlepsze wykształcenie,
a może po prostu chodzi o relacje z właściwymi ludźmi. Z drugiej strony każdy z nas
zna kogoś, kto z pewnością zasługuje
na duże pieniądze, a ich nie posiada. Prawdziwych bogaczy jest niewielu. A tych,
którzy samodzielnie, wyłącznie własnym
wysiłkiem, zbili milionowe majątki, z całą
pewnością jest znacznie mniej niż tych,
którzy starają się je zdobyć. Co więc zdecydowało o tym, że ta, a nie inna osoba
spełniła swoje pragnienia i stała się wyjątkowo bogatym człowiekiem?
Oto niezwykłe studium poświęcone
cechom, nawykom i zachowaniom ludzi,
którzy zbili majątek wyłącznie pracą własnych rąk. Temu zagadnieniu poświęcono
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ogromną liczbę badań i analiz. Okazuje
się, że istnieje zestaw cech i zachowań,
które sprawiają, że człowiek osiąga sukces
finansowy. Można je w sobie wypracować,
pielęgnując odpowiednie nawyki i wykorzeniając te mniej korzystne, właściwe
ludziom ubogim i przeciętnym. Dzięki tej
książce dowiesz się, co robić i czego się
nauczyć, aby dołączyć do grona milionerów. Znajdziesz w niej bogatą skarbnicę wskazówek i praktycznych porad ułatwiających wykształcenie odpowiednich
nawyków, a także szereg motywujących
przykładów i prawdziwych historii ludzi,
którzy odnieśli wielki sukces finansowy.
Autor: Brian Tracy
Rok wydania: 2021
ISBN Książki drukowanej:
978-83-283-7023-4
ISBN e-booka:
978-83-283-7025-8
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