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1/3 Polaków skarży się na dyskryminację w miejscu
pracy, chociaż polskie prawo zapewnia każdemu
równość. Co ma zrobić pracodawca, by każdy
czuł się dobrze? Zarządzanie przez różnorodność
wymaga od przedsiębiorstwa, by wartości takie jak
godność człowieka, szacunek, równość, solidarność
i sprawiedliwość były odzwierciedlone we wszystkich
aspektach działalności ﬁrmy.
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Szanowni Państwo,
Mimo wielu pandemicznych przeszkód i wyzwań, świat usług dla
biznesu stale się rozwija i idzie do przodu. Była o tym mowa podczas
ostatniego BSS Tour International, podczas którego prelegenci z całej
Europy debatowali o nowych trendach w biznesie. Konferencja „2021
Game Changers” już za nami, a relację z tego wydarzenia zamieszczamy na stronach Outsourcing&More.
Pandemia stała się szczególnie dokuczliwa dla sektora nieruchomości,
który jednak nie poddał się i postawił na nowoczesne technologie,
innowacyjność i dbałość o zrównoważony rozwój – o tym wspomina
Mateusz Bonca – Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce – z którym przeprowadziliśmy główny wywiad tego wydania. Niniejszy numer Outsourcing&More, to także wiele innych artykułów, wywiadów i aktualności z rynku.
Zapraszam Państwa do lektury majowego wydania magazynu,
w którym ponownie zgromadziliśmy ciekawe publikacje dotyczące inwestycji, biznesu i HR, przybliżając te obszary, którymi żyje
sektor nowoczesnych usług biznesowych i jego najbliższe otoczenie.
Dymitr Doktór
Redaktor Naczelny

Miejsce i data wydania:
Warszawa, 12.05.2021
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, reprodukcja bez pisemnej
zgody Redakcji nie jest dozwolona.
Redakcja nie odpowiada
za treść reklam i ogłoszeń.

Autorzy:
Weronika Guerquin-Koryzma • Mateusz Cieślak • Lidia Banasiak
• Jarosław Karlikowski • Dariusz Olejnik • Maciej Kulbat
• Michał Płaczkiewicz • Grzegorz Góralczyk • Magdalena Dudek
• Wojciech Krupa • Stefano Colli-Lanzi • Konrad Krusiewicz
• Mateusz Bonca • Marcin Uske • Paulina Śmigielska
• Anna Tymoshenko • Monika Smulewicz • Magda Dąbrowska

Outsourcing&More Polska | maj–czerwiec 2021

3

SPIS TREŚCI

6
8
10
12
16
18
22
24
28
32
36
40
42
44
4

AKTUALNOŚCI BIZNESOWE

Podcasty dla biznesu

The BSS Tour International: 2021 Game Changers
Trendy biznesowe w „Nowej Biznesowej Rzeczywistości” zostały omówione!

Pomaganie na medal
Ruszają zapisy na 10. bieg Poland Business Run 2021.

Magazynowy outsourcing
Nieruchomości magazynowe – wielu chętnych do partycypacji w sukcesie.

Rozszerzenie ochrony konsumenckiej na jednoosobowych przedsiębiorców
Dnia 1 stycznia 2021 r. weszła w życie istotna część przepisów ustawy z dnia 31 lipca
2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Zakaz konkurencji w umowach cywilnoprawnych
Firmy często powierzają wykonywanie pracy osobom zatrudnionym na podstawie
umów cywilnoprawnych.

Wynajem długoterminowy – fakty i mity
Dzisiaj na taką ofertę decyduje się coraz więcej klientów. Co warto wiedzieć na temat
wynajmu długoterminowego?

Dane to nie wszystko – przewagę daje ich właściwe wykorzystanie
Prognozuje się, że w 2021 r. firmy na całym świecie na cyfrową transformację
przeznaczą rekordową kwotę 52 mld dolarów.
SSC

Kiedy jesteśmy w biurze, czekolada jest dostępna w naszych kuchniach
na co dzień
Wywiad z Maciejem Kulbatem, Head, Barry Callebaut Shared Services Center.

Czego pragną... pracownicy?
Dziś termin „benefit pracowniczy” nabiera zgoła nowego znaczenia, bowiem nie
kojarzy się jedynie z kartą sportową i owocowymi czwartkami w biurze.

Świetlana i bardziej wyspecjalizowana przyszłość centrów usług w Polsce
Od chwili otwarcia w 2010 r. globalne centrum usług HSBC w Polsce urosło
dwunastokrotnie.

2021 jest kolejnym rokiem wzmacniania e-commerce
Zyskają przede wszystkim rozwiązania omnichannel i nowe kanały od operatorów
telekomunikacyjnych.

Work better
Nadszedł czas, aby nasze doświadczenie z miejscem pracy było jeszcze lepsze.
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Rola agencji rekrutacyjnej polega na tworzeniu wartości, poprawie
wydajności rynku pracy i zmniejszaniu luki w obszarze kwalifikacji
Wywiad ze Stefano Colli-Lanzi, CEO Gi Group.

Najważniejszy powinien być człowiek i jego otoczenie, czyli o podejściu
HCD w projektowaniu biur
Z Konradem Krusiewiczem, właścicielem warszawskiej pracowni The Design Group,
rozmawiamy o istocie filozofii human centered design.

WYWIAD NUMERU

Zwolnienie tempa otworzyło drzwi dla nowoczesnych technologii,
innowacji i dbałości o zrównoważony rozwój
Wywiad z Mateuszem Boncą, Dyrektorem Zarządzającym JLL w Polsce.

AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE
Powrót do biur jest kwestią czasu, choć wiele się zmieni
Wiele na rynku może się zmienić, tak w modelach pracy firm, jak i w samych biurowcach.

Targi mówią: otwarcie
W roku swojego jubileuszu Międzynarodowe Targi Poznańskie zmienią się nie do
poznania. Prace nad wieloma inwestycjami już się toczą.

Zgodni w Pomorskim
Czy prawnicy nadal stoją przed swym odwiecznym wyborem – kancelaria, toga czy
izba radców prawnych? Otóż nie, przed ich oczami pojawiają się całkiem nowe, jakże
interesujące opcje.

Orient na turystów
Orientarium w łódzkim Zoo niebawem będzie gotowe. Najbliższą bezpośrednią
konkurencję mieć będzie... w Wielkiej Brytanii.

Na szkle malowane
W Częstochowie zadomowiły się na dobre dwie huty szkła, światowi potentaci:
Stoelzle i Guardian Glass. W kontekście rynku zbytu nie są dla siebie konkurencją,
ale z pewnością przyjdzie im z czasem konkurować na rynku pracy.

Bydgoszcz zachęca do inwestowania... w sport!
Dlaczego warto inwestować w sport i jak „aktywne miasto” może wspierać w tych
działaniach swoich mieszkańców?

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Kielcach
CSR to nowa jakość w strategiach zarządzania firm.

AKTUALNOŚCI HR
Przygotuj się do wrzucenia wyższego biegu!
Nie zmarnuj czasu w pit stopie – sprawdź, jak zająć pole position po koronakryzysie,
nie tylko w branży outsourcingowej...

Kodeks etyki – zasady, które trzeba praktykować
Co roku amerykański Ethisphere Institute tworzy raport „Najbardziej etyczne firmy świata”.

Biblioteka Managera
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AKTUALNOŚCI
BIZNESOWE
20 LAT MANPOWERGROUP W POLSCE
ManpowerGroup zadebiutował na polskim rynku 20 lat temu, w marcu 2001
roku – to właśnie wtedy w Warszawie
powstał pierwszy oddział firmy. Zaczynając od pracy tymczasowej i rekrutacji,
dziś jest doradcą biznesowym w zakresie
innowacyjnych rozwiązań HR oraz kluczowym graczem na rynku. Obecnie firma
posiada blisko 50 oddziałów i zatrudnia
ponad 500 pracowników własnych.
Gdy ManpowerGroup otwierał swój
pierwszy oddział nad Wisłą, działając
wówczas pod nazwą Manpower, co
szósty mieszkaniec naszego kraju pozostawał bez pracy. Rozwiązania, takie jak
praca tymczasowa czy usługi rekrutacyjne, oferowane przez wyspecjalizowane
agencje – choć doskonale znane na rynkach Europy Zachodniej – w Polsce nie
cieszyły się jeszcze dużą popularnością.
Szczególnie sceptyczni byli wobec nich
kandydaci, którzy nie posiadali doświadczenia w poszukiwaniu pracy z pomocą
firm rekrutacyjnych. Punktem zwrotnym
w rozwoju branży była uchwalona w 2003
roku ustawa o zatrudnieniu pracowników
tymczasowych. – Nowe przepisy uregulowały rozwiązania dotyczące pracy tymczasowej w Polsce oraz dawały silne podstawy do tego, by dalej z sukcesami rozwijać ten biznes. Ustawa przyczyniła się
do wzrostu zainteresowania usługą wśród
polskich pracodawców. Była kamieniem
milowym i punktem startowym dla rozwoju naszej organizacji. Choć praca tymczasowa była wówczas jednym z kilku
naszych rozwiązań, to również jednym
z najważniejszych, od którego zaczęła się
ekspansja naszych inwestycji na rynku polskim. Wykorzystanie przez pracodawców tej
formy zatrudnienia na masową skalę sprawiło, że poszukiwanie pracy za pomocą
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agencji stało się standardem – tłumaczy
Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce, która od ponad 17 lat
zarządza firmą.

Forum Ekonomicznego w Davos firma
ogłosiła nastanie „Ery Człowieka”, w której
miejsce głównego wyróżnika konkurencyjności, jakim dotychczas był dostęp
do kapitału, zajął dostęp do talentu.

Rok po założeniu firmy ManpowerGroup
został współzałożycielem Związku Agencji
Pracy Tymczasowej, który dziś działa
pod nazwą Polskie Forum HR. Jest to najważniejsza w branży organizacja, która
kształtuje rynek pracy w Polsce – zarówno
w sferze prawnej, jak i obowiązujących
standardów. W 2004 roku firma rozbudowała wachlarz swoich rozwiązań, dodając
do pracy tymczasowej, rekrutacji i outsourcingu także ofertę z zakresu outplacementu, realizowanego w ramach nowego
brandu Right Management. W tym samym
roku Polska weszła do Unii Europejskiej.
Jak zaznacza Iwona Janas, zapoczątkowało to ogromny napływ zagranicznych
inwestycji do naszego kraju, który ManpowerGroup mógł wspierać poprzez łączenie
kandydatów z pracodawcami. – Nad Wisłą
swoje biznesy otwierały firmy, które doskonale znały reprezentowane przez nas rozwiązania i chętnie z nich korzystały. Przyczyniło się to także do mocniejszej familiaryzacji polskiego społeczeństwa z tematem
współpracy z agencjami. W tym czasie
swoją pozycję na polskim rynku umacniał
także sektor nowoczesnych usług dla biznesu, który wspieraliśmy w pozyskiwaniu
specjalistów – dodaje Iwona Janas.

– Ważnymi elementami, które przyspieszyły rozwój organizacji na przestrzeni 20
lat, były wewnętrzna cyfryzacja i intensywny rozwój technologiczny, czyli wprowadzenie nowoczesnych narzędzi wspierających procesy biznesowe. Wykorzystujemy je również w realizowaniu usług dla
naszych klientów. Przykładem jest doceniany i nagradzany globalnie Tapfin, czyli
rozwiązanie pomagające w zarządzaniu
dostawcami. Nieustannie wzmacniamy
nasze specjalizacje i dbamy o rozwój
kompetencji pracowników, którzy współpracują z coraz większą liczbą klientów
i kandydatów. Sukcesywnie powiększamy
wachlarz naszych rozwiązań, obecnie realizowanych poprzez trzy marki – Manpower,
Experis oraz utworzony rok temu Talent
Solutions. Na przestrzeni lat zmienił się
także sam sposób prowadzenia biznesu,
niemal na każdym etapie współpracy
z klientami oraz kandydatami. Było to
spowodowane postępującą digitalizacją.
Obecnie pandemia wymusiła jeszcze mocniejsze wejście do świata online i przyniosła
ze sobą duże zmiany w obszarze prowadzenia procesów rekrutacyjnych, bez fizycznego kontaktu z kandydatem – zaznacza
Iwona Janas i dodaje, że choć w ciągu
Kolejny ważny moment w historii firmy 20 lat działalności firma ManpowerGroup
to 2011 rok, kiedy utworzony został nowy wprowadziła wiele zmian w swoich strukbrand – Experis, pozyskujący dziś specja- turach, jeden element pozostaje stały.
listów dla branży IT. W tym samym czasie – To, z czego jesteśmy niezwykle dumni, to
firma przeszła rebranding – aby lepiej niezmieniona od lat kultura organizacyjna,
oddać strukturę tworzoną przez kilka która opiera się na ponadczasowych dla
marek zmienia nazwę na ManpowerGroup. nas wartościach, jakimi są ludzie, wiedza
Tego samego roku podczas Światowego i innowacje – podsumowuje Iwona Janas.
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ZA GRANICĄ DOSTĘPNA BĘDZIE POLSKA APLIKACJA NAIS
Twórcy Nais, aplikacji do doceniania pracowników oraz budowania dobrej atmosfery w zespołach, założyli spółkę Nais.co
w Londynie. I zaczynają międzynarodowy
rozwój usługi.
Nais, założony jako start-up w 2016 roku
przez Iwonę Grochowską, Tomasza Józefackiego i Krzysztofa Mikulskiego, dziś ma
ok. 50 tys. użytkowników. Do tej pory –
co niespotykane na polskim rynku –
zebrał w kolejnych rundach finansowania od prywatnych inwestorów ok.
1,9 mln dolarów.
Nais to aplikacja all-in-one do doceniania,
nagradzania, motywowania i angażowania pracowników. Pomaga szefom,
menedżerom firm – tych najmniejszych,
średnich i dużych, które stoją przed wyz
waniem jak skutecznie motywować pracowników – zatrzymywać ich w firmie
na dłużej. Jest to możliwe, bo aplikacja
Nais pozwala na natychmiastowe przekazanie informacji zwrotnej, podziękowania, docenienia czy nagrody. Dzięki
modelowi SaaS (self as a service) z Nais
mogą korzystać nawet czteroosobowe
firmy, dla których bonusy, takie jak prywatna opieka zdrowotna do tej pory były
niedostępne lub bardzo drogie. Wśród
klientów Nais są firmy różnych branż,
różnej wielkości, z oddziałami w całej
Polsce, ale też za granicą. Wszystkie
firmy, które korzystają z Naisa, wyznają
jedną filozofię: chcą budować kulturę
doceniania pracowników oraz pracować
nad ich zaangażowaniem. Wśród klien
tów są firmy wielokrotnie nagradzane

przedsiębiorców; pomoc w opracowaniu
biznesplanów; networking, w tym kontakty z inwestorami; doradztwo dotyczące
Pod koniec 2020 roku Nais zakwalifikował rozwoju na arenie międzynarodowej.
się do globalnego programu „Microsoft For Startups”, co oznacza dostęp – Cieszymy się, że Nais jest częścią naszej
do technologii, mentoringu, marketingu wyjątkowej globalnej sieci, brytyjskiego
i sprzedaży.
programu rządowego venture capital,
który koncentruje się na wspieraniu zagra– Program „Microsoft For Startups” prze- nicznych przedsiębiorców. Chcemy, aby tak
znaczony jest dla startupów, które posia- innowacyjne firmy jak Nais, o znacznym
dają rozwiązanie przetestowane przez potencjale wzrostu, mogły realizować
klientów, najlepiej również wsparcie inwe- swoje ambicje tutaj, w Wielkiej Brytanii
stora oraz zaangażowany zespół – mówi – napisał do założycieli Nais w Polsce
Wiktoria Przybylska, Startup Program Derek Goodwin, Head of Entrepreneur
Manager z Microsoft.
ship w brytyjskim ministerstwie handlu
zagranicznego.
– Znalezienie się w programie oznacza,
że startup osiągnął poziom dojrzałości, Żeby wziąć udział w GEP i skorzystać
który pozwala na skupienie się na skalo- z szansy globalnego rozwoju, Nais powołał
waniu rozwiązania i to nie tylko na rynku spółkę w Wielkiej Brytanii – Nais.co, której
lokalnym oraz że jest gotowy na rozmowy prezesem został Tomasz Józefacki, jeden
z najbardziej wymagającymi klientami – z trojga co-founderów Naisa w Polsce. I to
dodaje Przybylska.
on, wraz z międzynarodowym zespołem,
odpowiada za rozwój Nais.co za granicą.
Natomiast pod koniec marca 2021 roku
Nais dostał się do Global Entrepreneur – Oznacza to, że przenosimy nasze uniwerProgramme (GEP), który prowadzi bry- salne rozwiązanie, które wypracowaliśmy
tyjski rząd. Do programu GEP dotych- w Polsce, na rynki Europy Zachodniej i dalej
czas zakwalifikowało się 26 firm z Polski, do Stanów Zjednoczonych. To właśnie te
z czego 20 w ciągu ostatnich pięciu lat.
dwa rynki – Wielka Brytania i USA – są najbardziej chłonne w obszarze technologii
GEP oferuje mentoring i wsparcie bizne- dla HR – mówi Tomasz Józefacki, prezes
sowe dla firm spoza Wielkiej Brytanii – Nais.co. Zaczynamy od brytyjskich firm
w założeniu, rozwoju i skalowaniu dzia- i liczymy na pierwsze kontakty i obecłalności na brytyjskim rynku. Wsparcie ność w USA. Szczególnie, że wdrożymy
jest bezpłatne i obejmuje m.in. pomoc ciekawe rozwiązania oparte na sztucznej
w rozpoczęciu działalności w Wielkiej inteligencji, które pozwolą menedżerom
Brytanii; mentoring doświadczonych efektywniej udzielać feedbacku.

w konkursach branżowych na najlepszych pracodawców.

Iwona Grochowska, CEO Nais, i Tomasz Józefacki, prezes Nais w Wielkiej Brytanii.
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PODCASTY DLA BIZNESU
posłuchaj mojego podcastu
GREG ALBRECHT PODCAST – WSZYSTKIE TWARZE BIZNESU
Zarządzasz biznesem? Odpowiadasz za wyniki i zespół? Greg Albrecht Podcast – wszystkie twarze biznesu jest dla Ciebie.
Co tydzień publikuję w nim rozmowy z przedsiębiorcami oraz odcinki tematyczne oparte na moich doświadczeniach
jako przedsiębiorcy, anioła biznesu i doradcy strategicznego zarządów.
Dziś chciałbym Cię zachęcić do przyjrzenia się swojemu stylowi i nawykom w roli lidera. Często, w pogoni za codziennymi sprawami, brakuje nam spojrzenia na swój sposób działania z perspektywy.
W odcinku „Skuteczny lider w 7 krokach” pomogę Ci przejść m.in. przez Twoje motywacje, styl działania, relacje
z zespołem i codzienne nawyki. Posłuchaj tego 17-minutowego podcastu, by sprawdzić, gdzie najbardziej
przyda Ci się refleksja nad sposobem działania.
Ten odcinek polecam zarówno doświadczonym liderom, którzy zastanawiają się nad następnym krokiem w karierze, jak i osobom, które od niedawna są menedżerami i chcą zbudować model działania
adekwatny do ich kompetencji i potrzeb.
Jest takie powiedzenie: „Your focus is your future”. Warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić,
czemu poświęcamy uwagę i jak działamy, by nie być zdziwionym, gdzie się znajdziemy za kilka lat.
Do usłyszenia!

Posłuchaj odcinka:

PIOTR BUCKI – BIZNES W IT
Body leasing, inaczej staff augmentation, inaczej outsourcing specjalistów IT, czy inaczej, udostępnianie swoich pracowników do projektów klientów. Nie ma co ukrywać, że j-labs, czyli firma, którą założyłem zajmuje się outsourcingiem specjalistów IT i outsourcingiem projektów IT. Dlaczego tak jest? Osobiście wierzę bardzo mocno w ten model
współpracy. Jest to model, w którym dobry, ale podkreślam – dobry pośrednik – wnosi wiele wartości i dla
klienta, i dla pracownika. Taki model – z jednej strony daje elastyczność klientowi, a z drugiej – wybór
dla specjalistów przy jednoczesnej bardzo dużej transparentności. Elastyczność i transparentność
to dość istotne elementy w dzisiejszym świecie. Dodatkowo pozwala wszystkim oszczędzać czas.
Brzmi super? Niestety w branży pokutuje wiele mitów i niesprawiedliwych opinii. Wynikają one
w dużej mierze z niezrozumienia modelu, ale także z psucia rynku przez pośredników niskiej jakości.
Takich, którzy zamiast wnosić wartość, tak naprawdę przeszkadzają i trywializując – przekładają CV.
Bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu postanowiłem zmierzyć się z tematem. Transparentnie
pokazać, co i jak. Kawa na ławę. Bez ściemy. Polecam, więc odcinek:
030 – Bodyleasing – co to jest, po co, komu i dlaczego?

Posłuchaj odcinka:

WIKTOR DOKTÓR – BSS BEZ TAJEMNIC
Miałem ogromną przyjemność móc porozmawiać z Karolem Popa – Certyfikowanym Coachem Instytutu Gallupa, Ekspertem metody Scaling Up i Członkem Zarządu Cludo w jednej osobie. Karol jest
jedyną w Polsce osobą, będącą w gronie raptem 200 globalnych ekspertów od metodologii Scalling
Up, dzięki której to metodologii przedsiębiorstwa są w stanie znacząco przyspieszyć swój rozwój
i podwoić wartość swojej wyceny.
O tym, czym jest Scalling Up, jaka jest historia tej metodologii i o co w tym wszystkim chodzi, posłuchacie w 411 odcinku podcastu BSS bez tajemnic, na który Was serdecznie zapraszam.

Posłuchaj odcinka:

WOJCIECH STRÓZIK – ROZWÓJ OSOBISTY DLA KAŻDEGO
Niektórzy chętnie podejmują wyzwanie rozpoczęcia własnej przygody z przedsiębiorczością. Często pod wpływem
impulsu, bez strategii i koniecznej cierpliwości. Statystyki mówiące o ilościach zamykających się działalności gospodarczych w stosunku do nowo powstających, doskonale to potwierdzają. Rozmowa z Panem tabletką jest świetnym
przykładem, że warto inspirować się osobami, które grają w otwarte karty, pokazując nie tylko blaski, ale także cienie
biznesu. Wskazują na metodykę, dobre praktyki i wytrwałość. Marcin Korczyk, jest farmaceutą, który woli
pomagać ludziom, niż sprzedawać im leki. Mówi między innymi o tym, co robić, żeby nie jeść tabletek.
A jeśli już trzeba, to jak wybrać te najlepsze.
Stawia na zdrowy styl życia, dobre, naturalne jedzenie i koncentruje się na odporności.
W naszej rozmowie opowiada, jak zbudował zaangażowaną społeczność w mediach społecznościowych. Dziś jego stronę na Facebook obserwuje ponad 240 tys. osób, a profil na Instagramie blisko 100
tys. Rozmawialiśmy o tym, jak cierpliwie i według prostych zasad, pracował nad treściami na blog, by
teraz przygotowywać się do zbudowania edukacyjnej platformy. Ciekawa lekcja przedsiębiorczości.

Posłuchaj odcinka:
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moja rekomendacja
MY FIRST MILLION
Jak powstają i rozwijają się małe biznesy w USA? O tym w podcaście My First Million prowadzonym przez Sama Parra, założyciela The Hustle – niezależnego medium, którego newsletter
czyta ponad 1,7 miliona subskrybentów.
Tematyka podcastu nie jest oryginalna. Więc dlaczego polecam My First Million? Wyróżnia go
niezwykle bezpośredni i nieformalny charakter rozmów. Lekki i zabawny styl, który uzupełniają
trafne, bezpośrednie pytania. W mojej ocenie zawiera dużo konkretnych, uniwersalnych wskazówek w prostej formie.
Polecam odcinek, w którym Sam opowiada o własnym świeżym doświadczeniu – przedstawia
od kuchni transakcję sprzedaży swojego dziecka – The Hustle. Firmę kupił gigant marketing
automation – HubSpot. Sam ujawnia, jak przebiegała komunikacja, rozmowy i proces decyzyjny.
Z nagrania dowiesz się m.in., w jaki sposób duże organizacje wyszukują i rozmawiają o zakupie
spółki. Poznasz kilka technik negocjacyjnych w takim procesie. Rozmowa zawiera też odpowiedź
na pytanie, jak zostanie milionerem zmieniło życie Sama.
Dynamiczny montaż tego podcastu nie pozwoli Ci się znudzić. Udanego słuchania!

Posłuchaj
odcinka:

INWESTOMAT
W Polsce przynajmniej w ostatnim roku mamy około 3% podatek od oszczędności. Brzmi jak
herezja? Przecież nie ma takiego podatku. To po prostu inna nazwa na zjawisko utraty wartości
pieniądza w czasie, czyli inflację. Obecnie w Polsce inflacja to około 3% i jest w zasadzie zgodna
z celem inflacyjnym NBP, czyli 2,5%. Jednocześnie WIBOR jest na bardzo niskim poziomie, a lokaty
w bankach w okolicach 0%.
Liczby, procenty, współczynniki i inne trudne słowa..., ale tak w praktyce chodzi o to, abyśmy za
nasze oszczędności mogli kupić tyle samo teraz i za kilka lat.
Doświadczenie pokazuje, że w takiej sytuacji na rynku pojawia się wiele pomysłów w co zainwestować. Jedne z nich to zwykłe szarlataństwo, inne są przedstawiane jako panaceum na wszystko
i każdą sytuację. Jak to zrobić, aby w perspektywie kilku lat nie utracić wartości naszych oszczędności? O tym mówi Mateusz Samołyk we wpisie i odcinku podcastu Inwestomat o tytule: Jak
bezpiecznie ulokować pieniądze na 2 lub 3 lata?

Posłuchaj
odcinka:

NEGOTIATE ANYTHING
Dziś mam dla Was do polecenia coś spoza Polski. O ile w Polsce podcasting się dopiero rozkręca,
to na świecie są osoby, których audycje podcastowe mają nie tyle miesiące, co lata. Ja uwielbiam
podcasty o tematyce outsourcingu, zarządzania, sprzedaży, marketingu czy też negocjacji. I dziś
zachęcam Was do posłuchania podcastu Negotiate Anything, którego autorem jest Kwame Christian. Jego podcasty to kopalnia wiedzy o trudnej sztuce negocjacji. Swoje odcinki prowadzi
solo, ale także i z zaproszonymi gośćmi. Zresztą posłuchajcie sami odcinka na temat korzystania
z perswazji, w celu wyniesienia firmy na wyższy poziom. Gościem tego odcinka była Marianna
Swallow – Coach wystąpień publicznych.

Posłuchaj
odcinka:

UNLOCKING US
Innym podcastem, który dzisiaj polecam, jest projekt Brené Brown. Myślę, że Brené nie trzeba
przedstawiać, jednak na wszelki wypadek przybliżę fragment z jej strony: Spędziłam ostatnie
dwie dekady na studiowaniu odwagi, wrażliwości, wstydu i empatii. Jestem autorem pięciu bestsellerów New York Timesa.
Odcinek polecam, z kilku powodów, a jednym z nich są jego goście w osobach Tima Ferrissa oraz
Daxa Sheparda. Osobiście lubię kanwę amerykańskich podcastów z dopracowanym wstępem,
ciekawą treścią i wartościowym podsumowaniem.
Już po zapowiedzi Brene we wstępie, spodziewałem się konkretnej i ciekawej rozmowy. Bardzo
zainteresował mnie pierwszy fragment o tym, jak każdy z prowadzących przygotowuje się do
podcastu, czy wywiadu, na co zwracają uwagę i wiele innych ciekawych kąsków. To bardzo dobry
jakościowo i merytorycznie odcinek gwiazdorskiego podcastu. Wspomniane wcześniej tematy
okołopodcastowe, to jedynie fragment całej konwersacji. Sporo w nim także wątków i opinii na
temat rodzicielstwa, nałogów, czy traumatycznych doświadczeń. Mnie podobał się wątek o naklejkach na zderzaki, ale myślę, że każdy jest w stanie zachować sobie coś dla siebie z tej rozmowy.
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Posłuchaj
odcinka:
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THE BSS TOUR INTERNATIONAL:
2021 GAME CHANGERS
– TRENDY BIZNESOWE W „NOWEJ
BIZNESOWEJ RZECZYWISTOŚCI”
ZOSTAŁY OMÓWIONE!
31 marca 2021 r. Pro Progressio zorganizowała międzynarodową
konferencję „2021 Game Changers”. Wydarzenie to odbyło się
w ramach corocznego cyklu konferencji biznesowych – The BSS
Tour, który to cykl Pro Progressio realizuje od roku 2017.
Rok 2020 wywrócił wiele branż do góry
nogami i przestawił zarówno priorytety
biznesowe, jak i strategiczne podejście
do wielu projektów. Nagle okazało się,
że to stabilność procesowa, umiejętność
zarządzania na odległość, jakość łączy
internetowych, praca zdalna, jak również
odpowiednie prawodawstwo dotyczące
pracy zdalnej mają większe znaczenie
niż w poprzednich latach. Wszystkie te
tematy stały się istotne zarówno z perspektywy pracodawców, pracowników,
a nawet rządów wielu krajów.
Projektując agendę konferencji „2021
Game Changers” Pro Progressio nastawiła się na cztery zjawiska, które po wielu
miesiącach trwania pandemii, wciąż były
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szeroko omawiane i stanowiły punkt
uwagi społeczności międzynarodowej.
Te cztery obszary obejmowały:
• Lokalizacje biznesowe (Location Game
Changers)
• HR (HR Game Changers)
• Działalność operac yjną centrów
typu BPO/GBS/SSC (Operation Game
Changers)
• IT (IT Game Changers).
Aby temat omówić w całości, obiektywnie i analizując go z różnych punktów
widzenia, Pro Progressio do dyskusji
zaprosiła prelegentów z różnych krajów,
którzy reprezentowali zarówno administrację państwową, firmy doradcze,
Think Tanki, kancelarie prawne, klastry IT,

organizacje typu BPO/GBS, jak również
firmy rekrutacyjne. Prelegenci łączyli się
z takich krajów, jak Malta, Ukraina, Białoruś, Litwa, Szwajcaria, Niemcy, Gruzja
oraz z Polski.
Szerokie spojrzenie na temat najnowszych wyzwań biznesowych spotkało się
z dużym zainteresowaniem osób, które
przysłuchiwały się dyskusjom. Słuchacze
BSS Tour pochodzili z dwudziestu krajów,
w tym m.in. z USA, Indii i Finlandii.
Wydarzenie pozwoliło sformułować kilka
istotnych wniosków, które w wypowiedziach prelegentów wybrzmiały w następujący sposób:
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IT w 2021 roku z różnych perspektyw – jak
zmienią się technologie, procesy i środowisko pracy po roku od kryzysu pandemicznego. Z pewnością rok 2020 ujawnił wiele
obszarów problemowych. Pokazał, gdzie
pojawiły się braki w doinwestowaniu wielu
branż i firm, gdzie zmiany nie były wprowadzane wystarczająco szybko i gdzie
mogliśmy zyskać większą wartość. Zasadniczo podstawowe trendy w dziedzinie
cyfrowej pozostają takie same. Sztuczna
inteligencja, Big Data, Internet rzeczy
i technologie chmurowe nadal ewoluują
w zawrotnym tempie. Dopiero teraz ta
ewolucja jest pilniejsza niż kiedykolwiek
wcześniej. Jest to konieczne, aby umożliwić
głębszą automatyzację, lepszą odporność
Wypowiedziom tym wtórowała Laura oraz pozwolić większej liczbie firm i całych
Kavaliaskaite, Dyrektor w Invest Lithuania branż na pierwszeństwo w cyfryzacji.
– Litewskiej Agencji Rozwoju Inwestycji,
która powiedziała – Największymi zwycięz- Z panelu poświęconego sektorowi IT
cami będą te lokalizacje, które wykazują wyciągnięto następujące wnioski i zdeprawdziwą i trwałą odporność na kryzys. finiowano trendy na rok 2021:
Skoncentrowanie się rządu na rozwoju • przyspieszone przyjęcie chmury i rozpowszechnienie usług w chmurze przez
infrastruktury cyfrowej na Litwie i tworzeniu pro-biznesowego ekosystemu wraz
przedsiębiorstwa
z blisko związaną społecznością GBS było • rozwój automatyzacji procesów oparty
zwycięską kombinacją, która pomogła urona wartościach – projektowanie autosnąć litewskiej branży GBS czterokrotnie
matyzacji w oparciu o analizę i dane
w ciągu ostatniej dekady. Jestem pewna, • wdrożenie inteligentniejszych platform
że będzie to kluczowy czynnik sukcesu rówi narzędzi w nowym środowisku pracy
nież w przyszłości.
• rozwój lepszych praktyk w zakresie
cyberbezpieczeństwa i nowej polityki
Bardzo ciekawym podsumowaniem
prywatności.
konferencji podzieliła się także Katherine Lazarevich, Co-CEO w białoruskiej The BSS Tour International: 2021 Game
firmie Digiteum. Lazarevich, która, będąc Changers odpowiedział na wiele pytań.
moderatorką panelu „IT Game Chan- Wiele z nich jednak pozostało do dalszej
gers”, stwierdziła – Game Changers 2021 analizy i dyskusji, na które przyjdzie czas
było wnikliwym i bardzo zróżnicowanym podczas kolejnych wydarzeń z cyklu BSS
wydarzeniem. Mieliśmy okazję porozma- Tour. Kolejne, planowane przez Pro Prowiać o tym, jak będzie się rozwijał świat gressio jest już na czerwiec 2021 roku.
Tornike Zirakishvili, Zastępca Prezesa
Enterprise Georgia – Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości w Gruzji, powiedział
– W czasach „nowej normalnosci” mniejsze
kraje, takie jak Gruzja i Litwa, będą miały
przewagę na polu pozyskiwania nowych
inwestycji typu BSS, ponieważ ta „nowa
normalność” wymaga zdolności do szybkich dostosowań i szybkich zmian, co
mniejsze kraje mogą zrobić łatwiej i prościej. Warto pamiętać, że koszty operacyjne i koszty wykwalifikowanej siły roboczej w tych krajach są niższe i bardziej
konkurencyjne, co dodatkowo przyczynia
się do korzyści wynikających z obecności
w tych krajach.
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POMAGANIE
NA MEDAL.

RUSZAJĄ ZAPISY NA 10. BIEG
POLAND BUSINESS RUN 2021
Już w maju ruszą zapisy na bieg Poland Business Run, gromadzący
tysiące biegaczy reprezentujących swoje firmy w największej
charytatywnej sztafecie w Polsce, która odbędzie się 5 września
w formule wirtualnej. Środki zebrane na wsparcie osób
z niepełnosprawnością narządów ruchu w dotychczasowych
dziewięciu edycjach pomogły już 600 osobom – poznajcie kilka z nich.
Bieg jest flagowym wydarzeniem Fundacji Poland Business Run, które co roku
gromadzi tysiące biegaczy z firm i korporacji gotowych pomagać potrzebującym.
Od pierwszej edycji odbywał się on we
wrześniu i tegoroczna – jubileuszowa –
nie będzie wyjątkiem. 10. bieg Poland
Business Run odbędzie się 5 września
2021 roku.

Inicjatywa zrodziła się w Krakowie w roku
2012 i szybko zaczęła rozprzestrzeniać się
na inne miasta – dwa lata później było ich
już pięć, a od 2018 roku – dziewięć. W roku
2019 biegacze Poland Business Run pokonywali też górski szlak w Szczyrku.

dofinansowanie do protez, nauki chodu
czy cennej rehabilitacji.
Zapisy na tegoroczny bieg ruszą już
w połowie maja i potrwają trzy tygodnie.
Szczegóły znajdą się na stronie Fundacji.

BIEG Z PRZESZKODAMI

DLA KOGO TO WSZYSTKO?

Ten intensywny rozwój w 2020 roku został
wstrzymany przez pandemię COVID-19.
Jednak w czasach, kiedy większość imprez
biegowych była odwoływana, Poland
Business Run zmienił tylko formułę –
na wirtualną. W tym wariancie wydarzenia pracownicy firm biegli po samodzielnie wybranej czterokilometrowej
trasie, a udokumentowane wyniki przesyłali za pomocą dedykowanej aplikacji.
Cały dzień Fundacja prowadziła też streaming, gdzie informowała m.in. o tym, ile
drużyn ukończyło już rywalizację, i śledziła
bieżące wyniki.

W całej historii biegu beneficjentów było
już 600. To osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu, w tym po amputacjach. To ich łączy. Różni – właściwie
wszystko poza tym.

JEDEN CEL – RÓŻNE POTRZEBY

Niepełnosprawność narządów ruchu to
wciąż bardzo różne problemy i rozwiązania. Beneficjenci Poland Business Run
mogą otrzymać dofinansowanie m.in.
do protez, sprzętu, rehabilitacji, konsultacji medycznych oraz psychologicznych
– udzielana pomoc zawsze dopasowana
jest do potrzeb danej osoby i ma na celu
W tej edycji wzięło udział 19 075 biegaczy poprawę jakości jej życia, jej aktywizację
z 1091 firm. Wirtualny charakter zmienił oraz wsparcie dalszego rozwoju.
klimat imprezy, ale nie utracił waloru
integracyjnego. Wręcz przeciwnie, umoż- Marcin Pędzik był kochającym, młodym
liwił zaangażowanie pracowników także ojcem, walczącym o zdrowie synka z niez zagranicznych oddziałów – i tak, w szta- pełnosprawnością, gdy w 2016 r. w wyniku
fecie pobiegli ludzie w 17 krajach, w tym nieszczęśliwego wypadku złamał krętak odległych, jak USA, Indie czy Singapur. gosłup. Od tamtego czasu porusza się
W ten sposób zebrano środki na wsparcie na wózku, ale niezmiennie dąży do usa71 beneficjentów, którzy otrzymali modzielnienia się. W roku 2019 przeszedł
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długo wyczekiwaną operację, po której
znów zaczął chwytać prawą ręką. Fundacja
dofinansowała mu zakup wózka i rehabilitację, by mógł jak najpełniej uczestniczyć
w życiu pięcioletniego już Alana i opiece
nad nim. Także chłopcu udało się pomóc,
finansując cenną rehabilitację.
Osoby, które nie mają takich doświadczeń,
nie są świadome, jak wielką różnicę może
spowodować zmiana protezy. Dla Anny
Drobnej, graficzki kochającej sport, to
była, jak sama mówi, „nowa jakość życia”.
Pierwsza proteza sportowa ręki uwolniła
ją od strachu. Dzięki niej Ania odzyskała
pełną radość z uprawiania sportów, szczególnie jazdy na snowboardzie i rowerze
górskim. „Helena”, jej proteza „do zadań
specjalnych”, ma zmienne końcówki –
w tym taką idealną na rower.
– Wcześniej też jeździłam na rowerze, ale
zawsze towarzyszył temu niepokój, ostrożność, żeby za bardzo nie obciążyć protezy,
żeby nie złamać jej palców – opowiada
Ania Drobna. – Teraz mogę się wygodnie
oprzeć, równomiernie rozłożyć ciężar ciała.
Dzięki temu obręcz barkowa zupełnie inaczej pracuje.
Ania trafiła także do snowboardowej
kadry narodowej i na zawody Pucharu
Świata w Finlandii. Tam dostrzegła ją
marka Burton, której ambasadorką jest
do dziś. Choć z udziału w kadrze niedawno zrezygnowała, to nie zamierza być
ani trochę mniej aktywna.

WIEK NIE GRA ROLI
Beneficjenci Poland Business Run to osoby
w bardzo różnym wieku – są wśród nich
dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy...
Jednym z najmłodszych beneficjentów
jest Oliwier Szymański. Chłopiec w 2019
r. nie miał jeszcze dwóch lat, a choroba
zdążyła odebrać mu obie nogi. Uczestnicy
sztafety „wybiegali mu” protezy oraz rehabilitację, dzięki czemu dziś pełen energii
chłopiec już samodzielnie chodzi.
Wypominać wieku nie wypada, dlatego
nie opowiemy o najstarszym beneficjencie
biegu – ale seniorów w tym gronie nie
brakuje! Często to ludzie, którzy jeszcze
wiele chcieliby w życiu zrobić, ale z różnych powodów jest to utrudnione. Przykładem jest Bożena Kaczorowska, która
w roku 2013 w wyniku sepsy straciła częściowo stopy. Trzy lata później Fundacja
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dofinansowała jej rehabilitację – pierwszą
prawdziwą, jak mówi pani Bożena.
Na tygodniowy turnus do Centrum
Rehabilitacji Znowu w Biegu przyjechała
o kulach, wróciła już bez nich. Zyskała
jednak nie tylko sprawność i wiedzę,
jak kontynuować ćwiczenia, ale przede
wszystkim pewność siebie i odwagę.

– Dzięki temu teraz mogę pomagać
kolejnym osobom w podobnej sytuacji –
mówi Bożena Kaczorowska. – Mogę przekazywać moje doświadczenia, podpowiedzieć, gdzie iść, jaki wniosek złożyć, ale też
pokazać „patrz, da się!”.

13

BIZNES

O MARZENIACH MAŁYCH
I DUŻYCH
Dlaczego taka pomoc jest ważna?
Na to pytanie każda osoba, która ją
otrzymała, odpowie inaczej. Czasem
są to marzenia o medalu olimpijskim,
innym razem o powrocie do normalności czy możliwości opiekowania się
swoim dzieckiem.

Angelika Greniuk, redaktorka portalu Niepełnosprawni.pl i doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim, badająca ruchy
emancypacyjne osób z niepełnosprawnością, chciała uczyć się kick-boxingu,
ale bała się, czy jej ciężka proteza ręki
nie będzie zbyt dużym utrudnieniem.
Ostatecznie w natłoku obowiązków
na kick-boxing brakło czasu – jednak

prawdziwym spełnieniem marzeń okazały się bardziej prozaiczne, ale dużo
ważniejsze rzeczy. Na przykład nowocześnie wyglądająca proteza wciąż przykuwa uwagę przechodniów, ale już w inny
sposób – współczucie w spojrzeniach
obcych zastąpiło zaciekawienie.
– Mam nadzieję, że to taki kamyczek
do odczarowania stereotypu osób z niepełnosprawnościami – opowiada Angelika.
– Kiedyś minęłam na ulicy dziecko, które
przyglądało się mojej protezie, i odchodząc, słyszałam jeszcze, że mama mu tłumaczy: „widzisz, pani ma protezę, są takie
osoby, które rodzą się bez rąk albo mają
wypadek...”, ale robi to neutralnym tonem,
bez takiego... „odruchowego” współczucia.
I bardzo mnie to ucieszyło, bo wierzę, że ten
chłopiec może kiedyś spotka takie osoby
i możliwe, że będzie je traktować bez „przesadnego” zaciekawienia czy strachu, tylko
tak jak wszystkich innych ludzi.
Poza tym nowa proteza ręki nie odparza
skóry, jest lepiej dopasowana i tak lekka,
że właściwie nieodczuwalna, dlatego
Angelika może ją długo nosić i wygodnie
w niej pracować, bez konieczności garbienia się, gdy potrzebuje użyć drugiej ręki.

„BENEFICJENCI SAMI ZMIENIAJĄ
SWOJE ŻYCIE – MY IM TYLKO
DAJEMY NARZĘDZIA”
Powyżej wspomnieliśmy jedynie kilka
osób – pozostałe to kolejne niepowtarzalne historie. Dla jednych to początek
nowego życia, dla innych – jedynie pomoc
w dużo dłuższej drodze. Jednak wszystkimi sukcesami beneficjentów Fundacja
cieszy się jak własnymi.
– Kochamy wspierać w dążeniu do spełnienia marzeń. To ważne, my nikogo w tym
nie wyręczamy. Beneficjenci sami zmieniają
swoje życie, my dajemy im tylko do tego
narzędzia – mówi Agnieszka Pleti, prezes
Fundacji Poland Business Run, i dodaje:
– Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania naszych sponsorów, firm wystawiających drużyny i biegaczy, za co niezmiennie
jesteśmy wdzięczni. Tylko razem możemy
pomagać osobom z niepełnosprawnościami spełniać marzenia. Czekamy na Państwa także w tym roku!
Więcej o działaniach Fundacji Poland Business Run znajdziecie na www.polandbusinessrun.pl.
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MAGAZYNOWY
OUTSOURCING
Nieruchomości magazynowe – wielu chętnych
do partycypacji w sukcesie.
Polski rynek magazynowy odnotował
rekordowy wynik w 2020 r., a wartość
sfinalizowanych w ubiegłym roku transakcji osiągnęła 2,7 miliarda euro1. Biorąc
pod uwagę wolumeny transakcji z lat
poprzedzających, widoczna jest stała
tendencja wzrostowa. Nic więc dziwnego,
że coraz więcej podmiotów jest zainteresowanych inwestowaniem w ten segment rynku nieruchomości. Wraz ze wzrostem liczby inwestorów widać także coraz
większe ich zróżnicowanie − obok tradycyjnych, instytucjonalnych inwestorów
coraz więcej transakcji przeprowadzanych jest przez prywatnych inwestorów
lub w formule wspólnego przedsięwzięcia
(„joint venture”).

• transakcjach joint venture, w których
często uczestniczą inwestorzy z dużym
doświadczeniem developerskim, jednak
nie posiadający odpowiedniej platformy
do działania na polskim rynku, która
umożliwiałaby im samodzielną realizację takich przedsięwzięć.

Gdy pierwsze projekty okazują się sukcesem i uwiarygadniają relację inwestor-deweloper − taka współpraca w krótkim
okresie może ulec rozszerzeniu i objąć
wspólną realizację kolejnych projektów.
Ze względu na tempo realizacji projektów magazynowych, kluczowa dla
sukcesu jest szybkość podejmowania
decyzji, do czego konieczne jest wypracowanie zaufania pomiędzy partnerami.
SYMBIOZA DEWELOPERÓW
Gwarantuje to możliwość dość szybI INWESTORÓW
kiego tworzenia portfeli nieruchomości
Wielu inwestorów decyduje się na współ- magazynowych, które z kolei są propracę z doświadczonymi deweloperami duktami poszukiwanymi przez inwemagazynowymi, działającymi na polskim storów instytucjonalnych.
rynku, wśród których są również dynamicznie rozwijające się firmy z polskim Taka współpraca z deweloperem jest
kapitałem. W zależności od poziomu korzystna dla obu stron transakcji: na podryzyka, które chce na siebie przyjąć inwe- stawie umowy o zarządzanie procesem
stor − ta współpraca może polegać na:
inwestycyjnym (tak zwanej „development
• nabywaniu ukończonych i skomercjali- management agreement”), deweloper
zowanych projektów przez inwestorów prowadzi cały proces inwestycyjny oraz
instytucjonalnych, przy najniższym przeprowadza komercjalizację obiektu.
poziomie ryzyka; lub
Skomplikowane stany prawne gruntów,
• transakcjach typu forward funding przy uzyskiwanie zgód i pozwoleń, negocjoudziale bardziej pasywnych inwestorów wanie umów najmu, niejednokrotnie
(często prywatnych) − zabezpiecza- złożone kwestie związane z planowanych jednak szeroko przez dewelopera niem przestrzennym, koordynacja proi często gwarantujących inwestorowi cesu budowalnego, zatrudnianie archiokreślony zwrot z inwestycji, a dewelo- tekta i generalnego wykonawcy robót
perowi realizację zysku przy niewielkim budowlanych − to wszystko wymaga
zaangażowaniu kapitałowym;
zaangażowania niemałej często grupy
1
https://magazyny.pl/blog/raporty/polski-rynekspecjalistów z różnych dziedzin, posiamagazynowy-po-raz-kolejny-na-europejskimdających ugruntowane doświadczenie
podium/
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przy realizacji projektów magazynowych.
Rzadko kiedy rola dewelopera ogranicza
się jedynie do koordynacji procesu inwestycyjnego. Często przyjmuje ona formę
zastępstwa inwestycyjnego, a w zamian
za swoje usługi deweloper otrzymuje
określone miesięczne wynagrodzenie
od inwestora, stanowiące określony
procent kosztów robót budowlanych.
Odrębną regulacją objęty jest podział
zysku po sprzedaży projektu.
Współpracy oraz rosnącej liczbie realizowanych projektów sprzyja także fakt,
że specyfiką projektów magazynowych
jest relatywnie (w porównaniu do innych
nieruchomości komercyjnych) niższy
koszt „wejścia” do tego typu inwestycji.
Umożliwia to inwestowanie również
mniejszym inwestorom. Z kolei większym graczom pozwala na realizowanie
większej liczby projektów jednocześnie
lub na nabywanie całych portfeli nieruchomości magazynowych.
Na rynku dostępne są także różne typy
nieruchomości magazynowych, z których każdy może być atrakcyjny dla potencjalnego inwestora. Niektóre magazyny
przeznaczone są do wynajmu kilku
lub kilkunastu różnym najemcom (tak
zwane „multi-let”), co pozwala wynajmującemu dywersyfikować ryzyka związane z wynajmem powierzchni. Inne
magazyny to tak zwane BTS-y („built-to-suit”), czyli budynki projektowane i budowane z myślą o potrzebach konkretnego
najemcy, który wynajmie całość dostępnej
powierzchni. Wykończenie powierzchni
najmu na potrzeby takiego najemcy jest
zwykle znacznie bardziej kosztowne,
często powierzchnie takie mają służyć
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Polski rynek magazynowy
odnotował rekordowy
wynik w 2020 r., a wartość
sfinalizowanych w ubiegłym roku
transakcji osiągnęła 2,7 miliarda
euro. Widoczna jest stała
tendencja wzrostowa.

produkcji z zastosowaniem nowoczesnej
technologii i wyspecjalizowanych maszyn.
Realizacja takich obiektów może być też
nieco dłuższa ze względu na bardziej
skomplikowany proces uzyskania wszelkich decyzji umożliwiających realizację
obiektu. Ze względu na wysoką wartość
takich inwestycji okresy najmu w tego
typu umowach są dłuższe niż w umowach
najmu w budynkach magazynowych
przeznaczonych dla wielu najemców.
Oczekiwane są również dodatkowe zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym,
umożliwiające dochodzenie należności
najemcy od silnego ekonomicznie podmiotu w grupie kapitałowej najemcy.

i przyciągną nowych najemców. Takimi
nowymi produktami są magazyny miejskie (tzw. „last mile”) lokowane w granicach aglomeracji i tym samym pozwalające na skrócenie czasu dostaw na ich
ostatnim etapie. Takie produkty zyskują
coraz większą popularność również
wśród najemców poszukujących relatywnie niewielkich powierzchni magazynowych z możliwością prowadzenia
biura i showroomu. Zainteresowanie
najemców przekłada się na popyt tak
skomercjalizowanych obiektów wśród
inwestorów instytucjonalnych.

Tego typu obiekty stanowią jednocześnie ciekawe wyzwanie dla deweloperów
Wielu deweloperów magazynowych magazynowych w obszarze kształtowania
decyduje się obecnie na wprowadzanie tkanki miejskiej. Dotychczasowe klasyczne
nowatorskich i ekologicznych rozwiązań magazyny zlokalizowane poza obszarem
w swoich projektach, na przykład „zie- miast w zasadzie nie pełniły żadnej funkcji
lone” dachy budynków, montaż baterii społecznej, podczas gdy nowa miejska
fotowoltaicznych lub inne rozwiązania forma magazynów musi nie tylko odpozmniejszające uciążliwość inwestycji wiadać architektonicznie otoczeniu, ale
dla środowiska. Bez wątpienia podnosi również odpowiadać na potrzeby spoto jakość każdego z tych projektów oraz łeczne mieszkańców miast.
może zachęcić tych inwestorów, którzy
szczególną wagę przykładają do kwestii PRZYSZŁOŚĆ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI
środowiska zrównoważonego rozwoju.

magazynowych w Polsce, w szczególności
wobec osłabienia innych tradycyjnych
sektorów nieruchomości komercyjnych,
takich jak biura, centra handlowe oraz
hotele. Sektor magazynowy wydaje się
być odporny na obecną sytuację pandemiczną, a wzrost znaczenia e-commerce
tylko pogłębia tę dominację. Na rosnące
zainteresowanie kolejnych inwestorów
tym segmentem rynku odpowiadają
deweloperzy, oferując potencjalnym inwestorom zróżnicowane modele współpracy
i inwestowania. Daje to nadzieję na dalszy
dynamiczny wzrost polskiego rynku
magazynowego w najbliższych latach.
Autorzy:

Weronika
Guerquin-Koryzma,
Partner,
Baker McKenzie

MAGAZYNOWYCH
Deweloperzy również wciąż poszukują nowych rozwiązań dla swoich produktów, które odróżnią je od konkurencji
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Obecna sytuacja związana z pandemią
COVID-19 wzmocniła i przyspieszyła
dominację sektora nieruchomości

Mateusz Cieślak,
Senior associate,
Baker McKenzie
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ROZSZERZENIE OCHRONY
KONSUMENCKIEJ
NA JEDNOOSOBOWYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW

Dnia 1 stycznia 2021 r. weszła w życie istotna część przepisów ustawy
z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia
obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.). Od tej daty
jednoosobowi przedsiębiorcy mogą w pewnych sytuacjach korzystać
z takich samych uprawnień w obrocie handlowym jak konsumenci.
Chodzi o przypadki nabywania towarów lub usług w celach bezpośrednio
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale jednocześnie
niemających dla nabywcy charakteru zawodowego.
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Ustawodawca zdecydował się wprowadzić regulacje chroniące jednoosobowych przedsiębiorców po wieloletniej dyskusji na ten temat. Najczęściej
kwestionowano zasadność nałożenia
na jednoosobowych przedsiębiorców
rygorów obowiązujących w obrocie
profesjonalnym, niezależnie od sytuacji
i faktycznego celu dokonywania przez
nich zakupu. Tymczasem okoliczności
te swym charakterem często zbliżały się
do przypadków, w których występują
konsumenci – czyli podmioty z założenia nieprofesjonalne, słabsze, otoczone
szczególnego rodzaju „prawną opieką”,
tj. ochroną konsumencką.

na prawach konsumenta. Grupa ta funkcjonuje obok dotychczasowego, dychotomicznego podziału na przedsiębiorców
i konsumentów. Hybrydowa nazwa
dobrze oddaje charakter tych podmiotów.

KTÓRZY PRZEDSIĘBIORCY
ZOSTALI OBJĘCI
OCHRONĄ KONSUMENCKĄ?
Zgodnie z brzmieniem ustawy nowelizującej, przepisy do tej pory zastrzeżone
dla konsumentów mają zastosowanie do:
osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,
że nie posiada ona dla niej charakteru

Umowa ma charakter zawodowy dla indywidualnego przedsiębiorcy,

PRZYKŁAD 2:
Przedsiębiorca prowadzi zakład fryzjerski.
Nabywa drukarkę w celu wykorzystywania
jej w prowadzonej działalności – m.in.
wydruku faktur. Zawarta umowa pozostaje
w bezpośrednim związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą tej osoby.
W przypadku, gdy taki związek nie występuje, osobę trzeba uznać za konsumenta
i stosować do niej w pełnym aspekcie
ochronę konsumencką.
PRZYKŁAD 3:
Architekt kupuje od przedsiębiorcy
meble do swojego mieszkania. Umowa
sprzedaży nie ma związku z działalnością gospodarczą (zawodową) architekta. Występuje on wtedy w charakterze konsumenta.

gdy w odniesieniu do jej zawarcia i wykonania można go traktować jako
profesjonalistę. Można oczekiwać wtedy od niego wysokiego stopnia kompetencji,
wiedzy, doświadczenia, organizacji, sprawności oraz staranności.

Nowelizacja miała w założeniu niwelować te dysproporcje i wzmocnić pozycję indywidualnych przedsiębiorców
w sprawach, w których niekoniecznie
muszą oni posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie zawodowe. Dezaktualizuje się zatem powszechnie funkcjonująca zasada:
zakup na fakturę = zakup jako przedsiębiorca = brak jakichkolwiek uprawnień
konsumenckich
Nieprecyzyjne brzmienie przepisów
sprawia jednak, że w praktyce dużym
problemem staje się określenie, jaki charakter ma konkretna umowa, a zatem,
jakie uprawnienia przysługują stronom
takiego stosunku prawnego.
W praktyce należy zaznaczyć, że, co prawda, definicja konsumenta na poziomie
prawnym nie uległa zmianie1, ale od 1 sty
cznia 2021 r. mamy do czynienia z nową
grupą uczestników w obrocie gospodarczym nazywaną roboczo: przedsiębiorcy-konsumenci albo przedsiębiorcy
1
Zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1963 r.
– Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740)
– Za konsumenta uważa się osobę fizyczną
dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
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zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez
nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

• Jak określić „zawodowość” umowy?
Umowa ma charakter zawodowy dla indywidualnego przedsiębiorcy, gdy w odniesieniu do jej zawarcia i wykonania można
go traktować jako profesjonalistę. Można
oczekiwać wtedy od niego wysokiego
stopnia kompetencji, wiedzy, doświadczenia, organizacji, sprawności oraz staranności. Oczekiwania formułowane co
do powyższych wymagań nie muszą być
rzeczywiście spełnione.

Definicja brzmi dość zawile, dlatego PRZYKŁAD 4:
trzeba rozłożyć ją na czynniki pierwsze Indywidualny przedsiębiorca zawodowo zajmuje się handlem artykułami
i poprzeć przykładami.
papierniczymi. Jeżeli zawiera umowę
• Co oznacza bezpośredni związek dotyczącą kupna takich artykułów od
innego przedsiębiorcy, można oczekiwać
z działalnością gospodarczą?
Związek ten ma charakter funkcjonalny. od niego wysokiej staranności, m.in. co
Należy sprawdzić, czy zawierana umowa do brzmienia klauzul umownych. Jeżeli
stanowi fragment prowadzonej przez zaniedba ich sprawdzenie, zawiera
przedsiębiorcę działalności gospodar- umowę na własne ryzyko. Umowa taka
czej albo bezpośrednio przyczynia się ma dla niego charakter zawodowy.
do rezultatów ekonomicznych w ramach
tej działalności.
PRZYKŁAD 5:
Przedsiębiorca prowadzi sprzedaż detaliczną produktów spożywczych w swoim
PRZYKŁAD 1:
Przedsiębiorca prowadzi działalność sklepie. Zawiera z innym przedsiębiorcą
gospodarczą polegającą na produkcji umowę o dostarczenie energii eleki sprzedaży paneli podłogowych. Kupuje trycznej do sklepu. Umowa ta bezpomaszynę potrzebną do takiej produkcji. średnio wiąże się z prowadzoną działalnoZawarta umowa pozostaje w bezpo- ścią gospodarczą (bo prąd jest potrzebny
średnim związku z prowadzoną działal- do prowadzenia sklepu), lecz nie ma
nością gospodarczą tej osoby.
dla tej osoby charakteru zawodowego,
ponieważ działalność jest prowadzona
w innym zakresie.
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stanowisko (przykładowo do powszechnego użycia może wejść posługiwanie się
oświadczeniami, checkboxami o odpowiedniej treści, czy też systemami sprzedaży pobierającymi dane z CEIDG).

rozszerzania, ograniczania oraz wyłączania przepisów o rękojmi.

Zmianą, o której w kontekście nowelizacji mówi się najczęściej, jest przyznanie
przedsiębiorcom na prawach konsumenta
JAKIE PRAWA ZYSKALI
prawa do odstąpienia od umowy zawartej
PRZEDSIĘBIORCY-KONSUMENCI?
na odległość lub poza lokalem przedsięNa skutek nowelizacji rozszerzono biorstwa. Powyższe pociąga za sobą oboochronę dla przedsiębiorców na prawach wiązek spoczywający na sprzedawcy co
konsumentów w zakresie:
do poinformowania o sposobie i terminie
• stosowania niedozwolonych posta- realizacji prawa odstąpienia. Niedopełnowień umownych, czyli tzw. klau- nienie tego warunku powoduje, że ustazul abuzywnych;
wowy 14-dniowy termin na odstąpienie
• uprawnień wynikających z rękojmi ulega przedłużeniu do 12 miesięcy.
za wady rzeczy sprzedanej;
• prawa do odstąpienia od umowy zawar- Na zakończenie należy wskazać, że omatej na odległość lub poza lokalem wianej regulacji nie stosuje się do umów
przedsiębiorstwa.
zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
Trzeba również pamiętać, że skoro ustawowa definicja konsumenta nie uległa
zmianie, jednoosobowemu przedsięZmianą, o której w kontekście nowelizacji mówi się najczęściej, jest przyznanie
biorcy w sporach z innymi przedsiębiorcami nie będzie przysługiwać prawo
przedsiębiorcom na prawach konsumenta prawa do odstąpienia od umowy
do korzystania z pomocy rzeczników
zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Powyższe pociąga
praw konsumentów oraz UOKiK.

za sobą obowiązek spoczywający na sprzedawcy co do poinformowania
o sposobie i terminie realizacji prawa odstąpienia.

Powyższe oznacza, że tacy przedsiębiorcy zyskali w pierwszej kolejności
potężne narzędzie do kwestionowania
umów, w szczególności stosowanych
powszechnie w obrocie wzorców umownych, ogólnych warunków umów, czy
też regulaminów świadczenia usług.
Przedsiębiorcę-konsumenta nie wiążą
nieuzgodnione indywidualnie postanowienia kształtujące jego prawa i obowiązki Niewątpliwie nowa rzeczywistość prawna
w sposób sprzeczny z dobrymi obycza- wymusza na podmiotach funkcjonująjami, i rażąco naruszające jego interes.
cych w obrocie gospodarczym konieczność dokładnej weryfikacji takich dokuW zakresie rękojmi za wady przedsię- mentów, jak regulaminy sprzedaży, czy
biorcy zyskali domniemanie istnienia też wzorce umowne. Praktyczne konwady fizycznej w momencie wydania sekwencje niedostosowania ich treści
rzeczy. Dodatkowo mogą oni zgłaszać do obowiązujących przepisów mogą być
zamiennie żądanie wymiany rzeczy daleko idące.
na nową i żądanie naprawy rzeczy. Brak
ustosunkowania się przez sprzedawcę Autor:
Analiza wskazanych przesłanek będzie w terminie 14 dni do złożonej przez
miała bardzo istotne znaczenie dla usta- przedsiębiorcę-konsumenta reklamacji
lenia charakteru stosunku prawnego. Nie- oznaczać będzie uznanie reklamacji
Lidia Banasiak,
stety ustawodawca nie daje precyzyjnych i zawartego w niej żądania za uzasadradca prawny,
odpowiedzi oraz nie wskazuje konkret- nione. Wbrew często powtarzającemu się
Kancelaria Prawna
nych narzędzi temu służących. Należy błędowi w opracowaniach należy pod„Chudzik i Wspólnicy
spodziewać się, że w tym aspekcie prak- kreślić, że w dalszym ciągu względem
Radcowie Prawni” sp.p.,
www.chudzik.pl
tyka będzie musiała wypracować swoje takich podmiotów istnieje możliwość
W nowelizacji zamieszczono wskazówkę odnośnie badania tej przesłanki.
Powinno się ją ustalać w szczególności
w oparciu o przedmiot wykonywanej
przez indywidualnego przedsiębiorcę
działalności gospodarczej udostępnionej w CEIDG. CEIDG jest powszechnie
dostępnym źródłem informacji o przedsiębiorcach. Dane tam umieszczone nie
są jednak wyłącznym miernikiem informacji pozwalających na zbadanie zawodowego charakteru umowy. Okoliczność
ta może zostać ustalona na podstawie
innych źródeł. Można opierać się m.in.
na drukach handlowych, oświadczeniach, wystroju lokalu przedsiębiorstwa,
układzie strony internetowej, reklamach,
rekomendacjach, dotychczasowych kontaktach gospodarczych etc.
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BIZNES

ZAKAZ KONKURENCJI
W UMOWACH
CYWILNOPRAWNYCH
Firmy często powierzają wykonywanie pracy osobom zatrudnionym
na podstawie umów cywilnoprawnych. Jak w takim przypadku
uregulować kwestię zakazu konkurencji po zakończeniu współpracy?
Zakaz konkurencji to narzędzie, którego
przedsiębiorcy używają, by chronić swoje
interesy po rozstaniu z danym pracownikiem oraz by ograniczyć ryzyko odejścia ważnych dla firmy osób. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę zakaz konkurencji może
zostać wprowadzony na podstawie
osobnej umowy, zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy. Rozróżnia się
przy tym nieodpłatny zakaz konkurencji
obowiązujący w okresie zatrudnienia
(art. 1011 Kodeksu pracy) oraz odpłatny
zakaz obowiązujący po zakończeniu
zatrudnienia, przez okres ustalony przez
strony (art. 101 2 Kodeksu pracy). Co
ważne, w przypadku zakazu konkurencji
dotyczącego byłego pracownika ustawa
przewiduje konieczność wypłaty odszkodowania za powstrzymanie się od prowadzenia działalności konkurencyjnej,
które nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę
przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

ZASADY KODEKSOWE
– TYLKO DLA AGENTÓW
Postanowienia dotyczące umów o zaka-
zie konkurencji, w kontekście osób
wykonujących pracę na podstawie
umów cywilnoprawnych, pojawiają się
w Kodeksie cywilnym jedynie w odniesieniu do umowy agencyjnej. Jest to typ
umowy uregulowany w art. 758 Kodeksu
cywilnego, na podstawie której przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się,
w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia,
za wynagrodzeniem, przy zawieraniu
z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania
ich w jego imieniu. Kodeks wprost przewiduje w tym przypadku możliwość zawarcia
osobnej umowy, na podstawie której
agent może zostać zobowiązany do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej
wobec swojego byłego zleceniodawcy.

strony w umowie, a jeżeli kwota takiego
odszkodowania nie została ustalona,
agentowi należy się odszkodowanie
odpowiednie do korzyści osiągniętych
przez zleceniodawcę na skutek ograniczenia działalności konkurencyjnej oraz
utraconych z tego powodu możliwości
zarobkowych agenta. Strony mogą
jednak, także wprost w umowie, wyłączyć
odpłatność zakazu konkurencji – wtedy
wypłata wynagrodzenia z tego tytułu
nie będzie konieczna. Taki sam skutek
nastąpi, jeżeli umowa agencyjna zostanie
rozwiązana na skutek okoliczności,
za które agent ponosi odpowiedzialność.

ZAKAZ KONKURENCJI
A SWOBODA UMÓW

Z faktu, że w Kodeksie cywilnym przewidziano możliwość zawarcia umowy
o zakazie konkurencji tylko w przypadku
umowy agencyjnej nie należy jednak
wnioskować, że zawarcie takiej umowy
Umowa taka musi jednak spełniać nie jest dopuszczalne w innych przypadszereg wymogów: musi zostać zawarta kach. Możliwość zawierania takich umów
na piśmie (pod rygorem nieważności), potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyżmusi dotyczyć obszaru geograficznego szego. Prawo stron do zawarcia tego
Przepisy Kodeksu pracy nie znajdują lub grupy klientów objętych działalno- typu umowy wynika bowiem z zasady
jednak zastosowania do osób niebę- ścią agenta oraz towarów lub usług, przy swobody umów wyrażonej w art. 3531
dących pracownikami. Pojawia się których sprzedaży agent pośredniczył Kodeksu cywilnego.
więc pytanie, czy zasady zawierania w ramach swojej współpracy z byłym
umów o zakazie konkurencji przez zleceniodawcą. Zakaz konkurencji nie Na tej podstawie strony umowy cywilnoosoby wykonujące pracę na podstawie może obowiązywać dłużej niż przez dwa prawnej mogą umówić się, że jedna z nich
umowy cywilnoprawnej lub przed- lata od zakończenia współpracy i jest co nie będzie świadczyć swoich usług przez
siębiorców prowadzących jednooso- do zasady odpłatny.
jakiś czas po ustaniu współpracy na rzecz
bową działalność gospodarczą zostały
określonych podmiotów. Z analizy przew jakiś sposób uregulowane oraz Były zleceniodawca jest zobowiązany pisów i orzecznictwa płynie jednak
jakie warunki powinny one spełniać? do wypłaty sumy uzgodnionej przez wniosek, że strony nie mogą zupełnie
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Zakaz konkurencji to narzędzie, którego
przedsiębiorcy używają, by chronić swoje interesy
po rozstaniu z danym pracownikiem oraz by
ograniczyć ryzyko odejścia ważnych dla firmy osób.
W przypadku osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę zakaz konkurencji może zostać
wprowadzony na podstawie osobnej umowy, zgodnie
z postanowieniami Kodeksu pracy.

dowolnie kształtować treści takiego
zakazu – zawarta przez nie umowa nie
może sprzeciwiać się naturze danego
stosunku prawnego, a także być niezgodna z ustawą lub zasadami współżycia społecznego. Przy sporządzaniu
umowy o zakazie konkurencji z osobą
zatrudnioną na podstawie umowy
cywilnoprawnej, szczególnie to ostatnie
kryterium pełni ważną rolę. W praktyce
bowiem zdarza się, że treść uzgodnień
zaproponowanych współpracownikowi
może takie zasady naruszać, co będzie
skutkowało nieważnością zakazu.

zawarcie w umowie klauzuli o zakazie
konkurencji bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Jednocześnie
we wcześniejszym wyroku Sąd Najwyższy
stwierdził, że nieodpłatny zakaz konkurencji jest obciążony sankcją nieważności,
ze względu na sprzeczność z zasadami
współżycia społecznego.2

nie zostanie zaakceptowany przez drugą
stronę. Dlatego dobrą praktyką jest wskazywanie zakresu usług objętych zakazem,
obszaru, na którym będzie on obowiązywać, czy też branż lub konkretnych
przedsiębiorstw, do których będzie się
odnosić. Należy także pamiętać o możliwości wprowadzenia w umowie zapisów
przewidujących karę umowną za proO CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?
wadzenie działalności konkurencyjnej –
W jaki sposób należy więc postąpić zawie- znacznie ułatwi to dochodzenie odszkodorając umowę o zakazie konkurencji np. wania, w przypadku gdyby były zlecenioze współpracującym z firmą programistą, biorca naruszył zakaz konkurencji.
który prowadzi własną działalność gospodarczą lub stałym doradcą zatrudnionym Odpowiednio skonstruowana umowa
na podstawie umowy zlecenia? Aby być o zakazie konkurencji może zabezpiepewnym, że umowa nie zostanie uznana czyć firmę przed, np. wyciekiem istotza niezgodną z zasadami współżycia spo- nych informacji czy odejściami ważnych
łecznego, należy przewidzieć w niej jakiś współpracowników. Nie należy więc o niej
sposób wynagradzania byłego współpra- zapominać, także w przypadku osób
cownika za powstrzymanie się od zakazu zatrudnianych na podstawie umowy
konkurencji. Brak jest oczywiście ustawo- cywilnoprawnej.
wego wymogu dotyczącego wysokości Autor:
takiego odszkodowania, a więc kwestia
ta powinna zostać ustalona przez strony.

Wątpliwości pojawiają się w szczególności
w odniesieniu co do tego, czy możliwe
jest umówienie się przez strony na zakaz
konkurencji, który nie będzie wiązał się
z żadnym dodatkowym wynagrodzeniem ze strony byłego zleceniodawcy.
Niestety orzecznictwo Sądy Najwyższego
nie jest w tym zakresie konsekwentne.
Co do zasady, sąd dopuszcza taką możliwość. W wyroku z 19 listopada 2015 r.1
Sąd Najwyższy stwierdził, że z art. 3531 k.c.
wynika przyzwolenie na nierówność stron Sam zakres zakazu konkurencji powinien
umowy oraz nieekwiwalentność ich sytu- być też szczegółowo określony. Jeżeli zakaz
acji prawnej, a więc dopuszczalne jest będzie zbyt ogólny, najprawdopodobniej
1
Wyrok Sądu Najwyższego z 19.11.2015 r., IV CSK
804/14, LEX nr 1943224.
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Wyrok Sądu Najwyższego z 11.09.2003 r., III
CKN 579/01, OSNC 2004, nr 10, poz. 167.

2

Jarosław
Karlikowski,
radca prawny,
ekspert prawa pracy,
Kancelaria Noerr
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1. Wynajem długoterminowy jest
typem leasingu – FAKT
Chociaż oferty jak wynajem długoterminowy oraz leasing traktowane są jako
odmienne, w rzeczywistości mają ze sobą
wiele wspólnego. Wynajem jest formą
leasingu operacyjnego z wysoką wartością, opcją odkupu, a także z kompleksową obsługą samochodu.

2. Nie jesteś właścicielem auta –
FAKT
W przypadku wynajmu długoterminowego klient wypożyczalni nie otrzymuje
samochodu na własność. Jego właścicielem przez cały okres trwania umowy
wynajmu pozostaje wypożyczalnia. Warto
przy tym wskazać, że po zakończeniu
umowy klient może wykupić pojazd.

firmie na zredukowanie niebezpieczeństwa związanego z pozyskaniem
potrzebnego do działalności pojazdu.
Umowa najmu może być indywidualnie
dopasowana do potrzeb firmy.

4. Z wynajmu długoterminowego
mogą skorzystać tylko firmy – MIT
Najczęściej wynajem długoterminowy
kojarzony jest z biznesem. W rzeczywistości jednak może być on wykorzystany
także przez klientów prywatnych.

5. Wynająć można tylko pojazdy
osobowe – MIT
Wypożyczalnie oferujące wynajem
długoterminowy mogą zaproponować
swoim klientom nie tylko auta osobowe,
ale również dostawcze.

3. Wynajem długoterminowy jest
ryzykowny – MIT

6. Wynajem długoterminowy jest
drogi – MIT

Wielu przedsiębiorców obawia się,
że wynajem długoterminowy jest mało
elastyczny, drogi, a przez to ryzykowny.
Wynika to głównie z faktu, że w celu skorzystania z oferty konieczne jest podpisanie umowy na określony z góry czas.
W rzeczywistości wynajem długoterminowy nie jest ryzykowny, a wręcz pozwala

Koszty związane z długoterminowym
wypożyczeniem pojazdu są zróżnicowane i zależne od wielu czynników,
m.in. od wybranego pojazdu, jego
wyposażenia, określonego w umowie
limitu kilometrów, wariantu ubezpieczenia. Zasadniczo wynajem nie
jest drogi.

NA CO TRZEBA UWAŻAĆ PRZY
WYBIERANIU WYNAJMU
DŁUGOTERMINOWEGO?
Przed podpisaniem umowy war to
dokładnie się z nią zapoznać. Klient decydujący się na najem długoterminowy
powinien pamiętać o tym, że sygnuje on
umowę z wypożyczalnią. Zawarte w niej
zapisy obligują go do przestrzegania
określonych zasad, a za ich naruszenie
można narazić się na wysokie kary.

Udział własny w szkodzie pojazdu
Ważna kwestia dotycząca wynajmowanego
samochodu to jego ubezpieczenie. Może
być ono zawarte w cenie lub należy opłacić
je osobno. Podstawowa polisa to OC.
Dodatkowo pojazd może być chroniony
polisą AC – auto-casco. W niektórych przypadkach wypożyczalnia wymaga pokrycia
części powstałych szkód, czyli stosuje się
wtedy udział własny w szkodzie pojazdu.
Może być on zastosowany m.in. wtedy, gdy
przy oddawaniu mienia będzie ono uszkodzone, na przykład auto będzie miało porysowaną karoserię, zniszczone wnętrze.

Wkład własny
Pierwszą istotną kwestią, na którą należy
zwrócić uwagę przy wyborze dobrego
wynajmu długoterminowego, jest wyso- Zmiana ceny podczas
kość wkładu własnego.
obowiązywania umowy
Zasadniczo większość wypożyczalni samochodowych pobiera od klientów stałą
Limit kilometrów
Sygnując umowę najmu długotermino- miesięczną opłatę za wynajem. Na rynku
wego, trzeba sprawdzić, czy w umowie działają też takie, które zastrzegają sobie
znalazł się zapis dotyczący ograniczenia w umowie prawo do zmiany cen w trakcie
liczby kilometrów w danym okresie. Prze- jej obowiązywania. Przykładowo, rata może
kroczenie limitu kilometrów może być być wyższa wtedy, gdy pomiędzy podpisazwiązane ze sporym wydatkiem.
niem umowy a wydaniem pojazdu doszło
do wzrostu jego ceny.
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7. Z wynajmem związane są
skomplikowane formalności – MIT
Formalności dotyczące długoterminowego wynajmu samochodu nie są skomplikowane, dlatego klient nie musi przygotowywać się na tak długą i złożoną
ścieżkę jak w przypadku kredytów samochodowych. Często wszystkie sprawy formalne można załatwić podczas jednego
dnia. Wystarczy przedstawić dokumenty
firmowe.

8. Wynajem samochodów nie jest
przeznaczony dla nowych firm –
MIT
Wynajem pojazdów jest dedykowany
zarówno dla istniejących już biznesów, jak
i dla tych, które dopiero zostały założone.

9. Konieczne jest wniesienie opłaty
początkowej – FAKT/MIT
Zazwyczaj przy wynajmie długoterminowym nie trzeba przekazywać opłaty
początkowej, jak przy zwykłym leasingu.
Jest ona wymagana jedynie wtedy, gdy
klient ma niską zdolność kredytową lub
też wtedy, gdy wynajmowany jest drogi
samochód. Opłata wstępna w przypadku
wynajmu długoterminowego najczęściej
wynosi około 5–10% ceny pojazdu.

Wcześniejsze rozwiązanie
lub zmiana umowy
Zasadniczo klient zawsze ma prawo
do zerwania umowy, ale może się okazać,
że wypożyczalnia zabezpieczyła się przed
taką sytuacją i wprowadziła w umowie
kary za jej przedterminowe rozwiązanie.
Analogicznie sprawa wygląda w przypadku zmian w umowie – tutaj także
firma może wymagać dodatkowej wpłaty,
na przykład za przygotowanie aneksu
do umowy.
Wyjazdy za granicę
Z samochodu wypożyczonego długoterminowo można korzystać w całej Polsce.
Gdy jednak ma być on używany za granicą, konieczne jest sprawdzenie, czy
wypożyczalnia dopuściła taką możliwość.
Najczęściej w umowie można znaleźć
zapis dotyczący dopuszczenia poruszania
się pojazdu po terytorium Unii Europejskiej. Wyjazdy do innych krajów wymagają ubiegania się o płatne pozwolenie.
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Ograniczenia dotyczące przewozu
zwierząt, palenia papierosów
W umowie wynajmu samochodu może
znaleźć się też zapis dotyczący jego użytkowania. Przykładowo, umowa może
zabraniać przewozu zwierząt w samochodzie, a jeżeli zapis będzie naruszony,
klient naraża się na karę kilkuset złotych.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku
palenia papierosów w pojeździe.

Na wysokość wynajmu
długoterminowego wpływają:
• wybrany samochód – marka, model,
wersja wyposażenia pojazdu
• czas wynajmu samochodu – najczęściej klienci decydują się na wynajem
na okres 36 miesięcy
• wkład własny przy wypożyczeniu
pojazdu – jego wniesienie pozwala
zredukować koszty, chociaż nie zawsze
konieczna jest jego opłata

Aby za wynajęty długoterminowo samochód zapłacić jak najmniej,
warto zdecydować się na podstawową wersję wypożyczenia
lub też na wersję średnią, która będzie zawierała dodatkowe opcje,
lecz nie będzie ona znacznie podwyższała kosztów.

• limit kilometrów – ograniczenie dotyProwadzenie pojazdu
czące liczby przejechanych kilometrów,
przez innego kierowcę
Gdy wynajęty samochód ma być proza dodatkowe kilometry ponad limit
wadzony przez innego kierowcę niż
należy dopłacić
ten, na którego podpisana jest umowa, • opcja wykupu samochodu po zakońwtedy także pojawia się ryzyko nałożenia
czeniu umowy wynajmu
kary. Aby temu zapobiec, można wpisać • zakres usług w racie, np. serwis samow umowie drugiego kierowcę – zwykle
chodowy – przeglądy i naprawy,
jest to związane z dodatkowym kosztem.
wymiana opon i ich przechowywanie,
ubezpieczenie, pakiet Assistance i inne
WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY
• dodatkowe opcje do wykupienia – przyI JEGO MATEMATYKA
kładowo za kolejnego kierowcę, możliKoszty wynajmu długoterminowego
wość wyjazdów za granicę, rozszerzony
samochodów są zróżnicowane, dlatego
wariant ubezpieczenia, np. ubezpietrudno wskazać z góry, ile trzeba będzie
czenie GAP
zapłacić za skorzystanie z takiej oferty. • kary za niedotrzymanie warunków
Można jednak samemu wykonać szybką
umownych – są one naliczane m.in.
kalkulację online, która podaje szacunza korzystanie z pojazdu za granicą
kowe wydatki. Wynajem długotermibez pozwolenia, palenie papierosów
nowy to rodzaj leasingu, w którym klient
w samochodzie.
otrzymuje do użytkowania wybrany przez
siebie pojazd wraz z jego kompleksową Kalkulatory wynajmu
obsługą – od rejestracji, przez ubezpie- długoterminowego
czenie, a skończywszy na przeglądach Aby uzyskać informacje dotyczące
i naprawach. To duża wygoda.
wynajmu pojazdu na dłuższy termin, nie
trzeba od razu kontaktować się z wypoWbrew pozorom najem długoterminowy życzalnią. Na początku można skorzystać
wcale nie jest związany z bardzo wyso- z dostępnych w internecie bezpłatnych
kimi kosztami, dlatego jest to propozycja kalkulatorów, które podają orientacyjne
również dla nowszych i mniejszych firm, koszty najmu.
które nie dysponują znacznym budżetem.
Koszty dotyczące wynajmu samochodu WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY
na dłuższy okres regulowane są przez A WYPOSAŻENIE AUTA
szereg czynników. Klient ma też wpływ W ramach długoterminowego wypożyna część z nich, na przykład może zrezy- czenia pojazdu klient otrzymuje do dysgnować lub dodać do oferty określone pozycji wybrany przez siebie samochód,
usługi. Dzięki temu możliwe jest stwo- za który następnie opłaca comiesięczne
rzenie optymalnie dopasowanej oferty. raty na określony czas trwania umowy.
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Pojazd nie jest wówczas jego własnością,
lecz po zakończeniu jej obowiązywania
można często go wykupić. W trakcie
trwania umowy nie trzeba ponosić
kosztów związanych z ubezpieczeniem,
przeglądami, serwisem czy kupnem
i wymianą opon – opłaca je właściciel,
czyli wypożyczalnia. Oferty dostępne są
bez wkładu własnego lub z minimalną
opłatą początkową.
Jaki samochód można wybrać
do najmu długoterminowego?
Wypożyczalnie samochodowe oferujące wynajem długoterminowy najczęściej prezentują swoim klientom pełną
paletę pojazdów do wyboru. Jeżeli nie ma
wśród nich wyselekcjonowanego modelu,
wypożyczalnia również może dostarczyć
go na specjalne życzenie klienta. Klient
może zdecydować się na wypożyczenie
małego samochodu miejskiego, ale również zdecydować się na luksusową limuzynę kosztującą znacznie więcej. Można
zatem dopasować pojazd do potrzeb biznesu, ale też do swojego gustu.
Warianty wyposażenia samochodów
Producenci oferują pojazdy w wielu
wariantach wyposażenia – od podstawowego, przez rozbudowane, a skończywszy na luksusowym, które zawiera
dodatkowe rozwiązania, na przykład
lepsze reflektory, podgrzewane fotele,
markowy system auto, dodatkowe systemy bezpieczeństwa, wbudowany GPS.
Lepsze warianty mają też mocniejsze
silniki, większe koła, sportowe detale,
na przykład obniżone zawieszenie
i specjalne pakiety stylistyczne. Różnice
cenowe pomiędzy podstawową a bogatą
wersją wyposażeniową mogą wynosić
nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Wyposażenie samochodu
– ważny czynnik przy
kalkulacji kosztów najmu
Jako że wersja wyposażenia pojazdu
wpływa na jego koszt, ma ona również
znaczenie przy korzystaniu z oferty wypożyczenia pojazdu długoterminowo. Im
pojazd będzie miał bogatsze wyposażenie, tym miesięczny koszt wynajmu
będzie wyższy. Klienci decydujący się
na najlepiej wyposażone warianty muszą
zatem liczyć się z wydatkiem wynoszącym nawet o ponad 500 zł więcej
na miesiąc w porównaniu do tych, którzy
zdecydują się na tańszą wersję pojazdu.
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Z samochodu wypożyczonego
długoterminowo można korzystać
w całej Polsce. Gdy jednak ma być
on używany za granicą, konieczne
jest sprawdzenie, czy wypożyczalnia
dopuściła taką możliwość.

Dokładne wydatki związane z wynajmem sytuacjach warto także rozważyć skoustalane są indywidualnie na podstawie rzystanie z alternatywnych wariantów
wybranej wersji pojazdu.
finansowania. Szczególną sytuacją jest
ta, gdy po zakończeniu umowy klient
Jakie auto najbardziej
nie zamierza decydować się na wykup
opłaca się wynająć?
pojazdu i chce po prostu oddać go
Aby za wynajęty długoterminowo samo- do wypożyczalni. Wtedy warto zapoznać
chód zapłacić jak najmniej, warto zdecy- się z ofertą leasingu samochodowego
dować się na podstawową wersję wypo- z wysokim wykupem.
życzenia lub też na wersję średnią, która
będzie zawierała dodatkowe opcje, lecz Leasing z wysokim wykupem to oferta,
nie będzie ona znacznie podwyższała która polega na spłacaniu raty jedynie
kosztów. Obecnie oferowane samochody, od rzeczywistej utraty wartości pojazdu
także w podstawowym wariancie wypo- podczas jego użytkowania, a nie komsażeniowym, oferują bardzo dobre osiągi pletnej jego wartości. Korzyścią leasingu
i wyposażone są w nowoczesne rozwią- z wysokim wykupem jest niższa rata
zania technologiczne, m.in. wspierające w porównaniu z leasingiem z niższą warbezpieczeństwo jazdy. Dodatkowo warto tością końcową. Droższy jest natomiast
też pamiętać, że samochody w podsta- wykup. Gdy wykup jest wysoki, wówczas
wowych wariantach nie tracą tak szybko wynosi on najczęściej od 25% do nawet
na wartości jak te, które zostały kupione 60%, podczas gdy przy niskim wykupie
w najbogatszych wersjach wyposażenia. jest to około 1%.

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY,
A LEASING Z WYSOKIM
WYKUPEM?
Zasadniczo w przypadku większości
firm wynajem długoterminowy jest
opcją opłacalną, jednak w określonych
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Warto też wskazać, że niekiedy leasingodawcy oferują możliwość pokrycia
kosztów serwisu pojazdu w ramach rat,
co powoduje, że jest to usługa równie
wygodna jak wynajem. To powoduje,
że skorzystanie z oferty staje się także

opłacalne – nie tylko pod względem
kosztów, lecz również komfortu obsługi.
Zatem wynajem długoterminowy
w porównaniu do leasingu z wysokim
wykupem jest mniej opłacalny wtedy,
gdy po zakończeniu umowy planuje
się oddać pojazd. Leasing z wysokim
wykupem umożliwia wtedy zredukowanie comiesięcznych kosztów nawet
o połowę. Aby wybrać najlepszą ofertę
dla siebie, najlepiej zdecydować się
na przeprowadzenie indywidualnej kalkulacji każdej z tych opcji, a następnie
porównać warunki umów. Dzięki temu
będzie można dopasować najlepszą
ofertę do swoich potrzeb.

Autor:

Dariusz Olejnik,
Wiceprezes
Zarządu,
Kingsman Finance
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BIZNES

DANE TO NIE
WSZYSTKO

– PRZEWAGĘ DAJE ICH WŁAŚCIWE
WYKORZYSTANIE
Współczesny biznes koncentruje się na danych i inwestuje w narzędzia
analityczne. Prognozuje się, że w 2021 r. firmy na całym świecie na cyfrową
transformację przeznaczą rekordową kwotę 52 mld dolarów. Właściwe
wykorzystanie danych daje dzisiaj prawdziwą przewagę na rynku.
Każdego dnia na świecie przybywa 2,5
kwintyliona bajtów danych (2,5*1030).
Jeśli chcemy wydobyć z nich informacje
potrzebne do podjęcia decyzji biznesowej
i uzyskania przewagi konkurencyjnej, dane
te muszą zostać odpowiednio przeanalizowane. Nie dziwi więc fakt, że rynek Big
Data rośnie w rekordowym tempie, bez
względu na panującą obecnie pandemię
i trendy w światowej gospodarce. Z raportu
Cloud Technologies Global Data Market
Size 2017–2021 wynika, że w 2021 roku
w skali globalnej rynek analizy i migracji
danych urośnie nawet o 26% w stosunku
do roku 2020. Polska w tym zestawieniu
plasuje się w połowie stawki. Według
prognoz, w ciągu najbliższych miesięcy
na inwestycje w Big Datę przeznaczymy
40 mln dolarów – to o 22% więcej niż rok
wcześniej. Zdaniem ekspertów z Fundacji
Digital Poland to zasługa przede wszystkim
dużych i średnich przedsiębiorstw, które
doskonale zdają sobie sprawę z korzyści
wynikających z gromadzenia i przetwarzania danych.

klienci. Tworzymy dla nich zaawansowane
rozwiązania technologiczne i dostarczamy
cały pakiet narzędzi, dzięki którym zmieniają swój sposób myślenia o biznesie –
mówi Paweł Łopatka, Dyrektor Zarządzający SoftServe Poland.

Big Data to naprawdę duży wolumen
danych, opisany kilkoma podstawowymi
charakterystykami. Poza wielkością są to
również: szybkość gromadzenia (możemy
mieć stosunkowo niewielką ilość danych,
ale spływają one bardzo szybko, np. przy
logowaniach do sprzętu lub stron interPRACA Z DANYMI
netowych i wymagają analizy na bieżąco)
Big Data zaczyna się wtedy, kiedy Excel nie oraz różnorodność danych (Big Data to nie
daje już rady – tak żartobliwie ten obszar tylko liczby, ale i logi sprzętowe, długie
definiują specjaliści pracujący z danymi pisane teksty, obrazy, filmy czy zapisy
na co dzień. Mówiąc bardziej naukowo, połączeń telefonicznych).

– Dzisiaj przewagę konkurencyjną daje nie
tyle samo posiadanie danych, co ich odpowiednie wykorzystanie. Firmy muszą nauczyć
się, jak te dane przetwarzać i analizować.
Właśnie po taką wiedzę zgłaszają się do nas
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Big Data zaczyna się
wtedy, kiedy Excel nie
daje już rady. Mówiąc
bardziej naukowo, Big
Data to naprawdę duży
wolumen danych, opisany
kilkoma podstawowymi
charakterystykami.

– Na początkowym etapie pracy, gromadzimy wszystkie dane, bo tak naprawdę
każda z nich może mieć jakąś wartość dla
biznesu. Tworzymy tzw. jezioro danych
(data lake), które stanowi dla nas swego
rodzaju ogromne źródło informacji.
Dopiero potem zastanawiamy się, co
usunąć z takiego centralnego repozytorium, a nad czym pracować dalej. W efekcie
projektujemy narzędzia i programy, które
będą przetwarzały wybrane dane tak,
żeby klient mógł wyciągać z nich właściwe
raporty i wnioski, w czasie rzeczywistym
podglądać, jak działa jego linia produkcyjna albo jak wyglądają zachowania
użytkowników na prowadzonej przez
niego stronie www – tłumaczy Adam Wiszniewski, Lider Techniczny Big Data w SoftServe Poland.
W wyciąganiu właściwych analiz i wniosków kluczowe jest nie tylko pozyskanie
danych, ale i ich umiejętne przetworzenie,
a do tego niezbędne jest zrozumienie
potrzeb czy problemów, z którymi mierzy
się firma rozpoczynająca swoją przygodę
z Big Data.

ZASTOSOWANIE BIG DATA DAJE
WYMIERNE KORZYŚCI FINANSOWE
Dane są źródłem wiedzy, która może
nam pomóc w zaprojektowaniu działań
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marketingowych, zwiększeniu sprzedaży, optymalizacji kosztów czy ochronie
naszej firmy przed stratami. Dzisiaj
analizę danych wykorzystują bardzo
różne podmioty – od branży finansowej, przez medyczną, handlową, rozrywkową, aż po branżę produkcyjną
czy wydobywczą.
Pojawiające się na rynku nowe technologie kreują zapotrzebowanie na nowe
kompetencje i narzędzia, szczególnie
w tradycyjnej bankowości. Otwiera to
szanse na współpracę takich firm, jak
SoftServe z branżą FinTech.
– Współpracujemy z bankami, firmami
inwestycyjnymi i ubezpieczeniowymi
w całej Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Tworzymy dla nich rozwiązania wspierające zarządzanie ryzykiem,
migracje i bezpieczeństwo danych, rozliczenia podatkowe czy kalkulacje cenowe.
Staramy się, żeby zbudowane systemy
były skalowalne i łatwe do późniejszego
zarządzania wewnątrz organizacji. Wśród
naszych klientów znajdują się zarówno największe światowe banki, jak i inne instytucje finansowe o różnej wielkości – mówi
Yuliia Kushnirchuk, dyrektor zarządzający projektami z branży FinTech w SoftServe Poland.
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Big Data to kluczowy
element cyfrowej
transformacji biznesu.
Wchodzi w skład tzw. High
Value Services, dołączając
do usług, takich jak Cloud,
DevOps, IoT, Machine
Learning czy Business
Intelligence.

Analiza danych może także pomóc zrozumieć zachowania użytkowników
na stronie internetowej, zbudować systemy wymiany informacji o badaniach klinicznych nad lekami, czy też zapobiegać
awariom na linii produkcyjnej.
– Jeden z ciekawszych projektów, nad
którym pracowaliśmy, dotyczył ogromnej
kopalni odkrywkowej węgla kamiennego.
W kołach ciężarówek, które transportowały
surowce na terenie kopalni, zamontowaliśmy specjalne czujniki, wskazujące lokalizację pojazdu i dokonujące pomiaru, m.in.
prędkości czy ciśnienia w oponach. Kiedy
ciężarówka najeżdżała na jakąś przeszkodę,
np. większy kamień, parametry te ulegały
zmianie. Informacje o tym były gromadzone w chmurze i na bieżąco analizowane.
Jeśli w danym miejscu doszło do zmiany
podobnych parametrów w przypadku kilku
ciężarówek, wiedzieliśmy, że na ich trasie
znajduje się przeszkoda, która wymaga
usunięcia. W ten sposób byliśmy w stanie
zapobiegać wypadkom i awariom, unikając

przestojów w pracy, a w konsekwencji
ogromnych strat finansowych – tłumaczy
Adam Wiszniewski.

NIE TYLKO ANALIZA,
LECZ TAKŻE MIGRACJA DANYCH
Wiele projektów związanych z danymi
opiera się także na migracji tych danych
do chmury publicznej. Kiedyś informacje gromadzono przede wszystkim
na tzw. serwerach. Wiele firm zbudowało
nawet specjalny budynek (data center),
w którym te serwery były przechowywane. Dzisiaj uznaje się, że koszt i ryzyko
związane z utrzymywaniem takich systemów są zbyt wysokie. Z rozwiązaniem
przychodzą dostawcy rozwiązań chmurowych, którzy, po pierwsze – dostarczają
bardzo nowoczesne i wydajne narzędzia
obliczeniowe, a po drugie – pobierają
opłaty tylko za rzeczywisty czas pracy
tych systemów na rzecz danego klienta.
Taki trend kreuje zapotrzebowanie
na migrację danych z wewnętrznych serwerów przedsiębiorstw do tzw. chmury.

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE
W CENIE
Big Data to kluczowy element cyfrowej
transformacji biznesu. Wchodzi w skład
tzw. High Value Services, dołączając
do usług, takich jak Cloud, DevOps, IoT,
Machine Learning czy Business Intelligence. Część firm buduje takie kompetencje i zespoły wewnątrz swojej
organizacji, ale coraz większą popularność i zaufanie zdobywa zewnętrzne
doradztwo technologiczne.
Współcześnie outsourcing oznacza już
nie tylko ograniczenie ryzyka i kosztów,
ale przede wszystkim dostęp do wykwalifikowanych ekspertów z ogromnym
doświadczeniem w pracy dla wielu
branż. A specjalistów od analizy i migracji
danych wciąż na naszym rynku brakuje.
Są to osoby, które potrafią programować,
biegle władają językiem angielskim,
a do tego doskonale znają bazy danych
oraz rozwiązania chmurowe. Dobrze
też, jeśli potrafią zrozumieć potrzeby
biznesu.

Autor:
Artykuł opracowany przez firmę
SoftServe Poland

30

Outsourcing&More Polska | maj–czerwiec 2021

SSC

KIEDY JESTEŚMY W BIURZE,
CZEKOLADA JEST DOSTĘPNA
W NASZYCH KUCHNIACH
NA CO DZIEŃ

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

SSC Lions opowiedzą Wam m.in.
o najlepszych praktykach biznesowych, doświadczeniu operacyjnym
czy employer brandingu. W tej odsłonie SSC Lions zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z Maciejem Kulbatem, Head, Barry Callebaut Shared
Services Center.

SSC LIONS

Katarzyna Czylok-Dąbrowska, redaktor: Proszę nam opowiedzieć, jaką
firmą i organizacją jest Barry Callebaut
Group obecnie?
Maciej Kulbat, Head, Barry Callebaut Shared Services Center: Grupa
Barry Callebaut z siedzibą w Szwajcarii powstała w wyniku fuzji belgijskiego
producenta czekolady Callebaut z francuskim producentem czekolady Cacao
Barry w roku 1996. Barry Callebaut to
wiodący na świecie producent wysokiej
jakości wyrobów czekoladowych i kakaowych, zajmujący się tą branżą od ponad
150 lat. Firma działa w ponad 40 krajach,
posiada około 60 zakładów produkcyjnych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników na całym świecie.

Master Data, Transport, Jakość i Łańcuch Dostaw. Ciągle poszerzamy zakres
naszych usług, a w ciągu najbliższych
dwóch lat planujemy dalszy wzrost
zatrudnienia. Centrum nie tylko zwiększa portfolio usług, jakie świadczy, ale
też rozszerza wsparcie na nowe regiony.
W naszych strukturach zatrudniamy
osoby na stanowiskach: junior, regular,
specialist, expert, lider, manager, global
manager. Jest to wynik rozwoju organicznego grupy, ale także licznych przejęć i fuzji.
Zależy nam na długofalowej współpracy. Chcemy tworzyć środowisko,
w którym pracownicy mogą się rozwijać, wprowadzać innowacyjne rozwią-

zapewnienie lokalnym przedsiębiorcom i inwestorom wysoko wykwalifikowanej kadry. Jakich młodych
pracowników szukacie i co macie im
do zaoferowania?
Staramy się wspierać każdą inicjatywę, która pojawia się w Łodzi. Jesteśmy z naszym miastem silnie związani
– w końcu do już ćwierć wieku. Nasza
działalność w Łodzi jest bardzo szeroka, dlatego nasze programy praktyk
i staży obejmują wiele obszarów. Wielu
naszych praktykantów i stażystów zdobywało u nas swoje pierwsze doświadczenie i zostało u nas na stałe. Gołym okiem
widać zmiany, jakie zaszły w Łodzi
na przestrzeni ostatnich lat. Ma to również wpływ na jakość życia w mieście
i zachęcenie młodych ludzi do wiązania
swojej przyszłości z Łodzią.

Chyba wszyscy mamy dość pandemii,
ale nie mogę nie zapytać, jak sobie
radziliście przez ostatni rok i co zmieniło się w firmie, również na lepsze…
Rok 2020, czas pandemii, wystawił wszystkie firmy na ogromną próbę.
Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników przepłynęliśmy przez ten sztorm
pewnie i stabilnie. Sytuacja pandemii
zania i tym samym kształtować przy- jeszcze bardziej pokazała nam jak nieszłość firmy. Bardzo silnie wspieramy zwykle ważna jest współpraca.
wewnętrzne awanse oraz przejścia pracowników pomiędzy spółkami Barry W przypadku łódzkiego Shared Services
Callebaut Group.
Center udało się nam sprawnie przejść
na tryb home office. Praca z domu
Czemu firma wybrała Łódź na swoją nigdy nie była nam obca (nasza polityka,
polską siedzibę?
przed pandemią, zakładała pracę zdalną
Od 25 lat w Łodzi powstaje ulubiony w wymiarze 5 dni w miesiącu), jednakże
przysmak całego świata. Latem minęło na początku brakowało nam wspólnych
ćwierć wieku, od kiedy otwarto w mie- kaw z kawałkiem czekolady i lunchów.
ście fabrykę czekolady. Dziś, to drugi co Naszym priorytetem w tym trudnym
do wielkości zakład w Europie należący czasie, oprócz spełnienia wyzwań biznedo firmy Barry Callebaut. Na bazie tego sowych, stało się zapewnienie poczucia
sukcesu otworzyliśmy tu również Cen- jedności i wsparcia dla wszystkich pratrum Usług Wspólnych. Łódź ulokowana cowników Barry Callebaut SSC.
w centrum Polski jest świetną lokalizacją zarówno pod kątem logistycznym, Większość spotkań oraz eventów przejak i pod względem zasobów ludzkich. nieśliśmy do świata wirtualnego, uruW województwie łódzkim możemy bez chomiliśmy linię wsparcia psychologiczproblemu zatrudniać talenty z wielu nego, rozwijamy kulturę pracy opartą
dziedzin i budować wysoko wyspecjali- na zasadach work-life balance (uwazowaną kadrę w naszym SSC.
żamy, że to niezwykle ważny aspekt,
zwłaszcza przy pracy świadczonej
Jako pracodawca bierzecie udział z domu) – dodatkowo w tym roku plaw programie „Młodzi w Łodzi”, któ- nujemy poszerzyć ilość wydarzeń, która
rego realizatorem jest Urząd Miasta angażuje naszych pracowników zdalnie.
Łodzi. Misją programu jest zachęce- Ponieważ nie ma nas w biurze postanonie młodych ludzi do wiązania swojej wiliśmy wykorzystać ten czas proaktywprzyszłości z Łodzią oraz wspieranie nie – dublując naszą przestrzeń biurową,
ich rozwoju zawodowego, ale także oraz przeprowadzając solidny remont
na obu kondygnacjach.

NASZYM PRIORYTETEM W TYM TRUDNYM CZASIE,
OPRÓCZ SPEŁNIENIA WYZWAŃ BIZNESOWYCH, STAŁO
SIĘ ZAPEWNIENIE POCZUCIA JEDNOŚCI I WSPARCIA DLA
WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW BARRY CALLEBAUT SSC.

Współpraca, przedsiębiorczość, zorientowanie na klienta, integralność oraz
pasja – to cechy i mianowniki unikalne
dla Barry Callebaut Group, a jednocześnie tożsame dla wszystkich pracowników i państw, w których, jako firma,
jesteśmy obecni.
To, co jest niezwykłe w Barry Callebaut Group, to rodzaj kameralności,
jaką nieczęsto spotyka się w tak dużych
korporacjach. Jesteśmy globalną firmą,
ze startupowym podejściem. Z chęcią
szukamy nowych rozwiązań na wszystkich polach naszej działalności, gramy
do jednej bramki i przyświeca nam
idea „doing well by doing good". Czekolada to produkt wyjątkowy, a Barry
Callebaut Group przykłada ogromną
wagę do zrównoważonej produkcji
tego przysmaku, wspierania farmerów,
czy transparentności łańcucha dostaw
(country of origin).
Czym zajmuje się Barry Callebaut Shared Services Center? Jak wygląda struktura polskiego oddziału?
W Barry Callebaut Shared Services Center obsługujemy globalne procesy w takich obszarach, jak: Finanse,
IT, Obsługa Klienta, Logistyka, HR,
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Pandemia przyspieszyła znacznie
rewolucję cyfrową m.in. w biznesie.
Jakie działania związane z cyfryzacją
i robotyzacją zostały podjęte w Barry
Callebaut Group?
Nasza organizacja już od dawna
inwestuje w rozwiązania, które pozwalają nam czerpać maksimum korzyści
z dostępnych rozwiązań technologicznych. Pandemia pokazała, że jest to
właściwy kierunek. Rozwiązania systemowe oraz forma przekazywania informacji, jakie posiadamy, pozwoliły nam
kontynuować codzienny biznes bez
zakłóceń. W naszym Centrum obecnie skupiamy się na zwiększaniu kompetencji związanych z automatyzacją
i robotyką tak, abyśmy mogli wdrażać
jak najwięcej ulepszeń w tym obszarze.
Od blisko roku zarządza Pan polskim
oddziałem firmy. Co jest dla Pana największym wyzwaniem i jakie sukcesy
ma Pan już na koncie?
To był naprawdę intensywny rok.
Pandemia dodała oczywiście nowe
zagrożenia, ale stworzyła też wiele
nowych możliwości. Dla mnie to rok
pełen nauki – poznawania organizacji,
procesu produkcji czekolady, ale przede
wszystkim poznawania ludzi i zespołów, które na codzień z pasją tworzą
naszą organizację. Mnóstwo ciekawych
doświadczeń i ambitne plany na przyszłość dają mi bardzo dużo energii
do działania. A gdy work from home
i zdalna szkoła dają w kość, kubek gorącej czekolady rozwiązuje sprawę.
Na końcu chcielibyśmy zapytać, czy
pracowników wynagradzacie również
na słodko?
Kiedy jesteśmy w biurze, czekolada
jest dostępna w naszych kuchniach
na co dzień. Mamy swoje nieformalne
powiedzenie: chocolate is always an
answer. Nie ma nic lepszego, niż krótki
coffee break wraz z kawałkiem czekolady. Obecnie w sytuacji pracy zdalnej, czekoladę wysyłamy do naszych
pracowników w ramach prezentów
na specjalnie okazje, takie jak np. rocznica założenia SSC. Dodatkowo pracownicy Barry Callebaut SSC dysponują kontami VIP w jednym ze sklepów
online oferujących produkty Barry Callebaut, dzięki czemu mogą dokonywać
zakupów produktów Barry Callebaut
ze znacznym rabatem.
Dziękuję za rozmowę.
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CZEGO PRAGNĄ...
PRACOWNICY?
Pandemia wiele zmieniła na rynku pracy, patrząc choćby na
zapotrzebowanie powierzchni biurowych czy usług serwisowych
dla biur, a także znacząco wpłynęła na oczekiwania pracowników
względem pracodawcy. A co za tym idzie, mocno przetasowała
system benefitów pracowniczych. W początkowym etapie lockdownu
pracodawcy masowo z nich rezygnowali, dziś jednak termin „benefit
pracowniczy” nabiera zgoła nowego znaczenia, bowiem nie kojarzy
się jedynie z kartą sportową i owocowymi czwartkami w biurze.
CZY DZISIAJ BENEFITY SĄ
NAM POTRZEBNE?
W rzeczywistości, jaką mieliśmy przed
wybuchem pandemii, pracownik potrzebował czuć się doceniony i zatroszczony
przez pracodawcę w sferze rozwoju osobistych pasji, marzeń. W zależności od kultury organizacyjnej i wartości przedsiębiorstwa, benefity były wyrazem wsparcia
zdrowia, wsparcia rozwoju osobistego,
sprzyjały dobrej atmosferze i stanowiły
uatrakcyjnienie oferty pracodawcy. Dziś
wiele z tych rzeczy straciło na znaczeniu,
bo karty sportowe trudno wykorzystać
w zamkniętych siłowniach, a owocowe
czwartki nie mają sensu, gdy większość
pracowników przebywa w domach.
Na znaczeniu natomiast zyskało wszystko
to, co daje pracownikowi poczucie bezpieczeństwa, stabilności zatrudnienia
i wspiera go w wyzwaniach łączenia życia
zawodowego z obowiązkami rodzinnymi. Wprowadzenie takich benefitów
wymaga jednak od organizacji pewnej
kultury i systemu wartości. Bo to już nie
karta sportowa jest ważnym i oczekiwanym przywilejem, ale zaufanie pracodawcy i jego autentyczna troska
o pracownika.

36

KULTURA I WARTOŚCI
Przejście firm na pracę zdalną było
testem zaufania dla liderów. Ci, którzy
do tej pory pielęgnowali kulturę opartą
na zaufaniu, nie odczuli większej zmiany.
Ci, którzy opierali swoje modele zarządzania na kontroli, pozbawieni zostali
ważnego dla nich narzędzia i z pewnością zainwestowali wiele energii (a czasem
i pieniędzy) w to, by ukształtować nowe
narzędzia kontrolne w zmienionej rzeczywistości. To plastycznie obrazuje,
jaką materialną korzyść dla spółek niesie
budowanie kultury opartej na zaufaniu
do pracowników. Jednak ważniejsze
jest to, że pracownik obdarzony zaufaniem pracuje efektywniej, z większym
zaangażowaniem. Pozbawiony strachu
przed kontrolą uwalnia swoją kreatywność i potencjał, co przynosi wymierne
korzyści w postaci wyników jego pracy.
Taka kultura sprzyja również testowaniu
nowych rozwiązań i kształtowaniu środowiska idealnego do rozwoju innowacji.
Firmy, które nie wypracowały takiej kultury, wiele tracą, szczególnie w obszarze
zaangażowania pracowników. Ma to
szczególne znaczenie w dzisiejszej rzeczywistości, kiedy właśnie od innowacyjności i kreatywności zależy sukces firmy.

Dziś już wszyscy wiemy, że praca zdalna
to nie praca na sofie w dresie, z telewizją
w tle. To ogromne obciążenia dla pracownika, który – po pierwsze – traci naturalną
granicę pomiędzy życiem zawodowym
a rodzinnym, po drugie – musi operować
w wielu rolach naraz, godząc obowiązki
domowe z tymi zawodowymi. Kiedyś
praca zdalna była benefitem, dziś wszyscy
wiemy ile ona kosztuje energii i zaangażowania. Pracownik doceniany za swoje
wyniki w – bądź co bądź – trudniejszych
warunkach pracy będzie z pewnością
bardziej zmotywowany, niż taki, od którego oczekiwać się będzie rezultatów bez
uważności na wyzwania, z którymi się
aktualnie mierzy. Dziś efektywne zarządzanie wymaga od liderów uważności,
empatii i troski o pracownika.
W Unum zawsze kładliśmy nacisk na
otwarty dialog z pracownikami, wsłuchiwanie się w ich potrzeby i troski oraz
reagowanie na nie. Pomagają nam w tym
systematyczne ankiety dotyczące działań
skierowanych do pracowników, komunikacji w firmie, zadowolenia i poczucia
bezpieczeństwa. Zamiast oceny rocznej
pracowników wprowadziliśmy kwartalne rozmowy rozwojowe pomiędzy
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Z krótkiego badania
przeprowadzonego przez
Unum wśród przedstawicieli
HR zrzeszonych w Polskim
Stowarzyszeniu Zarządzania
Kadrami jasno wynika,
że to, co liczy się
najbardziej to zdrowie –
to fizyczne i psychiczne,
bezpieczeństwo oraz
równowaga między życiem
prywatnym a zawodowym.
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menedżerami a pracownikami, które prowadzone są w duchu szacunku i zaufania,
a ich częstotliwość sprzyja bieżącej informacji zwrotnej. Kulturę dialogu wspierają
również badania 360 stopni dotyczące
oceny kadry zarządzającej. Zebrane informacje służą nam do przygotowywania
działań, które są realną odpowiedzią
na to, czego potrzebują nasze zespoły.

zdalnie, pracownicy mają zupełnie inne
warunki, a co za tym idzie, inne potrzeby.
Jedni muszą dzielić małe mieszkania
z pracującym partnerem i dziećmi na lekcjach online, inni opiekują się seniorami,
jeszcze inni mają utrudniony dostęp
do Internetu albo tak wyposażony dom,
że nie sprzyja on pracy przy komputerze.
Kolejną ważną kwestią jest specyfika
pracy. To, co pandemia nam wszystkim
Nie da się jednak wprowadzić takiej kul- odebrała, to możliwość spotkań, które
tury od tak, bo czasy się zmieniły. Tym, stanowiły cenną wymianę doświadczeń
na czym budowana jest kultura, jest silny i inspiracji, a także twórczej energii. Choć
fundament wartości. To one stanowią dro- są stanowiska bądź zadania, które na izogowskaz w tych dobrych czasach, a także lacji akurat zyskują. Jak widać, rozprow momencie kiedy świat ogarnia chaos. szona struktura unaoczniła mnogość i różPozwalają konsekwentnie realizować norodność potrzeb. Dlatego tak kluczowe
misję bez względu na panujące warunki, jest indywidualne podejście do kwestii
spajają ludzi wokół wspólnego celu i sta- benefitów i zaoferowanie pracownikom
nowią ważny element tożsamości firmy. dostosowanej do ich potrzeb pomocy.
Istotnie pomagają we wprowadzaniu
zmian i adaptacji do nowych warunków, I tak też zrobiliśmy w naszej firmie.
stanowiąc stałą, niezmienną podwalinę Po lockdownie zaproponowaliśmy
wszystkich działań. Są też magnesem chętnym doposażenie ich domowych
dla wartościowych pracowników, którzy biur do warunków podobnych do tych
oczekują od pracodawców spójności w firmie, wysyłając dodatkowe monii jasności w działaniu. Szczególnie, gdy tory, krzesła, podstawki. Oferując ubezwszystko naokoło się zmienia...
pieczenia grupowe przygotowaliśmy niezwykle szeroki wybór wariantów: znalazły
ELASTYCZNOŚĆ W PODEJŚCIU
się tam oferty dla kogoś, kto wychowuje
... i zmienić powinno się również ofertę dzieci, kto jest bez dzieci, kto jest sinbenefitów skierowaną do pracowników. glem, kto uprawia wyczynowo sport itp.
Kiedy wszyscy byliśmy w biurach dostęp Każdy mógł znaleźć dla siebie dopasodo benefitów pracowniczych był dla waną ochronę, pomimo tego, że jest to
nas wszystkich w miarę równy. Pracując ubezpieczenie grupowe. Oferujemy też
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Praca zdalna to nie praca
na sofie w dresie,
z telewizją w tle.
To ogromne obciążenia
dla pracownika, który
– po pierwsze – traci
naturalną granicę pomiędzy
życiem zawodowym
a rodzinnym, po drugie –
musi operować w wielu
rolach naraz, godząc
obowiązki domowe z tymi
zawodowymi.

pracownikom dostęp do wiedzy i spot
k ań online z ekspertami: z kardiologii,
psychologii, farmacji, dietetyki, fizjoterapii. Każdy mógł wybrać interesujący go
temat. Elastyczność oferty pracowniczej
to klucz w czasach, gdy pracownicy nie są
już połączeni jedną przestrzenią biurową,
a każdy z nich stanowi oddzielny „oddział”
firmy, z lokalnymi troskami i potrzebami...

NOWE POTRZEBY
... które wymagają zbadania i rozpoznania.
Bo tak, jak świat się zmienił, zmieniły się
nasze priorytety. Z krótkiego badania
przeprowadzonego przez naszą firmę
wśród przedstawicieli HR zrzeszonych
w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania
Kadrami jasno wynika, że to, co liczy się
najbardziej to zdrowie – to fizyczne i psychiczne, bezpieczeństwo oraz równowaga
między życiem prywatnym a zawodowym.
Kryzys zdrowotny wszystkim nam uzmysłowił, że zdrowie jest niezwykle kruche.
Natomiast nagła, globalna zmiana, z jaką
przyszło się nam mierzyć, w połączeniu
z długotrwałym życiem w cieniu zagrożenia, izolacja społeczna i przytłaczający
strach o zdrowie swoje i bliskich, to elementy, które nie pozostają bez wpływu
na nasze zdrowie psychiczne. Trudności
w dostępie do służby zdrowia również
temu nie sprzyjają. To ogromny obszar
do zaadresowania dla pracodawców,
którym na sercu leży dobrostan psychofizyczny pracowników.
Kolejnym istotnym elementem jest
poczucie bezpieczeństwa, tego osobistego, jak i finansowego. Tu doskonałą
odpowiedzią, spajającą zarówno troskę
o zdrowie, jak i poczucie bezpieczeństwa
są ubezpieczenia grupowe na życie i zdrowotne. Coraz chętniej wybierany benefit,
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który zapewnia pracownikowi pieniądze
na wypadek choroby lub wypadku,
a także środki finansowe dla jego bliskich na wypadek śmierci pracownika.
Jego wprowadzenie do firmy wymaga
dziś minimum formalności, a przystąpienie do ubezpieczenia może być dla
pracowników w pełni zdalne.
Docenianymi i potrzebnymi benefitami
będą dziś wszystkie te, które wspierają
pracownika w łączeniu ról rodzinnych
z zawodowymi, np. wartościowe spotkania z ekspertami, którzy pomogą
w wyzwaniach rodzinnych, wydarzenia
angażujące dzieci, bliskich lub objęcie
pracownika i jego rodziny ochroną ubezpieczeniową. Potwierdzeniem tego jest
choćby ostatni raport Sodexho Motywacyjny (Re)start, gdzie ubezpieczenie
na życie wskazywane jest jako najbardziej
pożądany benefit zaraz za dofinansowaniem do wypoczynku.

BENEFITY W NOWEJ
RZECZYWISTOŚCI
Dziś system benefitów pracowniczych
to tak naprawdę znacznie szerszy ekosystem łączący kulturę, wartości, podejście do pracownika i troskę o niego. Natomiast, jeśli szukać najlepszych i najbardziej potrzebnych, to tych, które chronią
życie i zdrowie. Bo to dla każdego z nas
jest niezmiennie najcenniejsze. 
Autor:

Michał
Płaczkiewicz,
Dyrektor Działu
Personalnego,
Unum Życie TUiR S.A.
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BIZNES
CASE STUDY

ŚWIETLANA I BARDZIEJ
WYSPECJALIZOWANA
PRZYSZŁOŚĆ CENTRÓW
USŁUG W POLSCE
Od chwili otwarcia w 2010 r. globalne centrum usług HSBC w Polsce
urosło dwunastokrotnie. Dziś to jednak nie rozmiar a specjalistyczna
wiedza, jaką wnosi do globalnego biznesu, ma znaczenie.
W roku 2007, kiedy HSBC Bank Polska
otworzył w Krakowie jednostkę typu back
office z zaledwie 64 pracownikami, mało
kto mógł przewidzieć jej szybką transformację oraz długą i owocną karierę. Zaledwie trzy lata po uruchomieniu centrum
stało się samodzielnym podmiotem –
od tamtej chwili funkcjonuje pod nazwą
HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o.
– i zostało włączone do sieci globalnych
centrów usług HSBC, rozsianych na całym
świecie. Jedyne centrum banku zlokalizowane w Europie stopniowo rozwijało się
na przestrzeni lat, zarówno pod względem
wielkości, jak i zakresu świadczonych
usług. Obecnie zatrudnia blisko 3500
wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy świadczą specjalistyczne
usługi w 13 językach na rzecz klientów
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z 32 rynków. To dokładnie połowa obszaru
działalności HSBC, obejmującego 64 kraje
i terytoria, w których bank obsługuje
łącznie ponad 40 milionów klientów.

GLOBALNE CENTRA USŁUG PEŁNIĄ
ISTOTNĄ ROLĘ W STRATEGII HSBC
Wybuch pandemii COVID-19 i fundamentalne zmiany w sektorze usług finansowych w 2020 r., m.in. wzrost zapotrzebowania na rozwiązania w zakresie zrównoważonego finansowania, jak i wzmocnienie preferencji klientów do korzystania
z nowoczesnych kanałów dostępu do bankowości, znalazły odzwierciedlenie w niedawno zredefiniowanej globalnej strategii HSBC. Bank, stawiając sobie za cel
„Otwarcie świata możliwości”, obiecuje
wykorzystać swoją skalę, doświadczenie

i potencjał, aby stworzyć nowe szanse dla
klientów, pracowników, inwestorów i społeczności. W wielu przypadkach motorem
zmian zachodzących w istotnych obszarach działalności banku, m.in. w operacjach, zarządzaniu ryzykiem czy IT, są
globalne centra usług HSBC. W niedalekiej
przyszłości można spodziewać się wzmocnienia tej tendencji.
Polska, jedno z pięciu najbardziej wszechstronnych miejsc na świecie (obok Indii,
Chin, Filipin i Brazylii) i najczęściej wybierany kraj europejski do prowadzenia działalności centrów usług, bardzo dobrze
spełnia kryteria strategii lokalizacyjnych
i inicjatyw konsolidacyjnych. Dzięki
dostępowi do wysokiej klasy pracowników (wykształconych, ze znajomością
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języków obcych i często także z wyjątkowym doświadczeniem zawodowym),
centra usług zlokalizowane w Polsce mogą
zapewnić jedną z najlepszych kombinacji kosztów i wydajności, pozwalającą
na znacznie więcej niż obsługa najprostszych zadań.

wyższych i specjalistycznych stanowisk. dodatkowo wzmocnił świetną reputację
Zespół Cybersecurity Poland obejmuje HSBC Service Delivery (Polska). Elastyczobecnie m.in. centrum cyberbezpieczeń- ność pracowników i sprawdzone plany
stwa (Security Operations Centre), zespoły utrzymania ciągłości pracy (business coninżynierii cyberbezpieczeństwa, testów tinuity plans) idą w parze z nowoczesną
kontroli aplikacji, komunikacji oraz szkole- infrastrukturą i ogólnym komfortem życia
niowe. Dyrektor Cybersecurity Poland jest w Polsce, kolejnymi czynnikami pomagarównocześnie globalnym szefem zespołu jącymi podkreślić znaczenie krakowskiego
Krakowskie centrum usług HSBC to wyjąt- Cybersecurity Risk and Controls Strategy, centrum na globalnej mapie banku.
kowe – nawet na skalę tak globalnej orga- odpowiedzialnego za kompleksowe pronizacji jak HSBC – połączenie zespołów jektowanie, monitorowanie i ciągłe dosko- HSBC wykorzystało zalety, jakie niesie ze
finansów, IT, operacji, ryzyka, transformacji nalenie komponentów zarządzania kon- sobą dostępność wysoko wykwalifikoi innych. Pracownicy centrum to zarówno trolami cyberbezpieczeństwa.
wanej kadry w Polsce i pozostałych kraeksperci IT zmieniający sposób, w jaki
korzystamy z bankowości, jak i specjaliści operacyjni zarządzający wolumenem
Mijają właśnie dwa lata od chwili utworzenia w krakowskim centrum HSBC specjalistycznego
działu ds. cyberbezpieczeństwa. Obecnie ponad 100-osobowy zespół monitoruje, wykrywa
1,7 biliona transakcji płatniczych rocznie.
i przeciwdziała różnorodnym cyberzagrożeniom dla banku i jego klientów na całym świecie.
Zatrudnieni w centrum HSBC profesjonaliści wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności do realizacji złożonych operacji bankowych, a także do prowadzenia działal- Znaczenie obszaru ryzyk niefinanso- jach europejskich, umiejętność twórczej
ności badawczo-rozwojowej.
wych i niezbędnych kontroli znacznie obsługi klientów oraz potwierdzoną bizwzrosło w ostatnich latach, zarówno ze nesową elastyczność, aby przekształcić
KLUCZOWE, REGIONALNE
strony instytucji finansowych, jak i regu- krakowskie centrum usług z „lokalizacji
I GLOBALNE STANOWISKA
latorów. Wzrosła także liczba ekspertów optymalizującej koszty” w „centrum warUTWORZONE W POLSCE
potrzebnych do sprostania tym nowym tości dodanej”. W rezultacie HSBC Service
Kompetencje pracowników, a także ich wyzwaniom na rynku usług. Niedawno Delivery (Polska) stało się jednym z najbarzaangażowanie i chęć do wdrażania zmian w krakowskim centrum HSBC został dziej zróżnicowanych globalnych centrów
w HSBC, stworzyły ciekawe możliwości dla utworzony specjalny zespół – Global usług banku, które pomagają realizować
centrum w Krakowie. Zaowocowały także Third Party Management Hub – mający strategię HSBC wobec klientów, akcjonautworzeniem w Polsce kilku kluczowych za zadanie efektywnie zarządzać ryzykiem riuszy i społeczności.
stanowisk mających bezpośredni wpływ strony trzeciej, na które narażony jest bank
na zarządzanie regionalnymi i globalnymi oraz zapewnić zgodność z obowiązują- Centrum usług HSBC w Krakowie będzie
zespołami obsługującymi klientów banku cymi przepisami.
nadal dynamicznie rozwijać się w nadchona całym świecie.
dzących latach. W 2021 r. HSBC Service
JEDNO Z NAJBARDZIEJ
Delivery (Polska) planuje zatrudnić w KraMijają właśnie dwa lata od chwili utwo- ZRÓŻNICOWANYCH GLOBALNYCH kowie 1200 nowych pracowników, czyli
rzenia w krakowskim centrum HSBC spe- CENTRÓW USŁUG HSBC
dwa razy więcej niż przyjęło w ubiegłym
cjalistycznego działu ds. cyberbezpieczeń- O ile świadczenie wysokiej jakości usług roku. Największy wzrost prognozowany
stwa. Obecnie ponad 100-osobowy zespół jest zwykłą codziennością w krakowskim jest w działach ryzyka, finansów i IT – ten
monitoruje, wykrywa i przeciwdziała róż- centrum HSBC, to sposób, w jaki poradziło ostatni powiększy się o 400 nowych osób
norodnym cyberzagrożeniom dla banku sobie ono z kryzysem wywołanym przez do końca tego roku. Plan rozwoju centrum
i jego klientów na całym świecie. Rok 2021 COVID-19, wysyłając 99% pracowników charakteryzuje się nie tylko skalą rekruto dalszy znaczący rozwój zespołu, obej- na pracę zdalną w ciągu zaledwie pięciu tacji, ale co ważniejsze, ewolucją profilu
mujący rekrutację kandydatów na szereg dni i bez żadnej przerwy w działalności, kandydata – w kierunku wysoko wykwalifikowanego, doświadczonego, ale jednocześnie elastycznego profesjonalisty,
który zapewni dalszą specjalizację usług
świadczonych przez krakowskie centrum
w ramach regionalnych i globalnych
struktur HSBC.
Autor:

Grzegorz Góralczyk,
Wicedyrektor
Generalny HSBC
Service Delivery
(Polska) Sp. z o.o.
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2021 JEST KOLEJNYM
ROKIEM WZMACNIANIA
E-COMMERCE
Zyskają przede wszystkim rozwiązania omnichannel
i nowe kanały od operatorów telekomunikacyjnych.
Miniony rok minął pod znakiem pandemii
koronawirusa. Firmy, w wielu przypadkach w celu utrzymania biznesu, inwestowały i wzmacniały kanały e-commerce, by
móc efektywnie funkcjonować na rynku.
Trendy do cyfrowej transformacji jeszcze
się wzmocnią w 2021 r., ponieważ widać,
że ruch ten się opłacał ze względu na preferencje klientów, zwłaszcza młodych.
Jest to również rodzaj bezpiecznika
w przypadku utrzymania ograniczeń
w funkcjonowaniu tradycyjnego biznesu. W takim środowisku zyskują przede
wszystkim kompleksowe rozwiązania
do zarządzania komunikacją omnichanell oraz udoskonalone formaty technologiczne, jak choćby RCS czy rozwiązania
zabezpieczające transakcje online, np. jak
Mobile Identity.
Przyszłość stoi przede wszystkim przed
rozwiązaniami, które zwiększą potencjał
w zakresie komunikacji omnichannel
oraz pozwolą integrować i zbierać rozproszone po różnych kanałach – od SMS
i social mediów po maile i komunikatory
internetowe – doświadczenia klientów
i nimi efektywnie zarządzać zarówno
pod kątem sprzedażowym, jak i obsługi
klienta. Należy też pamiętać, iż możliwość wyboru formy komunikacji wpływa
na decyzję zakupową. Preferencje różnią
się też w zależności od grupy wiekowej.
Firmy, które nie będą reagować dynamicznie, ryzykują trudnościami w dotarciu
do części klientów oraz są zagrożone ich
odpływem. Pytanie, czy można sobie
teraz pozwolić na pozostanie w tyle?

42

Ponieważ wiele ruchu, o typowo konsumenckim charakterze, w naturalny
sposób przeszło do kanału zdalnego,
realnie wzrosła ranga rozwiązań zabezpieczających transakcje online dla aplikacji
i witryn mobilnych, takich jak np. Mobile
Identity. To metoda weryfikacji, uwierzytelniania, zapobiegania oszustwom
i oceny ryzyka, która daje firmom możliwość potwierdzenia tożsamości abonenta mobilnego lub klienta internetowego w ciągu kilku sekund. Wielką zaletą
tego rozwiązania jest automatyzacja –
w obecnej fazie rozwoju wyeliminowano
bowiem w tym przypadku potrzebę ręcznego wprowadzania informacji, takich jak
2FA lub OTP, co nie tylko poprawia szybkość obsługi klienta, ale również minimalizuje ryzyko błędów ludzkich.

grupową oraz na bieżąco widzieć, czy
wiadomości dotarły i czy ktoś nam odpisuje. Co ważne, jeśli posiadamy odpowiedni nowy telefon z aktywnym czatem
RCS, działa on bez dodatkowych opłat
i bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Warto również zwrócić uwagę, że coraz
więcej popularnych aplikacji komunikacyjnych otwiera się na komunikację
biznesową, dając możliwość wykorzystania swojej infrastruktury do komunikacji z końcowym klientem, co, zwłaszcza
w obecnych okolicznościach, może być
wartością dodaną. Dokonały tego m.in.
WhatsAPP czy popularny w naszym
regionie Viber, właściwie z miejsca stając
się kanałami do efektywnej komunikacji
z klientem, tak polskim, jak i zagranicznym
Postępująca cyfryzacja i wzmożone – ponieważ obie firmy mają zasięg glozainteresowanie kanałem zdalnym to balny. Dodatkowo, komunikacja poprzez
również presja na operatorów teleko- WhatsApp czy Viber w pełni wykorzystuje
munikacyjnych i nowe kanały komu- format rich media, dając szerokie możlinikacji dające szanse wymiany bogat- wości załączania nie tylko tekstu, ale także
szych treści multimedialnych – by speł- plików multimedialnych, kodów QR czy
niały aspiracje zarówno nadawców, jak obrazów w wysokiej rozdzielczości.
i odbiorców. Dobrym przykładem jest
RCS (Rich Communication Services), który
rozszerza funkcjonalność tradycyjnego Autor:
SMS-a i MMS-a o szereg funkcji multimedialnych. Format z powodzeniem działa
już w 55 krajach, od niedawna jest również dostępny w Polsce dzięki ofercie Play.
RCS pozwala m.in. na pisanie znacznie
Magdalena
dłuższych wiadomości niż w przypadku
Dudek,
standardowego SMS-a, załączać do nich
Enterprise Team
Leader, Infobip
pliki do 100 mb, prowadzić konwersację
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Przyszłość stoi przede wszystkim przed rozwiązaniami,
które zwiększą potencjał w zakresie komunikacji
omnichannel oraz pozwolą integrować i zbierać rozproszone
po różnych kanałach – od SMS i social mediów po maile
i komunikatory internetowe – doświadczenia klientów
i nimi efektywnie zarządzać zarówno pod kątem
sprzedażowym, jak i obsługi klienta.
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WORK
BETTER
Nadszedł czas, aby nasze doświadczenie
z miejscem pracy było jeszcze lepsze.
– Pandemia zmieniła wiele aspektów
naszego życia, w tym to, gdzie i jak pracujemy, i jak chcemy pracować. Doświadczenie pracy z domu, a także rzeczywistość,
z jaką mamy do czynienia po powrocie
do biur, wpłynęły na potrzeby i oczekiwania względem miejsca pracy w przyszłości. To, co podobało się w biurze przed
pandemią, stało się dla nas jeszcze ważniejsze, a problemy, które powodowały
w nas frustrację, o ile nie zostaną rozwiązane, będą stanowiły jeszcze poważniejszą
barierę – mówi Wojciech Krupa, Strategic
Account Manager i Workplace Consultant
w Steelcase.
Doświadczenia ludzi z pracą z domu są
bardzo różne i ludzie wyciągają z nich różne
wnioski. Te doświadczenia kształtują ich
oczekiwania co do tego, jak ich praca ma
wyglądać w przyszłości.

CZEGO POTRZEBUJĄ I OCZEKUJĄ
PRACOWNICY
Aby zrozumieć wpływ pandemii na
potrzeby i oczekiwania ludzi względem
biur, firma Steelcase przeprowadziła
badania w 10 krajach, w które zaangażowanych było ponad 32 tys. osób. Analiza
tych badań pokazała, że istnieje pięć najważniejszych potrzeb, które doprowadzą
do zmian makro w zakresie doświadczenia pracowników w kontakcie z miejscem pracy i sprawią, że biura będzie się
projektowało i planowało w zupełnie
nowy sposób.
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Być bezpiecznym i czuć się
bezpiecznie
Rolą biur nigdy nie była walka z rozprzestrzenianiem się chorób, jednak dziś
ludzie są bardzo świadomi tego, czym jest
pandemia. Będą podejmować decyzje
o swoim zatrudnieniu, w oparciu o nowy
zestaw standardów bezpieczeństwa, tak
samo jak oczekują przestrzegania przepisów przeciwpożarowych czy BHP.
Nowe priorytety w zakresie
zdrowia i bezpieczeństwa
67% – jakość powietrza
69% – przestrzeganie
procedur bezpieczeństwa
65% – czystość obiektu
65% – fizyczny dystans + granice
61% – zagęszczenie
61% – procedury dotyczące gości

Poczucie przynależności
do organizacji
Poczucie odosobnienia podczas pracy
z domu jest największym problemem
podawanym przez ludzi we wszystkich
krajach, a głównym powodem powrotu
do biura jest potrzeba kontaktu ze
współpracownikami. Ludzie chcą czuć,
że są częścią swojego miejsca pracy
– poprawia to nie tylko ich samopoczucie, ale także wyniki biznesowe. Silne
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poczucie wspólnoty jest głównym wskaźnikiem produktywności, zaangażowania,
innowacyjności i lojalności pracowników
względem organizacji.

Główne powody, dla których ludzie
chcą wrócić do biura:
1. Kontakty ze współpracownikami,
2. Identyfikacja z organizacją i jej celami
biznesowymi.

Nasza praca musi mieć sens
Pragnienie ludzi, aby dokonać czegoś
ważnego, w czasie pandemii jedynie się
spotęgowało. Podczas gdy w jej pierwszym okresie udziałem niektórych stała
się „paniczna produktywność”, większość
ludzi po prostu chce czuć, że ich praca
ma wartość i sens. Najważniejsze oczekiwania ludzi względem miejsca pracy są
bardzo pragmatyczne.

Czas na wolność wyboru
Przed pandemią 40%* osób deklarowało,
że z powodu dyskomfortu fizycznego
musi często zmieniać postawę. Podczas
okresów przymusowego pobytu w domu
wiele osób musiało improwizować, pracując na sofie, przy stole kuchennym,
czy nawet w łóżku. Ból, brak spokoju
i stres spowodowały, że ludzie tęsknią
za wygodą w szerokim sensie tego słowa,
zwłaszcza po tak trudnym okresie. Chcą
poprawy ergonomii pracy i możliwości
zmiany pozycji, a także przenosić się
z miejsca na miejsce w ciągu dnia. Potrzebują cichego otoczenia, w którym nic
nie będzie ich rozpraszać, kiedy zechcą
popracować w skupieniu, a także pragną
poczucia wspólnoty z innymi pracownikami i identyfikacji z celem, jaki przyświeca całej organizacji.

Chcemy mieć wpływ na to,
jak i gdzie pracujemy

54% chciałoby
pracować z domu

własnych preferencji co do sposobu
pracy. Choć niektórym praca z domu
pozwoliła sprawnie zorganizować sobie
dzień i uniknąć odrywania się od pracy,
to w dziewięciu na dziesięć badanych
krajów badani wymienili „ciche, profesjonalne środowisko pracy” wśród pięciu
najważniejszych powodów, dla których
chcą wrócić do biura, dając do zrozumienia, że dom nie zawsze jest idealnym
miejscem do pracy w skupieniu. Zespoły
muszą też mieć kontrolę nad poziomem
prywatności, a także możliwość elastycznego przearanżowania miejsca pracy
tak, aby było jak najlepiej dopasowane
do ich zadań.

ZMIANY W SKALI MAKRO

W czasie pandemii oczekiwania ludzi
dotyczące tego, jak powinno im się
pracować, uległy zmianie. Bezprece2–3 dni w tygodniu
densowe doświadczenie pandemii
4–5 dni w tygodniu
sprawiło, że wiele osób zaczęło się
zastanawiać, co jest dla nich najważLudzie chcą mieć różne możliwości, niejsze i kwestionować założenia dotytak, aby mogli sami wybrać, gdzie czące sposobu pracy. A największe
chcą pracować, lub dostosować prze- organizacje potrafią słuchać. Postrzestrzeń do wykonywanego zadania lub gają obecny moment jako okazję
1 dzień w tygodniu
lub mniej
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Poczucie odosobnienia
podczas pracy z domu
jest największym
problemem podawanym
przez ludzi we
wszystkich krajach,
a głównym powodem
powrotu do biura jest
potrzeba kontaktu ze
współpracownikami.
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spotęgowało. Przed pandemią ludzie byli
sfrustrowani, ponieważ ich miejsca pracy
nie dawały im kontroli nad prywatnością
i nie umożliwiały pracy w skupieniu. Podczas pracy z domu w czasie pandemii dla
wielu ludzi sytuacja się nie poprawiła:
wśród pracowników niezadowolonych
z tego, jak pracuje im się z domu, zaangażowanie spadło o 6%, a wydajność pracy
o 8%, zwłaszcza gdy ta sytuacja się przedłużała. Trzy najważniejsze rzeczy, których
ludzie oczekują od swoich biur, są związane z wydajnością:
• efektywna współpraca z innymi,
• łatwiejszy dostęp do narzędzi i zasobów oraz
• możliwość skupienia się.
Ludzie chcą mieć możliwość łatwego
przechodzenia od pracy zespołowej
do indywidualnej, zarówno w środowisku
fizycznym, jak i cyfrowym.

Projektowanie tak,
by inspirować

Dwa główne powody, dla
których pracownicy chcą
wrócić do biura, to kontakt
ze współpracownikami
i poczucie wspólnego
celu organizacji. W obu
przypadkach są to atrybuty
silnej społeczności,
jak również zaufania,
inkluzywności i odporności.
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Ludzie, którzy przeżyli kryzys, pragną
inspiracji – chcą poczuć, że są częścią
czegoś, co ma sens. Dwa główne powody,
dla których pracownicy chcą wrócić
do biura, to kontakt ze współpracownido ponownego zdefiniowania swojej poli- kami i poczucie wspólnego celu organityki i projektowania biur na nowo, a także zacji. W obu przypadkach są to atrybuty
wszystkiego, co składa się na doświad- silnej społeczności, jak również zaufania,
czenie pracowników w kontakcie z miej- inkluzywności i odporności. Z kolei silna
scem pracy. Doprowadzi to do zmian społeczność koreluje z kluczowymi
makro w czterech kluczowych obszarach. wynikami biznesowymi — zaangażowaniem, wydajnością, innowacyjnością
Projektowanie bezpiecznego biura i retencją pracowników. Miejsce pracy
67% pracowników w krajach Europy, Bli- może w sposób zamierzony wspierać
skiego Wschodu i Afryki zadeklarowało, konstruktywne interakcje między ludźmi
że ich główne obawy dotyczą jakości i sygnalizować, że zmiana i adaptacja są
powietrza i przestrzegania procedur częścią kultury organizacji i czymś, co
bezpieczeństwa, co oznacza, że strategie należy zaakceptować.
behawioralne, takie jak noszenie maseczek i dystans społeczny, muszą zostać Projektowanie nastawione
rozszerzone o zmiany w przestrzeni zur- na elastyczność
banizowanej. Organizacje mogą jeszcze W przeszłości budynki i biura były probardziej zwiększyć bezpieczeństwo jektowane z myślą o trwałości i niezmienmiejsca pracy, tak projektując powstającą ności, i były zdominowane przez stałość
przestrzeń zurbanizowaną, aby ograni- architektury, i niezmienność opcji zasiczać przenoszenie chorób. Zrozumienie lania i wyposażenia. W przyszłości orgasposobu, w jaki patogeny przemieszczają nizacje będą oferować bardziej elastyczne
się w środowisku, pomoże firmom opra- podejście do pracy i będą potrzebować
cować nowe strategie systemowe zapo- przestrzeni, które będzie można łatwo
biegające zarażaniu się w miejscu pracy. dostosować do zmieniających się miejsc
i sposobów wykonywania pracy, i które
Projektowanie nastawione
okażą się elastyczne, jeśli ulegną zmianie
na wydajność
warunki prowadzenia biznesu. W miejPragnienie ludzi, aby dokonać czegoś scach pracy na porządku dziennym będą
ważnego, w czasie kryzysu jedynie się przestrzenie wielofunkcyjne, w których
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będzie można realizować różne rodzaje
działań. Elementy wyposażenia będą się
dawały łatwo przemieszczać, umożliwiając
zwiększanie lub zmniejszanie pojemności
pomieszczeń, w zależności od potrzeby.
Chociaż doświadczenie pandemii nie
jest łatwe dla nikogo, to dzięki niej ludzie
i organizacje zaczęli się zastanawiać nad
człowieczeństwem, które jest udziałem
nas wszystkich i nad tym, co chcemy
wspólnie osiągnąć. Możemy wykorzystać ten moment jako katalizator, który
pozwoli nam wymyślić biuro na nowo
w taki sposób, aby nie było jedynie „pudełkiem”, w którym wykonuje się pracę – ale
także miejscem tworzenia wspólnoty,
w którym ludzie będą mogli na nowo
poczuć przynależność, siłę i sens.
Źródło: Badanie diagnostyczne nad
doświadczeniem w kontakcie z miejscem
pracy przeprowadzone we wrześniu
2020 r. w 10 krajach. Zawarte w raporcie
dane dotyczą respondentów z terenu
Stanów Zjednoczonych.
* Badanie Steelcase przeprowadzone
w Stanach Zjednoczonych w 2019 roku.

Steelcase jest jednym z największych
na świecie producentów wyposażenia
biur. Czerpiemy inspirację ze spostrzeżeń
poczynionych w ciągu ponad 107 lat
świadczenia usług dla największych organizacji na świecie. Projektujemy tak, aby
zaspokajać szerokie potrzeby klientów
dzięki naszemu kompleksowemu portfolio rozwiązań architektonicznych, mebli,
technologii i usług.
Nasza strategia polega na rozwoju opar
tym na wykorzystaniu naszej dogłębnej
znajomości modeli pracy, pracowników
i przestrzeni pracy, aby oferować rozwiązania umożliwiające odkrywanie
nowych sposobów pracy, nowych rynków
klienckich i nowych regionów geograficznych. Jesteśmy uznawani za odpowiedzialną firmę, która tworzy wartość
w obszarze społecznym, gospodarczym
i środowiskowym.
Autor:

Wojciech Krupa,
Strategic Account
Manager,
Workplace
Consultant
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ROLA AGENCJI REKRUTACYJNEJ
POLEGA NA TWORZENIU
WARTOŚCI, POPRAWIE
WYDAJNOŚCI RYNKU PRACY
I ZMNIEJSZANIU LUKI
W OBSZARZE KWALIFIKACJI
Wywiad ze Stefano Colli-Lanzi,
CEO Gi Group.
Wiktor Doktor, Pro Progressio: Stefano
– po prostu „wow”! Muszę przyznać,
że śledząc rozwój Gi Group w Polsce,
wyraźnie widać jak rokrocznie czynicie
kolejne kluczowe kroki na ścieżce rozwoju. Obserwowanie tak dynamicznie
rozwijającego się biznesu Gi Group to
czysta przyjemność. Czy równie dynamicznie rozwijacie swoją działalność
również poza Polską?
Stefano Colli-Lanzi, CEO Gi Group:
Oczywiście. Uważamy Europę ŚrodkowoWschodnią za istotną część naszej działalności i w żaden sposób nie zwalnia to
tempa naszego rozwoju na innych rynkach. Sfinalizowaliśmy właśnie transakcję
przejęcia szwajcarskiej giełdy pracy online
– Jobtome, z ponad 10 milionami użytkowników. Wcześniej, w 2020 roku, sfinalizowaliśmy transakcje przejęć w Brazylii,
Hiszpanii i Polsce.

oraz bycie atrakcyjnym w oczach kandydatów. W żadnym wypadku nie zwalnia
to naszego tempa rozwoju – nasze strategiczne cele zakładają osiągnięcie
obrotów na poziomie 3 mld euro w 2021
roku i podwojenie ich w ciągu kolejnych
trzech do czterech lat. Naszą strategią
jest zdobycie pozycji jednej z czterech
lub pięciu firm w tej branży, które będą
w stanie w pełni wykorzystać korzyści
płynące z efektu skali w ramach swojej
podstawowej działalności i infrastruktury.

Kilka miesięcy temu dołączyliście
Grafton Recruitment do Gi Group,
teraz nadszedł czas na Work Service.
Jak w ubiegłym roku przebiegał proces akwizycji w Twojej firmie w Polsce
i w innych krajach?
Przejęcie Work Service to proces, który
jeszcze nie dobiegł końca. Warto podkreślić, że ten podmiot jest jedynym w skali
Uważamy, że najważniejszym wyzwa- całej grupy, którego akcje są publiczniem, przed którym stoimy – zwłaszcza nie notowane na giełdzie. W historii Gi
w obecnym, historycznym okresie Group nigdy nie pozyskiwaliśmy financyfrowej transformacji – jest zapewnienie sowania dla naszego rozwoju w ten spocoraz skuteczniejszego i efektywniejszego sób, czyli poprzez giełdę. Chcemy, aby
dopasowania popytu i podaży pracy razem z nami Work Service otworzył nowy
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rozdział – po latach kłopotów, takich jak
brak kapitału, zbyt skomplikowana struktura, czy niezdolność do podejmowania
długoterminowych decyzji. Ten podmiot
potrzebuje solidnego planu restrukturyzacji, wymagającego maksymalnego zaangażowania kadry kierowniczej, wzmocnienia synergii z Gi Group, i szybkiej dostępności środków finansowych. Wszystkie
te działania, decydujące dla przyszłości
firmy, można podjąć tylko poprzez zdecydowane i klarowne zarządzanie i unikając
spowolnień wynikających z rozdrobnionej
struktury własności. Przejęcie pełnej kontroli nad Work Service to nie jedyna opcja,
którą rozważamy w Gi Group. Nawet dysponując jedynie większością kwalifikowaną – a co za tym idzie, przy obecności akcjonariuszy mniejszościowych – Gi
Group zrobi wszystko co w jej mocy, aby
zapewnić Work Service konkurencyjność
w przyszłości.
Chciałbym zapytać o rok 2021 – czy
w tym roku planujecie dalsze akwizycje lub ekspansję biznesową?
Rzeczywistość i czasy, w których obecnie przyszło nam funkcjonować, oznaczają
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Rzeczywistość i czasy, w których obecnie
przyszło nam funkcjonować, oznaczają zawsze
dwie rzeczy: zagrożenie i szanse. W języku
chińskim słowo „kryzys” określają dwa znaki:
zagrożenie i szansa. Tak właśnie postrzegamy
obecną sytuację. Mamy oczy szeroko otwarte
i cały czas monitorujemy sytuację na rynku.

zawsze dwie rzeczy: zagrożenie i szanse.
W języku chińskim słowo „kryzys” określają dwa znaki: zagrożenie i szansa. Tak
właśnie postrzegamy obecną sytuację.
Mamy oczy szeroko otwarte i cały czas
monitorujemy sytuację na rynku.
Jesteście znaczącym graczem na rynku
usług HR. Realizujecie również zaawansowane analizy rynkowe – jak,
w związku z tym, oceniacie sytuację
na rynku usług rekrutacyjnych w Polsce
i Europie?
Polska jest największym rynkiem
w Europie Środkowo-Wschodniej. Silna
obecność w Polsce automatycznie gwarantuje nam pozycję jednego z liderów
w całym regionie. Oprócz samych rozmiarów rynku ważny jest również potencjał
populacyjny, czyli kwalifikacje i umiejętności posiadane przez pracowników.
W Polsce te kwalifikacje i umiejętności
systematycznie rosną, przez co zwiększa
się również wartość rynku. Odzwierciedla
to tempo rozwoju gospodarczego.
W ostatnich latach dynamika wzrostu
PKB w Polsce była wyższa niż w zamożnych krajach Europy Zachodniej. To sprawia, że rynek będzie interesujący również
po okresie pandemii. Jednocześnie polski
rynek pracy nadal nie osiągnął punktu
nasycenia w kontekście obecności dużych
firm. Wciąż pojawiają się nowi gracze –
zarówno w przemyśle, jak i w usługach.
Współpraca z nimi to wielka szansa dla
naszej branży.
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W Europie prawdziwym problemem jest
brak skutecznego rozwiązania na zmianę
sytuacji demograficznej. Poszczególne
kraje są w poważnych tarapatach, dużo
wydają na świadczenia rodzinne, a mimo
to osiągają niski współczynnik urodzeń.
We Francji sytuacja jest dużo lepsza niż
we Włoszech, ale powody takiego stanu
rzeczy nie są znane. Nigdy nie słyszałem,
żeby jakikolwiek polityk naprawdę
pochylił się i przeanalizował ten problem,
żeby wyjaśnił, dlaczego tak się dzieje
i jakie środki mogą faktycznie zaradzić
tej sytuacji. Dużo mówimy o zrównoważonym rozwoju, ale ignorujemy dane
demograficzne – to bardzo źle. Oczywiście, ten problem ma podłoże kulturowe,
co widzimy na przykładzie krajów spoza
Europy. Tam nie stanowi to tak dużego
problemu – przyrost naturalny jest szansą
na przetrwanie. Jednak podkreślanie
rywalizacji Europy z innymi kontynentami w tym aspekcie nie pomoże; przecież dzieci nie rodzą się po to, by święcić
triumfy gospodarcze.
Rok 2020 i pierwsza połowa 2021 to
wciąż dość szczególny okres dla wielu branż. Jak ocenia Pan współpracę
z różnymi branżami w dobie pandemii?
Czy istnieją branże wymagające więcej
uwagi niż inne?
Patrzę na to z nieco innej perspektywy. Bez wątpienia rolą agencji rekrutacyjnej stanie się również szkolenie osób,
ponieważ będziemy usprawniać kontakt

pracodawców z kandydatami. Zakres,
złożoność i wartość naszych usług będą
więc konsekwentnie rosnąć. W rezultacie, agencje rekrutacyjne będą ze sobą
konkurować przede wszystkim w sferze
jakości usług, a mniej w sferze cen usług.
Pandemia wiele zmieniła w naszej branży.
Wiele procesów zostało zamrożonych,
zawieszenie było widoczne zwłaszcza
od marca do czerwca ubiegłego roku.
Potem wróciliśmy do działania, choć
nie było to łatwe i musieliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W rezultacie ostatnie miesiące 2020 roku przełożyły się na osiągnięcie jednego z największych wzrostów aktywności w tym
zakresie. Musieliśmy jednak zdywersyfikować nasze podejście do różnych
rynków, które w różnym czasie łagodziły
obostrzenia i na różne sposoby podjęły
próby przetrwania COVID-19. Zrozumiałe jest również to, że podczas pandemii ludzie stali się bardziej ostrożni
i rzadziej chcą zmieniać pracę. Myślę
jednak, że kampanie szczepień przełożą
się na wzrost w późniejszym okresie.
Gdy wreszcie „odmrozimy” [otworzymy]
rynki, przekonamy się, że jedna trzecia
pracowników będzie chciała zmienić
pracodawcę. Przygotowujemy się nawet
na nadwyżkę aktywności w tym okresie
– nadszedł czas, aby się do tego przygotować. Przewidujemy również, że niektóre
branże trwale zwiększą swoją obecność
w Internecie. Niektóre firmy, dotychczas
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W ciągu trzech miesięcy od wybuchu
pandemii blisko 90-95 proc. umów
o pracę było podpisywanych
za pomocą narzędzi cyfrowych
i mobilnych. Można zatem
powiedzieć, że pandemia znacznie
przyspieszyła wdrażanie technologii,
które były dostępne już wcześniej.
Innym trendem jest bardzo szybko
rosnący deficyt umiejętności.

stacjonarne i bardziej tradycyjne, będą
częściej polegały na pracy zdalnej, jednocześnie podejmując działania zmierzające
do utrzymania odpowiedniej wydajności
pracowników. Musimy być gotowi, aby im
w tym pomóc.
Wszystko wskazuje na to, że większość branż postawi na automatyzację i cyfryzację. Czy rekrutacja lub tzw.
kontraktowanie pracowników IT nadal
jest wyzwaniem, czy raczej jest to działanie z serii mission impossible?
Z pewnością stoimy w obliczu znacznego wzrostu roli odgrywanej przez
cyfryzację. COVID-19 zmusił wszystkich
do przyspieszenia procesu niwelowania
rosnącej w ostatnich latach luki między
potencjałem innowacji technologicznych
a możliwościami jego wykorzystania.
Mimo tego, że przed pandemią mówiło
się już o podpisie cyfrowym czy zdalnym
kontraktowaniu, to wprowadziliśmy te
rozwiązania tylko na małą skalę, na kilku
rynkach. Z kolei w ciągu trzech miesięcy
od wybuchu pandemii blisko 90-95 proc.
umów o pracę było podpisywanych
za pomocą narzędzi cyfrowych i mobilnych. Można zatem powiedzieć, że pandemia znacznie przyspieszyła wdrażanie
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technologii, które były dostępne już
wcześniej. Innym trendem jest bardzo
szybko rosnący deficyt umiejętności.
Choć kryzys wywołany przez pandemię
chwilowo zwiększył podaż pracowników i tym samym złagodził ten deficyt,
to coraz częściej obserwujemy, że kandydaci stają się dla nas ważniejszymi klientami niż pracodawcy. Dostępność kandydatów zaczyna być prawdziwym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność
na rynku HR. Nawet jeśli presja wywołana
przez niedobór wykwalifikowanych pracowników jest obecnie nieco mniejsza, to
przyspieszenie cyfryzacji wymusi zmianę
poszukiwanych przez firmy kompetencji i zmieni charakter wielu zawodów.
W rezultacie luka na rynku pracy będzie
się pogłębiać. Z jednej strony będzie się
powiększać grono osób, które nie mogą
znaleźć pracy ze względu na posiadane
kompetencje, które nie odpowiadają
potrzebom firm; z drugiej zaś strony
coraz więcej firm będzie borykało się
z rosnącym niedoborem pracowników posiadających potrzebne firmom
umiejętności. Tym samym zmienia się
rola agencji rekrutacyjnej – nie polega
ona już tylko na negocjowaniu stawek
i zarządzaniu personelem, ale także

na tworzeniu wartości, poprawie efektywności rynku pracy i zmniejszaniu luki
w obszarze kwalifikacji.
Na koniec naszej rozmowy chciałbym
przyjrzeć się kandydatom – czy czasy,
w których rekrutowane są pokolenia
X, Y, Z i millenialsi wymagają zupełnie
innego podejścia od agencji rekrutacyjnych? Czy może te same metody
dialogu, te same typy rozmów kwalifikacyjnych i te same narzędzia, które
wspomagają proces rekrutacji mogą
być nadal wykorzystywane?
Tutaj ponownie do gry wchodzi
cyfryzacja. Pandemia zmusza do komunikowania się za pomocą cyfrowych
narzędzi, bez względu na to do którego pokolenia należysz. Wcześniej nie
było to tak popularne, natomiast teraz
jest standardem; i to dla każdego, nie
tylko dla generacji X, Y czy millenialsów. Rzecz jasna, w naszych działaniach
musimy uwzględniać potrzeby naszych
klientów na równi z potrzebami kandydatów, dzięki czemu możemy ich idealnie dopasować.
Dziękuję za poświęcony
czas i rozmowę.
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NAJWAŻNIEJSZY POWINIEN BYĆ
CZŁOWIEK I JEGO OTOCZENIE,
CZYLI O PODEJŚCIU HCD
W PROJEKTOWANIU BIUR

Czym jest podejście human centered design? Co ono właściwie oznacza
i jak może wspierać użytkowników biura na co dzień? Z Konradem
Krusiewiczem, właścicielem warszawskiej pracowni The Design Group,
rozmawiamy o istocie filozofii human centered design w projektowaniu
powierzchni biurowych, która towarzyszy projektom TDG.
ProProgressio: Jesteście specjalistami
od projektowania powierzchni biurowych dla wielkich korporacji. Od samego początku istnienia The Design
Group powtarzacie, że dla Was w procesie projektowania najważniejszy jest
człowiek. Co to tak naprawdę znaczy?
Konrad Krusiewicz: Human centered
design jest ideą, która przyświeca nam
od zawsze. Na początku było to naszą
naturalną potrzebą i misją projektową.
W trakcie zyskiwania doświadczenia
wyraźnie zrozumieliśmy, że human centered design, czyli projektowanie skoncentrowane na człowieku, oznacza – ni
mniej, ni więcej – tylko projektowanie
z myślą o użytkowniku. Oczywiście –
tworzymy atrakcyjną przestrzeń, która
przekazuje wyraźny komunikat naszego
Klienta, ale przede wszystkim skupiamy
się na użytkowniku biura. Co to oznacza? Analizujemy kwestie związane
z ergonomią i troską o zdrowie pracownika. Dbamy o to, by w pracy korzystał
z odpowiedniego systemu oświetlenia,
miał odpowiednią akustykę i używał ergonomicznych rozwiązań wokół siebie. To
nie jest projektowanie dla samej formy
i funkcji – to one mają służyć budowaniu ergonomicznego i zdrowego środowiska pracy.
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Wciąż zdarza się Panu spotykać z pro
jektami użytkowymi, w których bardziej liczą się wspomniane forma
i funkcja niż człowiek?
Można pomyśleć, że wszystkie projekty skupione są na człowieku. Ale wiele
produktów czy przestrzeni zaprojektowanych jest jedynie po to, by spełniały swoją
funkcję: biurko raz, krzesło raz, lampa raz.
Oczywiście, to jest układ odpowiadający
wszystkim przepisom, bo inaczej się nie
da. Natomiast nasze projektowanie daje
zdecydowanie więcej, niż wymagane
jest przez przepisy, zarówno pod kątem
oświetlenia, akustyki, czy ergonomii.
Moglibyśmy dobierać do naszych realizacji np. zwykłe krzesło, takie, które musi
mieć regulację odcinka lędźwiowego
i pięcioramienną bazę. My do swoich
projektów szukamy jednak rozwiązań,
które będą prozdrowotne oraz proergonomiczne, a nie będą krzesłem „sztuk raz”.
Od czego w ogóle zaczyna się proces projektowania zorientowanego
na człowieka? Jak taki proces przeprowadzacie z Klientami?
Ten proces powinien wychodzić
od zrozumienia tego, że rzeczy czy przestrzeń, które projektujemy, mają zapewniać coś więcej niż tylko spełnienie

podstawowych założeń funkcjonalnych.
Myślę, że trzeba zacząć od zaakceptowania faktu, że możliwość pracy w uszytej na miarę, ergonomicznej przestrzeni
jest niezwykle ważna. I że ma wpływ
na codzienne funkcjonowanie człowieka, a także na jego zdrowie psychiczne
i fizyczne. Nasza praca nie polega tylko
na tym, by postawić biurko i zawiesić
lampę. My musimy rozumieć, jak istotne
jest to, by ta lampa miała funkcjonalności,
które pozwolą na elastyczne dopasowanie jej do użytkownika. Myślę, że za jakiś
czas to samo dotyczyć będzie projektowania wentylacji czy systemów audio-wideo,
a także innych rozwiązań wspomagających, opartych o sztuczną inteligencję czy
machine learning.
Jak wygląda Wasza współpraca z Kli
entem, gdy rozmawiacie o formule
na biuro zgodne z filozofią human
centered design?
Klienci raczej wciąż nie koncentrują
się na tym. Wiedzą, że w przestrzeni biurowej musi być dobra akustyka, świetne
oświetlenie, a także wskazane jest, by
pojawiła się biofilia. Jeśli zauważamy
w Kliencie potencjał i czujemy, że jest
na to budżet – bo wciąż nie są to najtańsze
rozwiązania – to zaczynamy od rozmowy
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Tworzymy atrakcyjną
przestrzeń, która przekazuje
wyraźny komunikat
naszego Klienta, ale przede
wszystkim skupiamy się
na użytkowniku biura. Co to
oznacza? Analizujemy kwestie
związane z ergonomią i troską
o zdrowie pracownika – mówi
Konrad Krusiewicz, architekt
i właściciel The Design Group.
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BIZNES

na temat filozofii takiego biura. Mówimy
o tym, co ono może dać swoim użytkownikom na co dzień, a także o tym, że wesprze ono ich wellbeing i poprawne funkcjonowanie. Uświadamiamy Klienta, jakie
są możliwości i staramy się wciągnąć go
w myślenie o środowisku pracy skoncentrowanym na tym, by było dobre dla człowieka, a nie tylko spełniało jego podstawowe potrzeby.

Specjaliści mówią o tym,
jakie są rozwiązania
i w jaki sposób można je
implementować. To potrafi
być bardzo złożone. O tym
wszystkim rozmawia się
więc dość ciężko. Dla nas
są to naturalne elementy
projektowania, ale inne
osoby mogą tego nie czuć.

Wciąż pracujemy nad
tym, by mieć w naszym
portfolio projekt w całości
zrealizowany w zgodzie
z ideą human centered

design. Myślę, że główną
przeszkodą są bardzo
wysokie koszty związane
z tego typu realizacją.
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a nie podstawowy element wyposażenia. Myślę też, że niewiele osób traktuje to
jako element projektowania skoncentrowanego na człowieku i budowania zrównoważonego środowiska pracy.

Oprócz tego zwróciłbym uwagę na multifunkcjonalność przestrzeni, a także
oświetlenie, o którym dużo myślimy
i mówimy. Wiąże się z tym zmienna temperatura barwowa, możliwość zróżnicoCzyli badacie potrzeby Klienta także wania natężenia światła, a także często
od strony psychologicznej, antro- połączenie oświetlenia z systemem Dali,
pologicznej…
który pozwala na automatyczną zmianę
Tak, nasi Klienci muszą zrozumieć, jego ustawień w zależności od ilości
jakie są możliwości i czemu one służą. Jeśli światła naturalnego i zgodnie z porą dnia
widzimy chęć dalszych rozmów, zapra- czy roku.
szamy naszych partnerów, by opowiedzieli dokładniej o poszczególnych ele- Czy da się wyróżnić kolejne etapy promentach wyposażenia. Specjaliści mówią jektowania skierowanego na człowieka?
o tym, jakie są rozwiązania i w jaki sposób
Trudno byłoby mi je wskazać. Pro
można je implementować. To potrafi być jektowanie skoncentrowane na człobardzo złożone. O tym wszystkim roz- wieku jest dla nas po prostu naturalnym
mawia się więc dość ciężko. Dla nas są procesem. Oczywiście jest ono związane
to naturalne elementy projektowania, z przedstawianiem szeregu rozwiązań,
ale inne osoby mogą tego nie czuć. Nie systemów, rodzajów wykończeń. Ale dla
dla każdego Klienta możliwość zmiany mnie są to po prostu elementy procesu
temperatury barwowej oświetlenia nad projektowego, w których uwzględniamy
biurkiem będzie wyjątkowo istotna. Jest kierunek projektowania skoncentrowajednak dużo Klientów, którzy widzą w tym nego na człowieku.
potencjał, co pozwala nam na wdrażanie
tego typu rozwiązań. Nasi Klienci bardzo Czy może Pan podać ciekawe przyczęsto je doceniają.
kłady Waszych realizacji, w których
szczególnie dobrze widać wdrożoną
Czy uważa Pan, że istnieją uniwersal- filozofię projektowania zorientowanene potrzeby pracowników i użytkow- go na człowieka?
ników biur, które w projektowaniu
Wciąż pracujemy nad tym, by mieć
zorientowanym na człowieka trze- w naszym portfolio projekt w całości zreba uwzględnić?
alizowany w zgodzie z ideą human centeTym, co jest najbardziej podstawowe, red design. Myślę, że główną przeszkodą
jest odpowiedni komfort akustyczny. są bardzo wysokie koszty związane z tego
Fantastyczne jest to, że Klienci, jak i obo- typu realizacją. Kończymy właśnie biuro
wiązujące przepisy, już to zauważyli, dla jednego z naszych ostatnich Klientów
i w projektach jest to wdrażane. Kolejną i myślę, że ono będzie najbliżej filozofii
uniwersalną potrzebą jest ta związana projektowania zorientowanego na człoz organizacją stanowiska pracy. Ważne wieka. Zatem jest to jeszcze przed nami.
jest tu krzesło wyposażone w odpowied- Bardzo chciałbym, aby idea human cennie mechanizmy i możliwość wielu usta- tered design popularyzowała się coraz
wień, a także biurko z opcją regulacji. To bardziej, aby poszerzać zainteresowanie
może brzmieć jak oczywistość. Jednak ludzi tym tematem i budować świadona tym przykładzie dobrze widać różnice, mość tego, ile korzyści dla przestrzeni
które wymusza projektowanie skoncen- biurowej płynąć może z projektowania
trowane na człowieku. W projekcie zgod- zorientowanego na człowieka. Ta filozofia
nym z human centered design powinniśmy jest mi bardzo bliska.
bowiem zastosować biurko typu sit-stand.
Natomiast mam wrażenie, że tego typu Dziękujemy za rozmowę.
sprzęt traktowany jest wciąż jak benefit, Dziękuję również.
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WYWIAD NUMERU

ZWOLNIENIE TEMPA
OTWORZYŁO DRZWI
DLA NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII,
INNOWACJI I DBAŁOŚCI
O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Wywiad z Mateuszem Boncą,
Dyrektorem Zarządzającym JLL w Polsce.
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Powrót do biur staje się faktem. Takie firmy
jak np. Google otwierają już biura dla swoich
pracowników. Wyraźnie też zmienia się
narracja i nastroje wokół pracy zdalnej i jej
domniemanych przewag nad pracą stacjonarną.
Efektywność pracowników pracujących z biura
vs z domu jest aktualnie jednym z kluczowych
pytań na agendzie wielu korporacji.

Wiktor Doktór, Pro Progressio: Panie
Prezesie, mija już kilka miesięcy od czasu kiedy dołączył Pan do Zespołu JLL
w Polsce. Jakie ma Pan pierwsze wrażenia po objęciu sterów w swojej
organizacji? Czy widać jakieś znaczące
różnice między branżą nieruchomości
a paliwową i bankową, z którymi był
Pan wcześniej związany?
Mateusz Bonca, JLL: Bez wątpienia
branże te różnią się rodzajem produktów i usług dostarczanych klientom, ale
strategiczne cele we współpracy z partnerami biznesowymi są bardzo podobne.
Czy to w sektorze nieruchomości, czy
w finansach kluczowe są odpowiednie
kompetencje i doświadczenie, aby móc
oferować kompleksowe, nakierowane
na wieloletnią współpracę usługi doradcze. Natomiast mam wrażenie, że zarówno
branża nieruchomości, jak i sektor finansowy czy bankowy w Polsce odrobiły bardzo ważną lekcję po ostatnim kryzysie,
który miał miejsce ponad dekadę temu,
co pomaga im lepiej nawigować w warunkach ekonomiczno-społecznej niepew
ności i turbulencji, z którymi mierzymy
się już dłużej niż rok. Bardzo duża w tym
zasługa świetnych ekspertów, jacy działają na naszym rodzimym rynku. Mam
tego dowód zarządzając zespołem JLL.
To firma o wyjątkowej kulturze organizacyjnej, którą tworzą wspaniali, mądrzy,
zdolni i przedsiębiorczy ludzie.
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Od 18 miesięcy rynki biurowe w Pol
sce, Europie i na świecie przechodzą potężne zmiany. 2020 rok wielu
deweloperów rozpoczynało z otwartymi projektami biurowymi i planami
na ich szybkie zasiedlenie, lecz pandemia wyhamowała proces wchodzenia
do nowych biur. Jak z perspektywy JLL
ta sytuacja wyglądała w Polsce, a jak
w innych krajach?
Owszem, pandemia wyhamowała
tempo, w jakim były rozpoczynane
nowe projekty, czy podpisywane nowe
umowy najmu, ale nie oznacza to marazmu na rynku. Zwróćmy uwagę, że przed
pojawieniem się pandemii sektor biurowy
był rozgrzany, praktycznie każdy kwartał
przynosił nowe rekordy.
Przez pierwsze tygodnie od ogłoszenia
stanu pandemii nasi klienci koncentrowali się przede wszystkim na zarządzaniu
kryzysowym oraz zapewnieniu ciągłości
biznesowej swoich organizacji. Później
natomiast weryfikowali cele rozwojowe
i plany rekrutacyjne, które zostały ustalone w czasach przed COVID-19, przyglądali się swoim strategiom, a część z nich
podejmowała próby rozmów z właścicielami budynków dotyczące rewizji stawek
czynszu i zmian innych warunków najmu.
Widzieliśmy zwiększony udział przedłużeń umów w aktualnie zajmowanych
budynkach, co jest potwierdzeniem

sporej niepewności wśród najemców
i panującego podejścia typu „wait and
see”. Natomiast już latem część z nich
zaczęła planować relokacje. Ten proces
oczywiście w wielu przypadkach zahamowały kolejno ogłaszane lockdowny
i związane z nimi ograniczenia w podróżowaniu czy tradycyjnych wizytacjach
powierzchni, ale na horyzoncie pojawia
się już nadzieja na rosnącą dynamikę
rynku. Podobne trendy obserwujemy
w innych częściach Europy.
Sektor nowoczesnych usług dla biznesu był dotychczas jednym z głównych najemców budynków klasy A.
To, z drugiej strony, jedna z tych branż,
które w szybki sposób dostosowały
się do pracy zdalnej. Czy w roku 2021
obserwujecie już powrót do biur, czy
jednak nadal króluje praca w modelu
home office?
Paradoksalnie tak płynne wdrożenie
home office w firmach z branży usług
dla biznesu przełoży się lub już przekłada na rozwój tego sektora. Firmy BPO,
SSC i ITO aktywne w Polsce udowodniły, że mają wszystkie potrzebne kompetencje i infrastrukturę, która pozwala
im skutecznie działać nawet w momencie światowego chaosu spowodowanego pandemią. Na tle np. niektórych
państw azjatyckich poradziliśmy sobie
wzorowo z zachowaniem ciągłości
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Z naszych badań wynika, że 51% firm
będzie zmniejszało swoją obecność
w budynkach charakteryzujących się
niższym standardem technicznym. Rynek
i strategia firm będzie wymuszała zmiany
i konieczność dostosowywania się.

biznesu. Całkowite zamknięcie pracowników w domach nie może natomiast
trwać wiecznie. Widzimy to po aktywności naszych klientów, którzy proszą
nas o wsparcie w opracowaniu strategii powrotu do biur i dostosowaniu
powierzchni biurowych do warunków
tzw. nowej normalności. Prowadzimy też
szereg projektów dotyczących doradztwa w zakresie relokacji czy ekspansji oraz
doradzamy firmom, które rozważają wejście do Polski. Na finalizację takich projektów potrzeba jednak czasu, ale dobra
wiadomość jest taka, że centra usług,
choć nie tylko one, mają bardzo ambitne
plany rozwoju.
Niewątpliwie praca zdalna spowodowała inne postrzeganie biur. Po jednej stronie mamy wygodę pozostania we własnych czterech kątach, zaś
po drugie – w wielu przypadkach – brak
ergonomicznej przestrzeni do pracy.
Jak, według Pana, biura będą kusić
pracowników, aby porzucili lub ograniczyli pracę we własnych domach
i mieszkaniach?
Pytanie, czy takie kuszenie będzie
w ogóle konieczne. Wnioskując z rozmów
z naszym zespołem czy klientami, widzimy,
że zmęczenie ciągłą pracą zdalną stale
rośnie. Oczywiście, plusów home office jest
wiele – nie musimy codziennie poświęcać
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cennego czasu na dojazd do biura, każdego dnia możemy robić sobie „casual
Friday” bez krawata czy marynarki, więcej czasu spędzamy z rodziną. Ale z drugiej
strony jesteśmy zmęczeni niekończącymi
się telekonferencjami, brakiem własnego
biurka, dziećmi, które obok mają lekcje
online. Poza tym, nie wszystkie zadania
służbowe można na dłuższą metę wykonywać zdalnie, bo część z nich wymaga
po prostu efektywnej pracy zespołowej.
A wiele najlepszych pomysłów i rozwiązań
rodzi się spontanicznie, podczas lunchu,
kawy z kolegami, czyli zwykłych codziennych interakcji.
Powrót do biur staje się faktem. Firmy
takie jak np. Google, otwierają już biura
dla swoich pracowników. Wyraźnie też
zmienia się narracja i nastroje wokół pracy
zdalnej i jej domniemanych przewag nad
pracą stacjonarną. Efektywność pracowników pracujących z biura vs z domu jest
aktualnie jednym z kluczowych pytań
na agendzie wielu korporacji.
Czy trafnym jest spostrzeżenie, że biura
będą stawiały na jakość i tym samym
ich standard będzie jeszcze wyższy niż
ten, do którego przyzwyczaili nas deweloperzy w drugiej dekadzie XXI wieku?
Patrząc na obiekty biurowe, które
wyrosły np. dookoła Ronda Daszyńskiego

w Warszawie, trudno jest sobie wyobrazić bardziej nowoczesne inwestycje.
Z naszych badań wynika, że 51% firm
będzie zmniejszało swoją obecność
w budynkach charakteryzujących się niższym standardem technicznym. Rynek
i strategia firm będzie wymuszała zmiany
i konieczność dostosowywania się.
Spodziewam się również, że najbliższe
miesiące i lata przyniosą większe zainteresowanie rozwiązaniami z obszaru
zrównoważonego rozwoju, również
po stronie nieruchomości.
Kwestie środowiska naturalnego stoją
aktualnie w cieniu pandemii, ale zmiany
klimatyczne postępują i dużą odpowiedzialność za to ponosi nasz sektor.
W 2018 r. oszacowano, że branża nieruchomościowa odpowiada za 40%
emisji gazów cieplarnianych. To motywuje deweloperów oraz najemców
do wdrażania konkretnych rozwiązań
mających na celu ochronę środowiska.
JLL na przykład zobowiązał się do całkowitej dekarbonizacji portfela nieruchomości zajmowanych przez naszą
firmę. Globalnie ma to nastąpić do roku
2030. Aktywnie wspieramy też naszych
klientów w przygotowaniu tego typu
strategii, czego przykładem jest podpisana przez JLL w ostatnim czasie umowa
z firmą ROBYG.
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Niewykluczone, że już za 2–3 lata
będziemy mieli do czynienia z luką
podażową na niektórych rynkach
i brakiem dostępnej powierzchni.
Pierwsze sygnały takiego zjawiska
widzimy już na przykład w Poznaniu.

Ostatnia dekada była okresem, w którym rozwinęły się biura elastyczne
oraz biura coworkingowe. Czy uważa
Pan, że kolejne lata będą pomyślne
dla tego typu rozwiązań?
Przyszłość rynku biurowego, choć
nie tylko, stoi pod znakiem szeroko pojętej elastyczności, co powinno przekładać się na dużą popularność biur flex.
Z jednej strony, na ich atrakcyjność pracują krótkoterminowe warunki wykorzystywania przestrzeni i stanowisk pracy,
które stosunkowo szybko możemy
dopasować do bieżących potrzeb biznesowych naszej firmy. Ponadto, miesiące pracy zdalnej przyzwyczaiły nas
do wolności – codzienne służbowe
zadania wykonujemy tam, gdzie czujemy
się najlepiej i najbezpieczniej. Biura flex
dają nam w tym zakresie dużo swobody,
a wiele z nich, dzięki swojej nowoczesnej
aranżacji, dodatkowo motywuje i pobudza kreatywność.
Wiele się mówi o tym, że najemcy
będą wybierać krótsze umowy najmu,
a takie właśnie oferują biura elastyczne. Czy grozi nam odwrót od tradycyjnych 3-5-7-letnich umów najmu?
Firmy zapewne coraz częściej będą
łączyły standardowy najem z wykorzystaniem przestrzeni elastycznych. Biura
flex urozmaicają ofertę rynku biurowego,
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na którym każdy ma inne potrzeby.
Krótsze umowy najmu już dziś oferują
starsze budynki, są to najczęściej umowy
3-letnie. Różne okresy najmu oferują
również firmy, które przeznaczyły część
swojej powierzchni na podnajem. Był to
znaczący trend na rynku, który obserwujemy do dziś i który pewnie zostanie
z nami przez najbliższe kilkanaście miesięcy. Aktualnie w samej Warszawie firmy
oferują około 120 000 m2 powierzchni
przewidzianej na podnajem. Operatorzy
powierzchni elastycznych, niewątpliwie,
po okresie bardzo dużych zawirowań
w tej branży, powinni wyjść obroną ręką
z aktualnej sytuacji i zostaną beneficjantami „nowej normalności”. Oczywiście
tradycyjny najem będzie miał się dalej
dobrze, a przestrzenie elastyczne będą
jego uzupełnieniem.

Z naszych danych wynika natomiast,
że aktywność deweloperów wróciła
do poziomu podobnego do tego z roku
2013. Obecnie, w budowie jest 1,2 mln m2,
a dla porównania – w analogicznym okresie 2020 r. – było to o 400 000 m2 więcej.
To z kolei prawdopodobnie przełoży się
na stopniową absorpcję dostępnej przestrzeni biurowej i zrównoważy rosnący
poziom pustostanów.
Niewykluczone, że już za 2–3 lata będziemy mieli do czynienia z luką podażową na niektórych rynkach i brakiem
dostępnej powierzchni. Pierwsze sygnały
takiego zjawiska widzimy już na przykład w Poznaniu. Z rynku będą również
wycofywane niektóre starsze budynki
biurowe, część zostanie wyburzona
i zastąpiona inną funkcją. Niektórzy właściciele starszych nieruchomości zdecydują się na modernizację obiektów. Tutaj
z kolei pojawia się przestrzeń na rozwój
oraz wdrożenie nowych technologii
i innowacji, które pomogą w adaptacji
starszych portfeli i ich dostosowaniu
do nowych potrzeb użytkowników. Przed
nami z pewnością bardzo ciekawe lata –
rynek biurowy w Polsce wszedł w fazę
zmian i transformacji. Tak jak wszystko
wokół nas.

Na koniec chciałbym zapytać o Pana
ocenę ogólnego stanu nieruchomości
biurowych w Polsce. Czy liczba budynków biurowych i ich lokalizacja w różnych polskich miastach, jest w tej chwili
optymalna? Czy, być może, są miasta,
w których występuje nadmiar lub niedobór powierzchni biurowej?
Jeszcze przed końcem ubiegłego
roku sporo mówiło się, że bardzo wysoka
przed pandemią aktywność deweloperska doprowadzi do biurowej nadpodaży. Dziękuję za rozmowę.
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AKTUALNOŚCI
INWESTYCYJNE

ASSECO POLAND WYNAJMUJE TRZY PIĘTRA
W 3T OFFICE PARK W GDYNII
Pod koniec I kwartału 2021 roku grono
najemców 3T Office Park w Gdyni poszerzyło się o Asseco Poland S.A. Polska
firma IT zdecydowała się na wynajem
3 z 10 kondygnacji w wieży A. Łączna
powierzchnia biura wyniesie 3746 m2.
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Asseco Poland S.A. prowadzi działalność
w Gdyni od lat. To notowany na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie
czołowy polski producent oprogramowania. Tak wybór lokalizacji w 3T Office
Park komentuje przedstawiciel firmy.

Oprócz Asseco Poland S.A. wśród
najemców 3T Office Park znajdują się
już: Wartsila Polska i Maersk Polska z sektora morskiego, centrum medyczne Medicover, przedszkole Mały Einstein oraz
restauracja Meating Point.
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GRUPA REESCO WIERZY W SEKTOR RETAIL
I ROZSZERZA SWOJĄ SPECJALIZACJĘ
Właściciele obiektów handlowych zostali
bardzo dotknięci pandemią. Tak duży
impuls wpłynie na tempo zmian na rynku
retail i pociągnie za sobą potrzebę adaptacji istniejących powierzchni oraz
nowego podejścia do projektowania.
Grupa Reesco traktuje współpracę z sektorem retail priorytetowo i rozszerza
swoją specjalizację, tworząc Reesco
Retail – zespół doświadczony w planowaniu i realizacji przebudów różnego
typu obiektów handlowych.
– Rynek nieruchomości handlowych
się zmieni, wierzymy jednak, że galerie
handlowe odżyją. Za każdym razem jak
odwiedzamy obiekty handlowe, widzimy
w jak trudnej sytuacji znalazła się branża.
Już wcześniej wiele galerii handlowych
w Polsce, z uwagi na wiek i poziom eksploatacji, wymagało odświeżenia lub przebudowania – mówi Artur Winnicki, CEO,
Grupa Reesco. – Widzimy wzrastające
zapotrzebowanie na doświadczonych partnerów, którzy będą umieli przeprowadzić
cały proces inwestycyjny. Mamy na koncie
realizacje projektów retailowych, a teraz
będziemy rozwijąć tą specjalizację dzięki
oddzielnemu zespołowi – podkreśla Artur
Winnicki.
Powołanie do życia Reesco Retail w ra
mach Grupy Reesco to wyjście naprzeciw
potrzebom właścicieli, zarządców, a także najemców. Kluczowym zadaniem
nowego zespołu będzie analizowanie
możliwości przebudowy oraz proponowanie najbardziej optymalnych rozwiązań w ramach procesu projektowania,
wyceny oraz realizacji prac budowlanych.
Zespół Reesco Retail będzie działać
na trzech płaszczyznach: od dostosowania powierzchni i wykonania prac
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aranżacyjnych dla najemcy, przebudowy
obiektu dla wynajmującego, a skończywszy na budowie obiektów o charakterze retail parków i obiektów typu
convenience center.

Zespołem Reesco Retail pokierują Lucyna
Śliż i Tomasz Tylec, którzy łączą doświadczenie zdobyte po stronie agencji doradczych, reprezentowania sieci handlowych
i generalnego wykonawstwa dla rynku retail.
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POWRÓT DO BIUR JEST
KWESTIĄ CZASU,
CHOĆ WIELE SIĘ ZMIENI
Pandemia wymusiła zmiany w organizacji pracy niemal wszystkich
firm, których działalność koncentrowała się w biurze. Home office,
zastosowany na niespotykaną wcześniej skalę, stał się receptą
na trudne czasy i pozwolił utrzymać ciągłość procesów. Choć
eksperci wskazują, że biura nie przestaną być potrzebne i z czasem
pracownicy zaczną do nich powracać, wiele na rynku może się
zmienić, tak w modelach pracy firm, jak i w samych biurowcach.
PROCEDURY I ROZWIĄZANIA SĄ

rozwiązania, które – mówiąc wprost – mogą
mieć realny wpływ na bezpieczeństwo
i komfort pracownika. Kilka technologii,
o których mówi dzisiaj branża, było naszym
standardem jeszcze przed pandemią, jak
chociażby wysokiej klasy, zaawansowane
systemy wentylacji i klimatyzacji. Kolejne
ciekawe, sprawdzone rozwiązania wprowadziliśmy, nad częścią z nich wciąż pracujemy. Niektóre z nich staną się naszym
nowym standardem w projektowanych
– W budynkach, którymi zarządzamy, jak aktualnie budynkach, które planujemy
również w naszym biurze, wprowadziliśmy wybudować w najbliższych latach – dodaje
szereg zmian – od tych bardziej powszech- Marcin Piątkowski.
nych, jak określenie procedur postępowania,
uzupełnienie zaopatrzenia budynków Od lat standardem w budynkach firmy
w środki do dezynfekcji czy wprowadzenie Torus jest m.in. dostarczanie 50 m3 świenakazu noszenia maseczek w częściach żego powietrza na osobę/na godzinę,
wspólnych, po instalację bezdotykowych co stanowi obecnie najwyższą wartość
urządzeń – mówi Marcin Piątkowski, na rynku. W systemach wentylacji stoso
dyrektor ds. komercjalizacji w firmie Torus. wane są wysokiej jakości filtry klasy F7
oczyszczające z zanieczyszczeń powietrze
Firma Torus dokonała też analizy rynku. dostarczane do budynku, a klimatyzacja
Powołano specjalny, ekspercki zespół, ma 3-biegowe sterowanie, co zapewnia
który we współpracy z doradcami większą kontrolę jego cyrkulacji. Z kolei
i dostawcami ocenił blisko 100 różnego 3-metrowa wysokość biura, od podłogi
rodzaju rozwiązań budynkowych, także do sufitu, tworzy – nie tylko optycznie
technologicznych, analizowanych, reko- – dużą i komfortową przestrzeń pracy,
mendowanych czy wdrażanych, zarówno w której jest więcej powietrza, niż w więkw Polsce, jak i za granicą.
szości biur dostępnych na rynku.
Gdy rok temu zaczęła się pandemia, właściciele i zarządzający biurowcami szybko
reagowali na sytuację. Kierując się wytycznymi odpowiednich służb i organizacji,
w budynkach wprowadzano różnego
rodzaju procedury i środki bezpieczeństwa, których celem była (i jest nadal)
minimalizacja ryzyka zakażenia pracowników najemców.

– Zrobiliśmy szeroki przegląd rynku i doko- PRACOWNICY DAJĄ SYGNAŁY
naliśmy selekcji pod kątem rzeczywistej Firma Torus przeprowadziła również
efektywności i wiarygodności, wybierając te badania wśród najemców (byli nimi objęci
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reprezentanci na różnych stanowiskach
– od stażysty, po kadrę zarządzającą),
celem analizy odczuć dotyczących pracy
zdalnej i obaw związanych z powrotem
do biur. Na pytanie „Za czym tęsknisz
pracując z domu” 73% ankietowanych
odpowiedziało, że za kontaktami i relacjami z ludźmi/zespołem. 56% wskazało,
że odczuwa deficyt w obszarze wymiany
informacji i wiedzy, a dla 36% problem
stanowi oddzielenie sfery prywatnej
od zawodowej. Brak ergonomicznego
miejsca pracy dla 40% respondentów
był głównym wskazanym przez respondentów problemem utrudniającym pracę
w trybie home office. Na kolejnych pozycjach znalazły się: zaburzony rytm dnia
(33%) i trudność ze skupieniem uwagi
(26%). Z kolei na pytanie „Co wpływa
na poczucie bezpieczeństwa w biurze”
odpowiadano następująco: 70% –
sprawna klimatyzacja i wentylacja; 68%
– zdrowie i czyste powietrze; 67% – reżim
sanitarny; 52% – zapewnienie środków
czystości do dezynfekcji miejsca pracy;
49% – możliwość wietrzenia pomieszczeń; 44% – respektowanie zasad
dystansu społecznego.
Wyniki tych badań nie są zaskakujące.
Home office, choć jest praktycznym rozwiązaniem, odcina wiele aspektów relacyjnych i społecznych, które były istotnym
elementem biurowego życia i wartością,
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tak dla pracowników, jak i pracodawców.
Mocno zaciera też granice pomiędzy
sferą prywatną i zawodową oraz utrudnia
managerom zarządzanie zespołami. Pandemia trwa, dzisiaj większość firm pracuje
zdalnie lub hybrydowo, i jest to sposób
minimalizacji ryzyka, choć są też takie,
które wróciły do biur lub się do tego przygotowują. Home office jednym pasuje
bardziej, innym mniej. Jedni chcą wracać
swojego biura, innym dobrze jest pracować z domu – doświadczenia są różne.
O ile dzisiaj firmy funkcjonują w trybie
pracy zdalnej niejako z konieczności,
gdy czynniki zewnętrze ulegną zmianie,
a na horyzoncie pojawi się (jakkolwiek
rozumiany) koniec pandemii, trzeba
będzie się zastanowić, co dalej z organizacją pracy. Może to przypominać poszukiwanie na nowo wartości i sensu w sferze
work-life balance czy employer brandingu, choć dzisiaj patrzymy na nie z nieco
innej perspektywy – bardziej domowej,
niż biurowej.

DOKI Office Gdańsk – wizualizacja. Materiały: Torus.

FORMAT Gdańsk –wizualizacja. Materiały: Torus.

PRZYSZŁOŚĆ JEST HYBRYDĄ?
W kontekście przyszłości sporo mówi się
o nowych modelach funkcjonowania firm
i zmianach w organizacji pracy, a także
o nowych funkcjach biur. Wydaje się,
że praca w trybie hybrydowym, która
zmniejsza zagęszczenie pracowników
w biurze, i w praktyce oznacza, że pracują oni rotacyjnie z domu lub z biura,
ma szansę zostać z nami na dłużej. Eksperci zwracają jednak uwagę, że do zmian
w organizacji pracy (np. trwałym oparciu
się w całości lub w dużym stopniu
o home office) trzeba podchodzić bardzo Model pracy zdalnej i jego ocena opiera
ostrożnie i z rozwagą.
się na rezultacie, wykonanych zadaniach.
Na liczbach wszystko wygląda dobrze, ale
– Czym innym jest praca zdalna jako prak- trzeba pamiętać, że dzisiaj funkcjonujemy
tyczne i efektywne narzędzie na czas kry- jeszcze w trybie konieczności. Za jakiś czas
zysu, a czym innym – model biznesowy czynniki zewnętrzne się zmienią i wtedy
oparty na takim funkcjonowaniu nawet łatwiej będzie dostrzec te negatywne
wtedy, gdy o pandemii będziemy mówili skutki zmian.
w czasie przeszłym. To, że dzisiaj home
office się sprawdza, że firmy utrzymują cią- – Choć wszystko niby idzie dobrze, prakgłość procesów i wysoką efektywność, nie tyka pokazuje, że managerowie mają
oznacza, że ludzie tak naprawdę potrafią duże trudności z zarządzaniem rozsiapracować z domu i mają ku temu warunki. nymi po domach pracownikami. Podobnie
Dla wielu jest to pewnie wygodne, że nie jest z zaangażowaniem pracowników –
muszą dojeżdżać do biura, ale w gruncie niby rośnie, ale powinniśmy zadać sobie
rzeczy to jest także duży koszt – społeczny, pytanie: Dlaczego? Z moich obserwacji
relacyjny, prywatny – bo granice domowe wynika, że w dużej mierze jest to efekt stresu,
i zawodowe kompletnie się zatarły, a dzisiaj konieczności pracy i – ogólnie – potrzeby
nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę – poradzenia sobie jakoś w trudnych czasach.
mówi Monika Reszko, psycholog biznesu. Istotna zmiana organizacji pracy, jeśli ma
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mieć trwały charakter, powinna być przeanalizowana na wiele sposobów. Musimy
pamiętać, że ludzie się przywiązują, potrzebują żyć w społeczności, a tego nie da się
cyfrowo wypełnić. Pracodawcom potrzebna
jest więc „biurowa przystań”, do której pracownicy, jeśli nawet nie codziennie, będą
jednak regularnie „dopływać” – dodaje
Monika Reszko.

Autor:

Marcin Uske
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TARGI MÓWIĄ:
OTWARCIE
Nowe powierzchnie biurowe do wynajęcia oraz nowe miejsce
spotkań i wydarzeń kulturalnych – w roku swojego jubileuszu
Międzynarodowe Targi Poznańskie zmienią się nie do poznania.
Prace nad wieloma inwestycjami już się toczą.
Dla niejednego mieszkańca teren Międzynarodowych Targów Poznańskich to duży
zamknięty obszar zlokalizowany w centrum Poznania. Niemal 23 hektary, niemalże miasto w mieście, ożywające podczas licznie organizowanych tu targów
i imprez.

monolityczną strukturę terenu, nada
mu lokalną skalę. Bo to właśnie będzie
przejście piesze, wśród zieleni, z miejscami, gdzie można przysiąść, odpocząć,
wypić kawę lub coś zjeść. Nowy deptak,
ale o innym charakterze niż te, które już
funkcjonują w Poznaniu.

Wzmianki o uruchomieniu przejścia przez
teren targów między ulicami Głogowską
a Śniadeckich pojawiały się od lat. Dla
wielu mieszkańców oznaczać to będzie
krótszą drogę na dworzec lub do pobliskiego parku Wilsona. Przejście da również urbanistyczny oddech, przełamie

Inwestycja zacznie się pod ziemią. Pierwszym etapem prac – i zmian – będzie
budowa wielopoziomowego parkingu
pod Targami. Prace przygotowawcze już
się rozpoczęły. Parking będzie miał trzy
poziomy i pomieści 650 samochodów.

Wizualizacja: Śniadek + Śniadek Architekci.

Zostanie wyposażony w kamery czytające numery rejestracyjne pojazdów, co
przyspieszy wjazd i wyjazd oraz płatność, a także przypomni kierowcy, gdzie
zostawił swoje auto. Właściciele samochodów elektrycznych zyskają tu także
kolejne punkty, w których będą mogli
je naładować.

NA POCZĄTEK KOPIEMY
Na parking będzie się wjeżdżać od ulicy
Głogowskiej – na wysokości dworca
PKP, w miejscu, gdzie kiedyś mieściła się
restauracja Adria. Parkować samochody
będą tu mogli nie tylko goście organizowanych na targach wydarzeń – w miarę
możliwości parking będzie też dostępny
dla mieszkańców.
Parking będzie miał też własny zbiornik
retencyjny. Zgromadzona w nim woda
będzie wykorzystywana do nawadniania
pobliskich terenów zielonych. A tych
będzie znacznie więcej niż teraz.

TWORZYMY PLAC I STACJĘ
KULTURY
Gdy zacznie działać parking podziemny,
znikną samochody parkujące na terenie
Targów. Pojawi się więc przestrzeń
do zagospodarowania i wykorzystania.
Dlatego budowa parkingu powiązana
jest ze stworzeniem Stacji Kultury, która
będzie zlokalizowana nad nim, a którą
tworzyć będą – plac między pawilonami
1, 2 i 12 oraz same pawilony, powstałe
(poza pawilonem 1) na Powszechną
Wystawę Krajową.
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Przestrzeń zaprojektowała pracownia
Śniadek + Śniadek Architekci. Projektanci
zaproponowali estetyczny plac z kamienną
i drewnianą posadzką, wyspami zieleni,
wśród których są miejsca do siedzenia,
a nawet leżenia i opalania się. W kilku
miejscach pojawią się też tafle wody, które
latem będą zapewniały przyjemny chłód.
Plac stanie się miejscem odpoczynku
i spotkań – co ułatwią dodatkowo umiejscowione w pawilonie 2 restauracje
i kawiarnie, których tarasy będą z nim
trwale połączone. Odbywać się tu będą
koncerty, przedstawienia, pokazy, wernisaże i inne ciekawe wydarzenia. Stanie
się nową kulturalną wizytówką Poznania,
tętniącą życiem, tak jak miejskie place we
Włoszech czy Hiszpanii.

WYTYCZAMY PRZEJŚCIE
Stacja Kultury będzie przestrzenią dos
tępną dla wszystkich, do której dostać się
będzie można zarówno od strony ul. Głogowskiej, jak i ul. Śniadeckich. To prowadzi do kolejnej rewolucji przestrzennej
na Targach: otwarcia drogi dla pieszych,
łączącej te dwie ulice. Poznaniakom
i przyjezdnym łatwiej będzie dostać się
z dworca do Parku Wilsona czy szerzej –
na Łazarz. Droga przez Targi będzie wiodła
wzdłuż budynku Poznań Congress Center
i, siłą rzeczy, będzie szlakiem ogrodowo-restauracyjnym – biegnącym od restauracji GARDENcity, aż do punktów gastronomicznych zlokalizowanych w Stacji
Kultury. Prowadzić będzie wzdłuż ulokowanego przy PCC ogrodu, a potem przez
wypełniony zielenią plac. To będzie przestrzeń tylko dla pieszych, nowy deptak
w mieście.
Plac, Stacja Kultury i przejście przez
teren Targów mają być gotowe jesienią
tego roku.

BUDUJEMY H6
Opuszczamy Stację Kultury, ale pozostajemy na Targach: na drugim końcu,
u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Święcickiego, powstanie wkrótce nowy biurowiec klasy A+. Nowoczesny budynek,
o zróżnicowanej pod względem kubatury
i wysokości bryle, nad którym pracuje pracownia CDF Architekci. Jego powierzchnia
użytkowa wynosić ma ponad 3200 m2.
Wnętrza będą miały industrialny charakter, aranżowane będą według indywidualnych potrzeb najemców.
Wizualizacja: Śniadek + Śniadek Architekci.
Outsourcing&More Polska | maj–czerwiec 2021
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Wizualizacja: Śniadek + Śniadek Architekci.

Biura w H6 będą idealne dla osób i firm
działających w branży kreatywnej –
a ulokowanie ich na terenie Targów ma
dawać efekt synergii, firmy – z Grupą MTP
na czele – mają się wzajemnie inspirować,
napędzać i współpracować.

i restauracja, gdzie można odpocząć
od pędu i hałasu, wypić kawę i zjeść
coś dobrego. Z drugiej – nawiązanie
do przystani z łódkami, które po sołackich stawach pływały przez kilkadziesiąt lat i które pozostały żywe w pamięci
wielu poznaniaków. Port Sołacz urząBiurowiec H6 ma zostać oddany dzony zostanie w stylu Hampton, stado użytku na przełomie lat 2021 i 2022. nowiącym mieszankę nadmorskich klimatów z miejskim luksusem. Będzie
CUMUJEMY W PORCIE SOŁACZ
jasny, wygodny, elegancki, z wykorzyTo będzie naturalne rozwinięcie dzia- staniem naturalnych materiałów. Krółalności gastronomicznej, jaką Grupa lować w nim będzie kuchnia europejska
MTP prowadzi pod marką GARDEN- ze szczególnym akcentem na śródziemcity. Port Sołacz będzie miejscem szcze- nomorską. Jako że menu tworzyć będzie
gólnym. Budynek, w którym od ponad szef kuchni GARDENcity Tomasz Zdrenka,
stu lat mieści się znana w całym Poznaniu możemy się spodziewać wyrafinowanych
restauracja, pochodzi z Wystawy Wschod- połączeń smaków i tekstur, zawsze artynioniemieckiej, która w 1911 roku odby- stycznie podanych.
wała się na terenie dzisiejszych Targów.
Do Portu Sołacz zawinąć można będzie
Dlaczego Port Sołacz? Z jednej strony jesienią tego roku, ale już wiosną będzie
– park jako przystań od zgiełku miasta można poczuć przedsmak portowego
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życia, pijąc kawę i jedząc lody w kawiarnianym ogródku.
Mimo trudnej sytuacji, Grupa MTP
ma ambitne plany rozwojowe. Przede
wszystkim Targi otworzą się na mieszkańców Poznania, ale także na nowe
możliwości i ciekawe projekty. Poznań
niecierpliwie czeka na pomyślne zakończenie wszystkich inwestycji i nowe
otwarcie!

Więcej informacji:

Biuro Obsługi Inwestorów
Miasto Poznań
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
tel.: 61 878 54 28
e-mail: inwestor@um.poznan.pl
www.poznan.pl/inwestycje
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ZGODNI
W POMORSKIM
Czy prawnicy nadal stoją przed swym odwiecznym wyborem –
kancelaria, toga czy izba radców prawnych? Otóż nie, przed ich
oczami pojawiają się całkiem nowe, jakże interesujące opcje.
W polskim sektorze nowoczesnych usług
dla biznesu (BSS), a konkretniej wśród
Trójmiejskich centrów usług wspólnych
już od jakiegoś czasu zauważa się powstawanie i rozwój działów compliance.
Umożliwia to m.in. dostępność odpowiedniej kadry, zaplecze akademickie oraz
korzystne warunki do rozwoju.

Dziedzina, która niestety nie została
jeszcze wprowadzona tak powszechnie
i świadomie, jak np. w Stanach Zjednoczonych, zaczyna być mimo wszystko
widocznie doceniana i wdrażana w Polsce.
Polski biznes zaczyna rozumieć , iż wprowadzenie compliance wpływa na rozwój
przedsiębiorstwa, buduje wartość dodaną
W Polsce (i na świecie) obserwujemy oraz przewagę rynkową.
CZYM TAK NAPRAWDĘ
bardzo wyraźne trendy polegające
JEST COMPLIANCE?
na wzroście znaczenia compliance w róż- Jednym z bardziej prozaicznych powodów
Compliance, czyli zgodność, ale z czym? nego typu i rozmiaru przedsiębiorstwach. jest wzrost liczby regulacji prawnych, ale
W praktyce oznacza to zarządzanie ryzy- Rynek już teraz weryfikuje stabilność, wia- również globalne podejście do prowakiem niezgodności z prawem i regula- rygodność i ostrożność kontrahentów, eli- dzenia biznesu. Jeśli nasz partner biznecjami wewnętrznymi, ale obejmuje rów- minując nierzetelne podmioty i można sowy, klient czy część naszej firmy znajnież odpowiedzialność społeczną i etykę spodziewać się, że nadal konsekwentnie duje się poza granicami Polski, musimy
biznesu. Compliance to, inaczej mówiąc, będzie podążał w tym kierunku.
brać pod uwagę również zgodność
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przygotowanie i zabezpieczenie firmy, by
zarządzający nią mogli „spać spokojnie”,
wiedząc, że nie obudzą ich niespodziewane wezwania do sądu, kary finansowe, wszczęte postępowania o nadużycia czy oszustwa lub nieprzychylne
artykuły prasowe.
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z regulacjami i normami prawnymi owego
kraju. Co ciekawe – przestępstwo popełnione nawet pośrednio na terenie innego
kraju, lub korzystające z jego narzędzi
komunikacji, może spowodować naruszenie jego prawa. Wystarczający powód,
by wprowadzić w życie zarządzanie ryzykiem takich zagrożeń?
Compliance, coraz częściej pojawia się
w polskich przedsiębiorstwach, nic więc
dziwnego, że w centrach usług wspólnych międzynarodowych korporacji działy
compliance przeżywają swój rozkwit, co
istotnie zauważamy w Trójmiejskim środowisku BSS. Tylko w ciągu ostatniego
roku możemy zauważyć wyraźny trend
u największych graczy w regionie, takich
jak Bayer czy Amazon.
Dodatkowo oczywisty już trend automatyzowania i cyfryzacji procesów sprzyja
rozwojowi zarządzania ryzykiem niezgodności w sektorze nowoczesnych usług dla
biznesu. Specjaliści do spraw zgodności
są teraz bardzo pożądani na rynku pracy.
Chętnie zatrudniane są osoby, które ukończyły prawo, ze względu na ich znajomość norm i regulacji prawnych, a także
absolwenci ekonomii, zarządzania oraz
osoby posługujące się językami obcymi,
gdyż compliance obejmuje różne działy
w firmie i przeplata się z nimi w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń i tak zwanych wąskich gardeł w procesach.

Tuż obok zapobiegania oszustwom finansowym, na podium staje bezpieczeństwo
i transparentność wobec klientów, konsumentów czy akcjonariuszy. Szczególną
rolę odgrywa w przypadku firm farmaceutycznych. I tak, w samym regionie pomorskim, obok polskiego producenta leków
– Polpharmy, który wprowadził globalną
politykę compliance – mamy gdańskie
centrum usług wspólnych niemieckiego
koncernu Bayer, zatrudniające specjalistów z dziedziny compliance, którzy dbają
o zachowanie najwyższych standardów
dla klientów z całego świata. Ostatni przypadek pokazuje, że Trójmiasto z wielu
względów, takich jak m.in. nowoczesność,
wiarygodność, otwartość na zmiany, innowacje i międzynarodowe relacje, jest idealnym miejscem do rozwoju.

Compliance wywodzi się z rynku finansowego, gdzie jest bardzo dobrze
ugruntowane i określone prawem. Dziś rozpowszechnia się na dużą skalę również
w branży farmaceutycznej, e-commerce, czy ubezpieczeniowej, gdzie szczególnie
istotne jest nie tylko przestrzeganie regulacji RODO, lecz także bezpieczeństwo,
zdrowie i poszanowanie praw konsumenta.
– W 2020 roku, pomimo pandemii, Bayer
zdołał utworzyć zespół Compliance &
Data Privacy Operations w Centrum Usług
w Gdańsku. Silna marka i bardzo pozytywne wieloletnie doświadczenie SCG jako
pracodawcy pozwoliło nam z sukcesem
rekrutować prawników z różnorodnym
doświadczeniem. Pozytywne międzynarodowe postrzeganie Trójmiasta sprawiło,
iż wielu kandydatów również pozytywnie
podeszło do możliwości pracy w Compliance
w Gdańsku – mówi Krzysztof Mazurek,
Regional Legal & Compliance Operations
EMEA, Global Anti-Corruption Risk Area
Lead, Bayer.

Compliance wywodzi się z rynku finansowego (banki, domy maklerskie, fundusze
inwestycyjne), gdzie jest bardzo dobrze
ugruntowane i określone prawem. Dziś
rozpowszechnia się na dużą skalę również
w branży farmaceutycznej, e-commerce,
czy ubezpieczeniowej, gdzie szczególnie
istotne jest nie tylko przestrzeganie regulacji RODO, lecz także bezpieczeństwo, Pandemia COVID-19 nie tylko przyspiezdrowie i poszanowanie praw konsumenta. szyła i rozpowszechniła automatyzację procesów, ale również spowodowała znacznie
Często jednak największym niebezpie- bardziej dynamiczny, niż w poprzednich
czeństwem jest ryzyko utraty reputacji. latach, rozwój branży e-commerce. Wraz
W związku z planowaną nowelizacją ustawy z nim natomiast zwiększyło się ryzyko
o odpowiedzialności podmiotu zbioro- łamania prawa, a co za tym idzie, zwiękwego, międzynarodowe firmy muszą tym szono liczbę regulacji zarówno z zewnątrz,
bardziej dbać o swoją reputację. Nie mogą jak i od wewnątrz. Firmy z tej branży,
sobie pozwolić na podejrzenie o pranie aby uniknąć niepożądanych zagrożeń
pieniędzy, oszustwa finansowe, nieprze- i zyskać transparentność, za którą idzie
strzeganie płacy minimalnej, czy finanso- zaufanie konsumentów, same wprowawanie grup terrorystycznych. W tej kwestii dziły zaostrzone procedury. W gdańskim
Trójmiasto również mocno odznacza się centrum Amazon specjaliści compliance
na światowej mapie BSS ze swoimi cen- pracują m.in. nad zachowaniem zgodności
trami kompetencji Anti Money Laundering norm importowanych i eksportowanych
czy Financial Crime Unit.
produktów z normami Unii Europejskiej.
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Wzrostowi popularności tematyki compliance towarzyszy nie tylko rozwój rynku
szkoleń i kursów z tej dziedziny, ale również w pełni rozwiniętych narzędzi zarządzania ryzykiem wspierających pracę
firm w takich procesach, jak zarządzanie
dokumentami, umowami, due diligence,
kontrola przepływów finansowych,
kalendarze raportowania zewnętrznego,
biblioteki wymagań, monitoring, etc.
Pomagają one zwiększyć efektywność
pracy poprzez szybszą identyfikację problemów, lepszą komunikację i raportowanie oraz sprawniejsze wykrywanie
potencjalnych zagrożeń. Narzędzia te,
bardzo często „szyte na miarę”, są oferowane przez firmy zewnętrzne. Zdarza
się także, iż są samodzielnie budowane
wewnątrz przedsiębiorstwa.

Przed nami kolejne regulacje, które w najbliższym czasie mogą jeszcze bardziej
wzmocnić znaczenie compliance w bizne
sie. Jednak najistotniejsze wciąż wydaje
się być utrzymanie zaufania klientów
i partnerów biznesowych. Właściwe
wdrażanie zmian i podnoszenie przyjętych standardów, zwłaszcza w kontekście
doświadczenia pandemii COVID-19 oraz
pracy zdalnej, stało się istotnym czynnikiem, wpływającym na funkcjonowanie
całych przedsiębiorstw. Zapewnienie
zgodności regulacyjnej w organizacji jest
obecnie zadaniem szczególnie ważnym
i bardziej aktualnym niż kiedykolwiek
wcześniej.
Autor: Paulina Śmigielska, 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
paulina.smigielska@investinpomerania.pl
www.investinpomerania.pl

71

Fot.: Dron4Pic.

INWESTYCJE

ORIENT NA
TURYSTÓW
Podwodny spacer w otoczeniu płaszczek i rekinów, kilkadziesiąt
gatunków orientalnych zwierząt i dziesiątki tysięcy roślin z Azji
Południowo-Wschodniej mają przyciągać do Łodzi – gdy pandemia
wreszcie dobiegnie końca – nawet półtora miliona turystów rocznie.
Orientarium w łódzkim Zoo niebawem będzie gotowe. Najbliższą
bezpośrednią konkurencję mieć będzie… w Wielkiej Brytanii.
Zapowiada się obłędnie. Proszę sobie
wyobrazić basen o głębokości 6 m,
wypełniony ponad 2,5 mln litrów słonej
wody. Na dnie tego basenu długi na 25
i wysoki na 2,4 m tunel. Akrylowe ściany
o grubości 12 cm, z jednej strony pozwalają osobom przebywającym wewnątrz
czuć się bezpiecznie, a z drugiej – umożliwiają podziwianie morskiej fauny i flory
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z perspektywy, jaką dać może jedynie
nurkowanie w morzach Azji Południowo-Wschodniej. A będzie co w łódzkim Orientarium podziwiać. Zostawmy na razie opowiadanie o rozpościerającej się u naszych
stóp rafie koralowej i egzotycznej roślinności. Zajmijmy się tym, co najbardziej rozpala wyobraźnię, czyli morskimi stworzeniami, które będą pływać wokół nas.

Będą to między innymi płaszczki. Te
chrzęstnoszkieletowe ryby, zależnie
od gatunku, przybierają różne kształty
i barwy. Być może nie wyglądają groźnie,
a ich obecność nie podnosi adrenaliny tak
jak pojawienie się rekina, ale doceńmy
akrylową barierę. Niektóre płaszczki
natura wyposażyła w zabójczą broń –
ogony zakończone kolcami jadowymi,
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Fot.: Krzysztof Antoniuk.

Stworzenie Orientarium to jedno
z najważniejszych wydarzeń
w historii Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Łodzi.

z innymi gatunkami w urozmaiconym środowisku. To daje im swobodę zachowań,
a zwiedzającym – możliwość obserwacji
zwierząt w warunkach jak najbliższych
naturze. Ponadto nowy obiekt będzie
dostępny dla zwiedzających cały rok i zwieŁódzkie Orientarium będzie rozbudo- rzęta nie będą musiały w okresie chłodu
wanym kompleksem hodowlano-wysta- być przenoszone na zaplecze hodowlane
wienniczym. Osobom, które kiedykol- – zapowiada Tomasz Jóźwik z Miejskiego
wiek miały okazję spacerować po Zoo Ogrodu Zoologicznego.
przy ul. Konstantynowskiej, o rozmiarach
tej inwestycji sporo powie informacja, Pod dachem Orientarium oraz na otwarże Orientarium zajmie połowę obecnego tych wybiegach zamieszka około 50
terenu ogrodu zoologicznego! Pawilony, gatunków zwierząt z Azji Południowowybiegi i woliery dla zwierząt rozpoście- -Wschodniej. Lepszą przestrzeń życiową
rają się na powierzchni większej, niż 10 znajdą tam zarówno obecni mieszkańcy
pełnowymiarowych boisk piłkarskich. łódzkiego Zoo – na przykład langury
Do dyspozycji gości oddana zostanie (naczelne z rodziny koczkodanowatych)
także część wejściowo-konferencyjna, i binturongi (drapieżne ssaki żyjące
Basen na początku marca został zalany zaplecze rekreacyjno-gastronomiczne w gęstych lasach południowej i połuwodą, a akrylowym tunelem spacero- o powierzchni ok. 20 tys. m2.
dniowo-wschodniej Azji) – jak i gatunki,
wali już pierwsi szczęśliwcy. Na razie
których wcześniej tu nie było. Do Miejbez towarzystwa rekinów i płaszczek, – Budowa Orientarium pozwoli na łączenie skiego Ogrodu Zoologicznego zostaną
bowiem wpompowano wodę tymcza- ze sobą ekspozycji, dzięki czemu powstaną przywiezione m.in. orangutany, pantery
sową, służącą do ługowania zbiornika, obszerne wybiegi i woliery. Takie rozwią- mgliste, niedźwiedzie malajskie, gibbony,
czyli do pozbywania się wszelkich nie- zania dają możliwość utrzymywania zwie- dzioborożce, szpaki balijskie; po pewnej
bezpiecznych związków. Ługowanie trwa rząt na dużych przestrzeniach w połączeniu przerwie powrócą też słonie indyjskie.
niebezpieczne także dla człowieka. To
właśnie kolec płaszczki przebił serce
i doprowadził do natychmiastowej
śmierci znanego jako „łowca krokodyli”
przyrodnika Steve'a Irwina. W basenie
łódzkiego Orientarium pływać będą też
rzadkie rekiny gitarowe oraz jedne z największych rekinów drapieżnych – żarłacze, do których, niezupełnie słusznie
i z dużą szkodą dla liczebności światowej
populacji tych zwierząt, przylgnęła łatka
ludojadów. Na dnie basenu umieszczono
zaś... replikę samolotu z czasu II wojny
światowej. Takie maszyny latały nad
Morzem Koralowym w 1942 r. podczas
bitwy między połączonymi flotami United
States Navy i Royal Australian Navy
a Japońską Cesarską Marynarką Wojenną.
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6–8 tygodni. Dopiero po spuszczeniu
wody tymczasowej oraz dokładnym
wyczyszczeniu zbiornika, basen wypełni
woda docelowa, która zostanie zasolona
i zarybiona.
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Łódzkie Orientarium będzie rozbudowanym
kompleksem hodowlano-wystawienniczym.
Do dyspozycji gości oddana zostanie także część
wejściowo-konferencyjna, zaplecze rekreacyjno-gastronomiczne o powierzchni ok. 20 tys. m2.

Odkąd na ostatnim skrawku Puszczy Łódzkiej
utworzono Zoo i sprowadzono tam pierwszego
mieszkańca – złapanego na placu Reymonta jelenia
o imieniu Boruta – nie było inwestycji, która miałaby
szanse przyciągnąć do tego miejsca tylu nowych
odwiedzających co Orientarium.
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kolorystycznym, by pasowały do wnętrza łódzkiego Orientarium.

Basen na początku marca został
zalany wodą, a akrylowym tunelem
spacerowali już pierwsi szczęśliwcy.
Na razie bez towarzystwa rekinów
i płaszczek, bowiem wpompowano
wodę tymczasową.

Transporty docierają z różnych stron
świata. Blisko znaleziono gawiale (gady
z rodziny krokodyli). Duże, kilkumetrowe
osobniki dotrą z Czech. Słonie indyjskie
zostaną ściągnięte z Holandii i Francji.
Rośliny, krzewy, bluszcze i trawy, które
zostaną posadzone w Orientarium,
to zieleń, którą można spotkać m.in.
w rejonach Laosu, Hongkongu, Indii,
Australii, Japonii, Filipin. Do Orientarium
przyjadą z upraw w Holandii. Łącznie
będzie to ok. 20 tys. sztuk roślin, wśród
nich także rzadkie odmiany. Większość
z nich już przyjechała do Polski. W jednej
z podłódzkich szklarni przechowywane
jest ok. 14 tys. donic z roślinami, które
były dobierane także pod względem
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miasta, tak jak miało to miejsce we Wrocławiu – mówi Arkadiusz Jaksa, prezes
spółki zarządzającej łódzkim Zoo.

Rośliny pokryją też znaczną część dachu
Orientarium. Do obsadzenia dachu
wybrano rozchodnik, który powinien
wytrzymać i dłuższe okresy suszy, i intensywne opady deszczu. Podłoże wykonano z materiałów, które przyjmą nadmiar wody i oddadzą wilgoć w gorące
dni. Dzięki temu utrzymanie dachowego
rozchodnika nie będzie wymagało wielu
zabiegów pielęgnacyjnych.

Jak było w przypadku przywołanego tu
Wrocławia? Otóż po wybudowaniu tam
Afrykanarium liczba odwiedzających
wzrosła z 440 tys. do 2 mln rocznie. Łódź
postawiła na Orient, gdzie nie brakuje ciekawych, niezwykle rzadkich gatunków.
– Liczymy, że Orientarium będzie mocnym
impulsem dla rozwoju turystyki, a Łódź
premiuje dodatkowo centralne położenie
w kraju i świetne skomunikowanie. SpodzieStworzenie Orientarium to jedno z naj- wamy się gości nie tylko z kraju, ale z całej
ważniejszych wydarzeń w historii Miej- Europy. Najbliższa konkurencja, czyli drugie
skiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Orientarium na Starym Kontynencie, znajOdkąd na ostatnim skrawku Puszczy duje się dopiero w Wielkiej Brytanii – mówi
Łódzkiej utworzono Zoo i sprowadzono prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
tam pierwszego mieszkańca – złapanego
na placu Reymonta jelenia o imieniu
Boruta – nie było inwestycji, która miałaby
Więcej informacji:
szanse przyciągnąć do tego miejsca tylu
nowych odwiedzających. – Szacujemy,
Biuro Rozwoju
że realizacja pochłonie ok. 270 mln złotych.
Gospodarczego
Zdecydowaliśmy, że formuła „zaprojektuj
i Współpracy
i wybuduj” będzie najbardziej odpowiednia
Międzynarodowej
ul. Piotrkowska 104a
dla tego typu przedsięwzięcia. Jestem prze90-926 Łódź
konany, że budowa Orientarium w łódzkim
tel.: 42 638 59 39
Zoo będzie miała ogromny wpływ na podfax: 42 638 59 40
niesienie atrakcyjności turystycznej naszego
e-mail: boi@uml.lodz.pl
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NA SZKLE
MALOWANE
W Częstochowie zadomowiły się na dobre dwie huty szkła, światowi
potentaci: Stoelzle i Guardian Glass. W kontekście rynku zbytu nie
są dla siebie konkurencją, ale z pewnością przyjdzie im z czasem
konkurować na rynku pracy. Tu zadziałał już częstochowski samorząd,
który zadbał o profilowanie klas w szkołach technicznych i o wsparcie
utworzenia nowego kierunku na Politechnice Częstochowskiej.

Przemysł szklarski w Polsce to
przeszło 100 przedsiębiorstw.
Zajmują się one produkcją m.in.:
szkła płaskiego i ich wyrobów,
szkła oświetleniowego, luksferów.
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MIMO PANDEMII

NOWE MIEJSCA PRACY

Huta szkła Stolzle Częstochowa ruszyła we
wtorek 9 marca z nową inwestycją, realizowaną w obszarze Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Jeszcze w tym roku
przy ulicy Rząsawskiej powstanie nowoczesne centrum logistyczne. A to nie
koniec planów spółki...

Budowa nowego centrum odbywa się
w obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, co związane jest m.in.
z dodatkowymi ulgami na realizację inwestycji oraz ze wzrostem zatrudnienia o kilkadziesiąt osób (obecnie zakład w Częstochowie liczy około 1000 osób, cały holding CAG to 8300 pracowników).

Centrum, powstające w pobliżu istnie
jącego zakładu Stoelzle na Wyczerpach,
będzie jednym z największych tego typu
obiektów w Częstochowie. Na powierzchni ponad 20 tys. m², jeszcze latem tego
roku powstanie hala, której budowa
pochłonie prawie 25 mln zł. Całość ma
być nie tylko nowoczesna, ale też bardziej ekologiczna, dzięki zastosowaniu
systemu do pozyskiwania energii ze źró
deł odnawialnych.
– Ta budowa to odpowiedź na ciągle ros
nące zapotrzebowanie na opakowania
szklane oraz rozwój firmy. Nowy obiekt
pozwoli na zwiększenie wydajności produkcyjnej oraz skrócenie czasu załadunków
i dostawy. Centrum będzie największym tego
typu obiektem w całym holdingu CAG, którego częścią jest Stoelzle. Mimo że inne firmy
znajdują się w kilku krajach Europy i USA,
to zdecydowano się na inwestycję właśnie
w Częstochowie. Pokazuje to jak ogromny
potencjał i kapitał dla całego holdingu stanowi częstochowska spółka – mówi prezes
Stoelzle Częstochowa, Artur Wołoszyn.

– Dla nas to ogromnie ważne, że kolejny
duży pracodawca chce się rozwijać
w naszym mieście i tworzyć nowe miejsca
pracy. Jako samorząd staramy się wspierać
tego typu działania, zarówno w obszarze
logistycznym, komunikacyjnym, jak i edukacyjnym – poprzez współpracę z przedsiębiorcami pod kątem dostosowania częstochowskiej oferty edukacyjnej do potrzeb
rynku pracy – podkreśla prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk. – Dojście do momentu rozpoczęcia tej inwestycji kosztowało wiele pracy. Wspólnie
z firmą i miastem wykonała ją również
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Dzięki współpracy z zarządem Strefy, jak
dotąd zainwestowało w naszym mieście
ogółem już ponad 30 firm. To ponad miliard
sześćset milionów złotych inwestycji kapitału prywatnego w różne przedsięwzięcia.
Do tego tysiące miejsc pracy – dodaje.

będzie realizowana w Częstochowie.
Na początku przyszłego roku spółka planuje budowę nowej wanny szklarskiej,
której koszt to ponad 135 mln zł. Ten projekt również ma być związany ze zwiększeniem zatrudnienia.
Stoelzle Częstochowa to największa z sie
dmiu spółek należących do Stoelzle Glass
Group. Firma dostarcza na światowe rynki
prestiżowe opakowania szklane dla największych światowych marek z branży
spirytusowej, kosmetycznej, farmaceutycznej i spożywczej. Częstochowski
zakład oferuje najwyższej jakości usługi
dekoracji szkła. Stoelzle Częstochowa
i jej obszar konstrukcyjno-projektowy
zapewnia klientom indywidualne kreowanie produktów szklanych najwyższej
jakości i zgodnych z aktualnymi trendami.
Firma posiada certyfikaty jakościowe:
ISO 9001 oraz BRC/IoP normy dla opakowań żywnościowych.

SZKŁO JEST TU OD ZAWSZE

Historia szklarstwa na ziemiach polskich
jest tak samo długa jak historia naszej
państwowości. Najstarsze znalezione
wyroby ze szkła pochodzą z przełomu
X i XI wieku. W XVI-wiecznej Polsce istniało
około trzydziestu hut, a ich lokalizacje
DALSZE PLANY
warunkowało położenie geograficzne
Jak zaznacza zarząd Stoelzle, budowa i geologiczne. Najpóźniej ze wszystkich,
centrum to nie jedyna inwestycja, jaka bo w II połowie XVI w., ukształtował się
ośrodek częstochowski.
Lokalizacja huty szklanej zależała kiedyś
od warunków naturalnych, a przede
wszystkim od zasobów surowców, takich
jak: piaski szklarskie, gliny techniczne,
wapień i drewno opałowe. Ze względu
na to ostatnie huty zakładano na terenach
lesistych, które zapewniały im dwa podstawowe surowce: opał i popiół. Źródła
historyczne podają, że w Polsce w okresie
od początku XIV do połowy XVII w. funkcjonowały 93 huty.
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przyczynia się do znaczącej oszczędności
energii, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, w tym emisji gazów cieplarnianych.
Polska posiada dobrej jakości surowce,
wykształcone zasoby ludzkie, centralne
położenie oraz nienasycony rynek, co
daje ogromny potencjał do rozwoju przemysłu szklarskiego. Na tej mapie Częstochowa zajmuje dość znamienite miejsce.
Na terenie miasta funkcjonują dziś dwa
wielkie zakłady przetwórstwa szkła:
potentat w produkcji szkła typu float –
Guardian Glass i Stolzle Częstochowa.

Tendencja rozwojowa na rynku wynika
m.in. z rosnących przychodów, których
całkowita wartość stanowi 40% wartości
rynku, a największym odbiorcą są kraje
Unii Europejskiej – stanowią prawie 80%
całego eksportu. Można zaryzykować
stwierdzenie, że częstochowskie lampy
wiszą w salonach w całej Europie.

W XIX wieku w Częstochowie powstała
(dla zabezpieczenia potrzeb planowanej
rozlewni alkoholu) jedna z najnowocześniejszych w kraju, wzorcowych hut szklanych, założona w roku 1897 przez Izydora
Geislera – huta „Paulina”. Zatrudniała ona
wówczas 725 robotników, którzy zamieszkiwali domy fabryczne; funkcjonowała tu
również szkoła dla 140 uczniów. Nie było
trudno wówczas znaleźć fachowców
do pracy w hucie szkła, ponieważ
pomiędzy Gidlami a Radomskiem wytapiano szkło w małych manufakturach,
a hutnicy uważani byli za fachowców
wędrownych, co było uwarunkowane
specyfiką branży. Kiedy rozlewnia alkoholu okazała się zbyt mała jako źródło
zbytu, huta swoją produkcję eksportowała
do Rosji, a nawet na Kaukaz i do Persji,
czyli do dzisiejszego Iranu.
Po II wojnie światowej huta została upaństwowiona, ale nie ruszyła z produkcją.
Na Wyczerpach znajdowały się wówczas
magazyny Centrali Chemicznej. Częstochowska Huta Szkła, która zarządzała
także innymi hutami szkła na terenie
miasta Częstochowy, w 1959 r. zaczęła
budować nową fabrykę przy ul. Warszawskiej, na terenie niegdysiejszej „Pauliny”.
Oddano ją do użytku w 1963 r.; natomiast w roku 1970 do produkcji zostały
wprowadzone nowe opakowania: butelki
na artykuły spożywcze typu Winiary,
butelki na odżywki dla dzieci, miniaturki
do wódki oraz flakoniki do perfum, które
do dziś stanowią znaczną część produkcji
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Z produkcją szkła wiąże się także, wcześniej wspomniana produkcja dewocjonaliów dla zabezpieczenia potrzeb turystyki
pielgrzymkowej w mieście, witraży oraz
szeroko reprezentowana branża oświetleniowa. To dobry czas dla polskich producentów oświetlenia. Tendencja rozwojowa na rynku wynika także z rosnących
„Stolzle Częstochowa” – oddziału fabryki przychodów, których całkowita wartość
szkła austriackiej firmy będącej poten- stanowi 40% wartości rynku, a najwięktatem branży.
szym odbiorcą są kraje Unii Europejskiej
– stanowią prawie 80% całego eksportu.
Szklany przemysł w Częstochowie to Można zaryzykować stwierdzenie, że częjednak nie tylko „Paulina”. Poza uwa- stochowskie lampy wiszą w salonach
runkowaniami historycznymi, istotnym w całej Europie, co stanowi pewne nawiąwarunkiem rozwoju tej branży było zanie do XV czy XVI w., kiedy to polskie
zapotrzebowanie na wyroby szklane, szkło królowało na europejskich stołach,
także ze względu na popyt na dewo- podobnie jak lustra.
cjonalia, a wśród nich na buteleczki
do popularnej w pierwszej połowie XX w. Bardzo prawdopodobne jest, że funkcjocudownej wody ze źródełka przy kościele nowanie w mieście wielu firm z branży
św. Barbary.
oświetleniowej wynika z faktu, że Częstochowa od 1886 r. była drugim całkoHuta Szkła Barbara działała od 1909 r. wicie oświetlonym elektrycznie miastem
przy ul. Ciemnej (obecnie Sikorskiego) w Europie (pierwsze było niewielkie
i zajmowała się szlifowaniem szklanych miasto powiatowe Darkehmen w Pruszpul do jedwabiu i produkcją szkla- sach Wschodnich, w którym założono
nych korków do flakonów na perfumy. kilka lamp łukowych), a rozwój oświetlenia
Większym zakładem była Huta Szklana drogowego wyprzedził o kilka lat rozwój
Zacisze, powstała w 1922 r., przemiano- oświetlenia zakładów przemysłowych
wana z czasem na Stradom. Kiedy Barbarę w mieście i najbliższej okolicy.
zamknięto w 1962 r. pracownicy przeszli autor: A. Tymoshenko
do huty Stradom, ale po ośmiu latach tę
także zamknięto i całą częstochowską produkcję szkła skoncentrowano w dawnej Więcej informacji:
„Paulinie” na Wyczerpach.
Przemysł szklarski w Polsce to przeszło
100 przedsiębiorstw. Zajmują się one
produkcją m.in.: szkła płaskiego i ich
wyrobów, szkła oświetleniowego, luksferów. Produktem polskiego rynku szklarskiego są również znakomite materiały
izolacyjne (wełna szklana i mineralna),
których zastosowanie w budownictwie

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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BYDGOSZCZ ZACHĘCA
DO INWESTOWANIA...
W SPORT!

Na bazie wcześniejszych doświadczeń
prowadzenia bydgoskiego portalu o tematyce
sportowej Aktywna Bydgoszcz oraz
organizacji Rowerowa Stolica Polski, w tym
roku z inicjatywy Bydgoszczy powstał nowy
projekt Aktywne Miasta.
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Sport to nie tylko zdrowie. To także sposób na lepsze samopoczucie
w czasach pandemii, a nawet na biznesowy sukces, gdyż wszystko,
czego wymaga od nas regularna aktywność fizyczna, może
przekładać się na pozytywne efekty w pracy, życiu i prowadzeniu
firmy. Dlaczego warto inwestować w sport i jak „aktywne miasto”
może wspierać w tych działaniach swoich mieszkańców?
SPORT FIZYCZNIE SIĘ OPŁACA
O pozytywnym wpływie aktywności
fizycznej na zdrowie jest przekonany
niemal każdy. Jednak czy dostrzegamy
także jej inne walory, w tym np. związek

Fot.: Urząd Miasta Bydgoszczy.
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pomiędzy sportem a sukcesem w prowadzeniu biznesu lub rozwijaniem kariery
zawodowej? Wbrew pozorom to działania, które mogą iść ze sobą w parze
z wielu powodów. Zaangażowanie
w sport determinuje w ludziach postawy
niezwykle przydatne w sferze zawodowej,
jak odważne podejmowanie wyzwań,
stawianie celów i mobilizację do ich
osiągania, wytrwałość w pokonywaniu
trudności czy czerpanie jeszcze większej
motywacji z poniesionych porażek.

– Szczyt wydzielania endorfin, które pozytywnie wpływają na nasz nastrój, odnotowuje się po ok. 30 minutach wysiłku, więc
nie wystarczy incydentalne działanie. Regularna aktywność wpływa trwale na nasze
ciało, powodując obniżenie tętna, ciśnienia
krwi, spowolnienie rytmu oddychania,
dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej radzić
sobie z codziennymi wyzwaniami i podchodzić do nich spokojniej. Osoby aktywne
fizycznie wskazują także na lepszą jakość
snu i budzą się bardziej wypoczęte. Sen
zaś jest niezbędny do odpowiedniej regeneracji i dobrego samopoczucia. Ponadto,
sport uczy przezwyciężać słabości, radzić
sobie z trudnościami, bólem czy zmęczeniem, kształtuje też naszą systematyczność
oraz zwiększa świadomość własnych możliwości i ograniczeń. To czynniki, które mogą
przekładać się na pozytywne efekty w pracy
i prowadzeniu biznesu, pozwalają też zapobiec przepracowaniu lub wypaleniu zawodowemu – tłumaczy dr Litwic-Kaminska.

Tak w sporcie, jak i w biznesie, liczy się
sprawne działanie pod presją czasu,
dążenie do coraz lepszej jakości i efektywności oraz (w zależności od dyscypliny)
dobra komunikacja z zespołem. Wreszcie,
regularna aktywność fizyczna znakomicie
wpływa na ludzki organizm, równoważąc
efekty siedzącego trybu życia, łagodząc
stres, podnosząc wydajność mózgu,
dodając energii i zaopatrując nas w hormony wpływające na odczuwanie zadowolenia, co często oddziałuje również Teorię potwierdza praktyka, o czym
na nasz poziom satysfakcji z pracy.
przekonuje bydgoski zawodowy biegacz i trener Paweł Ochal, mistrz Polski
Według badań, osoby regularnie podej- w maratonie i brązowy medalista
mujące zdrowy wysiłek fizyczny we wszel- Mistrzostw Europy. – Często zgłaszają się
kich testach wykazują lepszą pamięć do mnie po porady trenerskie osoby ustaniż te bierne treningowo, a uprawianie bilizowane życiowo, prowadzące własne
sportu już w młodości zwiększa szanse firmy. Zawsze pytam o ich cel i motywację.
na późniejsze wyższe zarobki. Zatem Często odpowiadają, że po prostu chcą,
taka „fizyczna inwestycja” to solidne pod- że potrzebują się rozładować, szukają
łoże, wspierające nasze kroki na drodze odskoczni od dnia codziennego lub załodo osiągnięcia sukcesu w wielu dziedzi- żyły sobie wychodzić na bieganie 2 razy
nach życia, szczególnie zaś w biznesie.
w tygodniu. Po kilku tygodniach same
zauważają, że ruch dobrze na nie działa.
– Rozwój współczesnej cywilizacji sprawia, Mówią, że w końcu mogą się wyspać i mają
że przeciętny człowiek doświadcza coraz więcej energii do pracy... Jakie to jest proste,
mniej ruchu. Warto znaleźć równowagę 2-3 godziny sportu w tygodniu, a energia
dla siedzącego trybu pracy i życia, poprzez do działania wystarcza na całe 7 dni. Może
aktywne spędzanie czasu wolnego. Między- dla niektórych dziwne, ale w rzeczywistości
narodowa Organizacja Zdrowia zaleca, by tacy ludzie zaczynają traktować aktywność
dorośli podejmowali aktywność fizyczną fizyczną jako terapię na codzienny stres.
przez większość dni w tygodniu, tak by Biegając po parku czy lesie mogą uwolnić
łącznie poświęcać na nią minimum 2,5 się od czterech ścian domu czy biura,
godziny tygodniowo – zaznacza dr Kamila a do dotlenionych komórek często wpaLitwic-Kaminska z Uniwersytetu Kazi- dają im nowe pomysły, dzięki czemu mają
mierza Wielkiego w Bydgoszczy.
chęć iść dalej i rozwijać się jeszcze bardziej.
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Według badań, osoby
regularnie podejmujące
zdrowy wysiłek
fizyczny we wszelkich

Jak się z czasem okazuje, ta aktywność nie
tylko nie przeszkadza im w pracy czy prowadzeniu biznesu, a wręcz przeciwnie,
oprócz sił witalnych, przynosi ciekawe rozwiązania innych problemów.

testach wykazują
lepszą pamięć niż te
bierne treningowo,
a uprawianie sportu już
w młodości zwiększa
szanse na późniejsze
wyższe zarobki.

Paweł Ochal sięga w tym kontekście także
po ciekawe doświadczenie przywiezione
z Dalekiego Wschodu. – Będąc kilka razy
w Japonii, biegając po alejkach Tokio, gdzie
przyleciałem na zawody, często widziałem
ludzi, którzy biegali tak jak ja. Kiedy jednak
zatrzymywaliśmy się na chwilę na światłach, osoby te zaczynały coś pod nosem
sobie mówić i gestykulować. Okazało się,
że pracowały podczas joggingu! Dla mnie
trudna sztuka, a oni nie mogąc sobie poradzić z czymś w pracy, znajdowali rozwiązanie właśnie podczas aktywności fizycznej.
„Dla nas to jest normalne” – powiedział mi
wtedy jeden z Japończyków.

nadrzeczne bulwary, kompleksy sportowe czy urokliwą zieloną przestrzeń
Wyspy Młyńskiej, położonej w samym
sercu miasta. Bydgoszcz to również
miasto, z którego pochodzi lub z którym
związało się dotąd już wielu wybitnych
sportowców, nieustannie inspirujących
swoimi międzynarodowymi sukcesami
lokalną społeczność.

BYDGOSZCZ ZARAŻA...
SPORTOWĄ ENERGIĄ

W ostatnich latach w Bydgoszczy regularnie odbywały się dziesiątki renomowanych już w skali kraju, a nawet Europy,
imprez sportowych w przeróżnych dyscyplinach, zarówno dla profesjonalistów,
jak i amatorów. Miasto stało się również
inicjatorem ogólnokrajowych zmagań
o puchar Rowerowej Stolicy Polski. Zainspirowana projektem European Cycling
Challenge sprzed paru lat, Bydgoszcz nie
pozwoliła odejść tej idei w niepamięć
i rzuciła nowe wyzwanie. Od 2019 r. organizuje ogólnopolską rywalizację miast
o puchar Rowerowej Stolicy Polski.

Sport i rekreacja to również ważne
składniki brane pod uwagę przy ocenie
tzw. jakości życia, która zdaniem ekspertów ma coraz większe znaczenie dla
dalszego rozwijania inwestycji, szczególnie w sektorze nowoczesnych usług
dla biznesu. Work-life balance to idea
aktywnie podejmowana i promowana
w Bydgoszczy, która od lat mieni się miastem sportu, wody i zieleni. Na co dzień
miasto oferuje mieszkańcom wspaniałe
tereny sprzyjające aktywności fizycznej,
jak niezliczone parki, w tym największy
w Polsce miejski park Myślęcinek, a także

Tegoroczna edycja będzie trwać przez
cały czerwiec, a zasady są proste – rowerzyści pobierają darmową, stworzoną
na potrzeby rywalizacji aplikację, która
rejestruje przejechane trasy i ich długości.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu użytkownicy przyczyniają się do masowego
wdrażania idei „smart city”, a także motywują się wzajemnie do zdrowej, sportowej rywalizacji, propagującej aktywny
tryb życia. Miasto, które zwycięży,
otrzyma przechodni puchar Rowerowej
Stolicy Polski, a wartością dodaną dla

Aktywne Miasta to wielofunkcyjna, darmowa aplikacja mobilna, przydatna każdemu,
kto uprawia sport. Oferuje kilkanaście dyscyplin, mierzy czas, pokonany dystans,
spalone kalorie, a przebyte szlaki oznacza na mapie. Każdy przebyty kilometr jest
przeliczamy na monety, a te można wymieniać u partnerów projektu, np. na rabaty
czy upominki. Pełne statystyki z historią treningów dostępne są w jednym miejscu.
Inicjatorem projektu jest Miasto Bydgoszcz.

Pobierz dla
Android:
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Pobierz dla iOS:

Aplikacja Aktywne Miasta to także możliwość wyznaczania własnych celów. Każdy
trening czy cel można opublikować w mediach społecznościowych, dzieląc się swoimi
osiągnięciami z przyjaciółmi. Pobierając aplikację zyskuje się także dostęp do wielu
przydatnych funkcji oraz możliwość wzięcia udziału w ogólnopolskiej rywalizacji
o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Miesięczne rowerowe zmagania to fantastyczna
przygoda dla wszystkich miłośników dwóch kółek, a także forma promocji zdrowego
stylu życia i ekologicznego transportu w miastach. Najbliższa edycja już w czerwcu
2021 r. Szczegóły na www.aktywne.miasta.pl.
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Fot.: Urząd Miasta Bydgoszczy.

Zainspirowana projektem European
Cycling Challenge sprzed paru lat,
Bydgoszcz nie pozwoliła odejść tej idei
w niepamięć i rzuciła nowe wyzwanie.
Od 2019 r. organizuje ogólnopolską
rywalizację miast o puchar Rowerowej
Stolicy Polski. Tegoroczna edycja będzie
trwać przez cały czerwiec.

włodarzy będzie szczegółowa statystyka
przejazdów, tzw. „mapa ciepła”, czyli dane
o najczęściej używanych trasach, przydatne przy planowaniu i projektowaniu
infrastruktury rowerowej.

AKTYWNE MIASTA
PRZYSPIESZAJĄ PULS
Dziś, w dobie pandemii, aktywność
fizyczna przybrała nieco inne, bardziej
indywidualne formy, zaś sportowa rywalizacja na masową skalę przeniosła się
głównie do przestrzeni wirtualnej. W tym
kierunku podąża także Miasto Bydgoszcz,
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podejmując technologiczne wyzwanie
i wyznaczając nowy trend w zachęcaniu
do uprawiania aktywności fizycznej oraz
budowaniu ducha pozytywnej rywalizacji, już nie tylko w skali lokalnej, ale
i krajowej.

użytkownikom, oferowanie zniżek u partnerów z regionu czy zamieszczanie lokalnych informacji rekreacyjno-sportowych.

Tak dla rozwoju biznesu, jak i miasta,
najważniejszym aspektem są ludzie,
a wskaźniki jakości życia będą miały coraz
Na bazie wcześniejszych doświadczeń większe znaczenie dla dalszego rozwijania
prowadzenia bydgoskiego portalu inwestycji. Bydgoszcz dostrzega wielką
o tematyce sportowej Aktywna Byd- wartość w kultywowaniu idei work-
goszcz oraz organizacji Rowerowej Sto- -life balance, dbając zarówno o wzrost
licy Polski, w tym roku z inicjatywy Byd- lokalnej gospodarki, jak i tworzenie
goszczy powstał nowy projekt Aktywne dogodnej przestrzeni do życia, upraMiasta. To portal internetowy oraz apli- wiania sportu i rekreacji. Odważnie idzie
kacja sportowa, będąca wielofunkcyjnym nawet krok dalej i wykorzystując nowe
narzędziem dedykowanym osobom technologie zachęca do aktywnego spęaktywnie spędzającym czas. Aplikacja dzania czasu mieszkańców innych polnie tylko mierzy kilometry w ramach kil- skich miast i miejscowości.
kunastu różnych dyscyplin, lecz także
daje dostęp do innych przydatnych Więcej informacji:
funkcjonalności, ułatwiających wyznaczanie i osiąganie sportowych celów
oraz zachęcanie do tego swoich znajomych. Co więcej, wszystkie miasta, które
wezmą udział w Rowerowa Stolica Polski ul. Uni Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
otrzymają dostęp do szerszej wersji tej
tel.: 52 585 88 23
aplikacji. Umożliwi im to np. tworzenie e-mail: barr@barr.pl
gier miejskich, udostępnianie tras swoim www.barr.pl
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SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU W KIELCACH
CSR to nowa jakość w strategiach zarządzania firm, w których
uwzględnia się nie tylko podejście biznesowe, ale stawia się na
społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa,
co w perspektywie przekłada się na rozwój konkurencyjności
i pozytywny wizerunek danej firmy.
Dbałość o kwestie socjalne pracowników,
inwestycje w zasoby ludzkie, relacje
z odbiorcami, uczciwe praktyki rynkowe
czy wreszcie dbałość o środowisko, to
tylko niektóre przykłady szeroko pojętego
CSR. Na szczęście coraz więcej takich firm
działa w naszym kraju.
Niniejszym tekstem pragniemy zaprezentować Państwu kilka firm ulokowanych
w stolicy regionu świętokrzyskiego, z których jesteśmy szczególnie dumni. Firm,
które poza sukcesem w biznesie, z sukcesem realizują także misje społeczne –
działania skierowane zarówno do lokalnej
społeczności, a także na szerszą, ogólnopolską skalę.

EKOLOGICZNA REWOLUCJA
I MURAL OCZYSZCZAJĄCY
POWIETRZE
W województwie świętokrzyskim temat
zrównoważonego rozwoju i ekologicznych inicjatyw podejmowany jest coraz
częściej. Jednym z prekursorów tego typu
działań jest Formaster Group, właściciel
marki Dafi. Przedsiębiorstwo zajmuje się
produkcją rozwiązań do filtracji wody
kranowej i stara się przede wszystkim
przekonać społeczeństwo do rezygnacji
z wody w jednorazowych opakowaniach.
Zakres dodatkowych działań na rzecz planety, wykonywanych przez spółkę, jest
naprawdę szeroki, a w ich skład wchodzą
m.in.: stworzenie 2 pasiek, w których
obecnie mieszka około miliona pszczół,
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udostępnienie eko-pojemników i butelkomatów pomagających w prawidłowym
recyklingu, czy współtworzony ze Stowarzyszeniem MOST projekt „Świętokrzyski
Parasol dla Natury”.

Formaster kontynuuje współpracę ze
Stowarzyszeniem MOST w ramach
ochrony gatunków parasolowych, czyli
takich, których wyginięcie powoduje
wymarcie kolejnych. Celem projektu
„Świętokrzyski Parasol dla Natury” jest
Pod koniec stycznia właściciel marki Dafi ochrona gatunków zagrożonych wymarrozpoczął pracę nad innowacyjnym pro- ciem i ich siedlisk. Przyrodnicy stworzyli
jektem, który przede wszystkim zwraca koncepcję, a marka Dafi w pełni ją finanuwagę na problem globalnych zagrożeń, suje. Bardzo ciekawą i potrzebną inicjawynikających w dużej mierze ze szko- tywą było także ulokowanie „butelkodliwej działalności człowieka. Firma matu” Dafi w Galerii Echo w Kielcach.
postanowiła połączyć przyjemne z poży- Ta szczególna akcja ma walor edukatecznym i stworzyła ekologiczny mural cyjny, pokazujący jak właściwie recyna jednej ze ścian wieżowca, znajdują- klingować jednorazowe opakowania,
cego się w centrum Kielc. Spółka Forma- zwłaszcza plastik. Firma nieustannie
ster, we współpracy z zarządcą budynku tworzy i uzupełnia także sieci eko-pouczestniczyła również w kompleksowej jemników, do których można wrzucać
termomodernizacji elewacji, będącej zużyte filtry Dafi.
powierzchnią nośną muralu akcji promocyjnej „Kosmiczne wyzwanie”.
WALKA O KLIMAT
Firma ActivTek – lokator Kieleckiego
Na czym polega wyjątkowość powstałego Parku Technologicznego od kilkunastu
muralu? Wykonany projekt oczyszcza lat jest producentem i jedynym certyfipowietrze. To za sprawą faktu, że do jego kowanym w Polsce dystrybutorem sysstworzenia użyto ekologicznych farb, temów oczyszczających powietrze, dziaktóre wytwarzane są wyłącznie z natu- łających w oparciu o aktywną, zaawansoralnych składników. Dzięki temu są anty- waną technologię ActivePure RCI – Prosmogowe i mają właściwości oczyszcza- mieniową Jonizację Katalityczną.
jące. Mural ma moc filtracji powietrza
porównywalną do 250 drzew!
Firma jest inicjatorem wielu projektów
społecznych, które przyczyniają się
Oprócz tego firma założyła na swoim do poprawy jakości życia mieszkańców
terenie 2 pasieki, dzięki istnieniu których Kielc i regionu. W 2016 r. firma zorganijuż ponad milion pszczół zadomowiło zowała konkurs „Zdrowe Przedszkole
się w Kielcach oraz przy fabryce w Bilczy. z ActivTek”. Wszystkie przedszkola i żłobki
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Do stworzenia muralu użyto ekologicznych
farb, które wytwarzane są wyłącznie
z naturalnych składników. Dzięki temu
są antysmogowe i mają właściwości
oczyszczające. Mural ma moc filtracji
powietrza porównywalną do 250 drzew!

z woj. świętokrzyskiego biorące udział
w konkursie miały szansę wygrać zestaw
urządzeń do oczyszczania powietrza
ActivTek. Nagrodą było wyposażenie Zwycięskiej Placówki (wyłonionej w wyniku
głosowania internautów) w 5 sztuk
oczyszczaczy powietrza AP 3000 ActivTek.

Outsourcing&More Polska | maj–czerwiec 2021

Innym przykładem działań podejmowanych przez firmę oraz propagujących
zdrowy styl życia u najmłodszych jest
akcja „Placówki Przyjaznej Zdrowiu Dzieci”.
Celem jest poprawa jakości powietrza
w polskich przedszkolach i placówkach
szkolnych. Efektem tych działań jest m.in.

70-cio procentowe zmniejszenie zachorowalności wśród dzieci z placówek uczestniczących w akcji, przystosowanie szkół,
przedszkoli i żłobków do potrzeb dzieci
z alergiami wziewnymi, czy spopularyzowanie wiedzy na temat jakości powietrza
w budynkach szkolnych i przedszkolnych.

85

INWESTYCJE

DS Smith wspólnie z Instytutem Dizajnu
w Kielcach wykonał szereg ciekawych projektów artystycznych. Jednym z nich jest
„Ławeczka Dystansu” – które jest kolejnym
dziełem, zrealizowanym w ramach
wystawy Instytutu pt. „Przestrzeń publiczna
w czasach zarazy”. „Ławeczka Dystansu” to
nie tylko eksponat na wystawie, jest to również mebel, który posiada niepowtarzalne
walory wizualne, artystyczne i użytkowe.
Jedna z tych ławek znalazła również swoje
miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
DS Smith oraz jej pracownicy przyłączają
się do wielu akcji, których celem jest
pomoc potrzebującym m.in. uczestniczą
jako jedna drużyna w biegach charytatywnych i innych sportowych wydarzeniach.
Troszcząc się o środowisko naturalne pracownicy firmy w ostatnim roku posadzili
las – 5000 drzew bukowych. Na uwagę
10 lat od debiutu systemów bazujących swoim działaniu dąży do gospodarki zasługuje również program edukana technologii ActivePure RCI firma Activ o obiegu zamkniętym w myśl następują- cyjny z zakresu ekologii i segregowania
Tek stanęła przed wyzwaniem, jakim jest cych zasad: użyj ponownie, poddaj recy- odpadów, który prowadzą pracownicy
ogólnoświatowa walka z wirusem SAR- klingowi, ogranicz (reuse, recycle, reduce). firmy w szkołach i przedszkolach.
S-CoV-2 i jednostką chorobową nazywaną COVID-19. Firma ActivTek dyspo- Przedsiębiorstwo chętnie angażuje Firma przekazuje wiele eksponatów i pronuje wynikami badań przeprowadzo- się w różnego rodzaju akcje charyta- duktów na licytacje charytatywne. Jedną
nych w laboratorium akredytowanym tywne i społeczne, zarówno o charak- z nich były firmowe, świąteczne pisanki
przez FDA (Amerykańska Agencja Żyw- terze lokalnym, jak i ogólnokrajowym. z tektury falistej, w kolejnych latach był
ności i Leków), które wykazały, że zale- Działania firmy często skupiają się to fotel z tektury. Produkty zostały wylidwie od kilkunastu do 30 minut działania na pomocy dla najbardziej potrzebu- cytowane za sporą kwotę, która zasiliła
technologii Promieniowej Jonizacji Kata- jących, którzy znaleźli się w trudnej konto jednej z fundacji pomagającej najlitycznej (RCI) powoduje spadek liczby sytuacji życiowej. DS Smith wspiera bardziej potrzebującym. Firma na przecząstek zakaźnych wirusa SARS-CoV-2 wiele inicjatyw w regionie o cha- strzeni ostatnich lat przekazywała róww powietrzu o ponad 99,9%. W 2020 r., rakterze kulturalnym, edukacyjnym, nież komputery do kieleckich szkół, a także
w trakcie pierwszej fali pandemii wirusa gosp odarczym i społecznym. Swoimi w sposób bardzo ciekawy zaangażowała
COVID-19, firma dostarczyła i zamon- produktami wspomaga instytucje, się w święto głównego deptaka w mietowała specjalistyczne – najnowocze- uczelnie, szkoły czy przedszkola. Pra- ście, tzw. „Budzenie Sienkiewki”. Zorganiśniejsze urządzenia kanałowe do walki cownicy rokrocznie odwiedzają Szpital zowano tekturowy plac, na którym dzieci
z wirusem. Urządzenia zostały zamonto- Dziecięcy, obdarowując wszystkich wraz z rodzicami mogły kolorować wycięte
wane na całym oddziale zakaźnym Kliniki małych pacjentów szpitala specjalnie tekturowe motyle, czy bawić się w krainie
Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpi- przygotowanymi tekturowymi zabaw- z kartonu, tworząc budowle z wcześniej
tala Zespolonego w Kielcach i pomagają kami, puzzlami z tektury i słodyczami. przygotowanych opakowań. W tym czasie
personelowi oraz pacjentom do dziś.
Poza inicjatywami związanymi z walką rodzice mogli odpocząć na tekturowej
z pandemią koronawirusa (m.in. daro- sofie czy fotelach.
EKO-OPAKOWANIA
wizna środków do dezynfekcji dla plaI EKO-EDUKACJA
cówek Caritas Diecezji Kieleckiej, czy Więcej informacji:
DS Smith to międzynarodowa firma pro- wsparcie finansowe Uniwersytetu Jana
dukująca opakowania z tektury, której Kochanowskiego w Kielcach, który
cztery zakłady produkcyjne ulokowane są w trybie pilnym tworzył laboratorium,
w Kielcach. Firma DS Smith, wprowadzając zajmujące się wykrywaniem wirusa Centrum Obsługi Inwestora
nową strategię zrównoważonego roz- SARS-CoV-2), firma chętnie wspiera stu- Urząd Miasta Kielce
woju, postawiła sobie za cel, aby do 2023 dentów Wydziału Sztuki UJK, i pomaga ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
tel.: 41 36 76 571, 41 36 76 557
r. wszystkie produkowane przez nią opa- im materializować za pomocą tektury
e-mail: coi@um.kielce.pl
kowania nadawały się do recyklingu lub swoje pomysły i projekty, które wysta- www.invest.kielce.pl
powtórnego użycia. Firma przy każdym wiane są potem w instytucjach kultury. www.mapa.invest.kielce.pl

Świąteczna licytacja DS Smith.
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AKTUALNOŚCI HR
DO ZESPOŁU BPiON POLAND DOŁĄCZYŁA KAROLINA WACH
JAKO ACCOUNTING MANAGER
Karolina zarządza zespołem księgowym • wspierania Klientów w sprawach księw Warszawie i wspiera Klientów BPiON
gowych i podatkowych
w sprawach księgowo-podatkowych.
• prowadzenia ksiąg zgodnie z lokalnymi
standardami rachunkowości oraz IFRS
Karolina posiada bogate doświadczenie • consulting w zakresie księgowości
– wcześniej pracowała na stanowiskach
i podatków
managerskich dla takich firm, jak KPMG • zapewnienia zgodności działań z lokali Vistra. Karolina wzmocni usługi księgowe
nymi zasadami oraz systemem kontroli
BPiON w Polsce swoim solidnym profesjowewnętrznej
nalizmem i doświadczeniem w zakresie: • usprawnianie procesów
• nadzoru nad usługami świadczonymi
dla Klientów.

POLAK GLOBALNYM LIDEREM AUDYTU W TMF GROUP
Tomasz Dzięcioł objął stanowisko globalnego lidera Audytu Wewnętrznego
(ang. Chief Audit Executive) w TMF
Group. Jego działania obejmą ponad
120 oddziałów w 80 krajach tworzących
struktury firmy na świecie. To kolejna globalna rola polskiego menedżera w TMF
Group. Z początkiem roku stanowisko
globalnego lidera praktyki Księgowości
i Podatków, odpowiedzialnego za dostarczanie tych usług dla międzynarodowych
klientów TMF Group objęła Dagmara
Witt-Kuczyńska.
Tomasz Dzięcioł będzie zarządzał zes
połem zlokalizowanym obecnie w Europie
i Ameryce Południowej, a w przyszłości
również w innych lokalizacjach Grupy
TMF, w tym w Polsce. Jego kluczowymi
zadaniami będzie wzmocnienie roli
audytu wewnętrznego jako funkcji niezależnej oraz ugruntowanie roli audytu
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wewnętrznego, jako aktywnego, bieżącego doradcy dla organizacji w skali
globalnej i partnera dla zarządzających
głównymi usługami firmy, w zapewnieniu
efektywnego zarządzania ryzykiem w ich
obszarach.
Jako lider praktyki Audytu Wewnętrznego
w TMF Group swoje zadania będzie realizował w warszawskim biurze polskiego
oddziału TMF Group, który zatrudnia
ponad 500 ekspertów w Warszawie
i Katowicach i jest jednym z największych
oddziałów Grupy TMF w regionie Europy,
Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).
Doświadczenie w swoim obszarze zdobywał w strukturach Credit Suisse jako
szef audytu na Polskę, a także w kierowniczych rolach audytowych w Citibank
Europe plc, Citi Handlowy, a ostatnio
w grupie Deutsche Telekom zajmując
się obszarem ryzyka dla projektów

chmurowych w instytucjach finansowych.
Wcześniej był związany z BNP Paribas,
DZ Bank oraz ING Bank.
Tomasz Dzięcioł posiada tytuł MBA uzyskany na Norwegian School of Economics.
Jest też absolwentem Wydziału Handlu
Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
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PRZYGOTUJ SIĘ
DO WRZUCENIA
WYŻSZEGO BIEGU!
Nie zmarnuj czasu w pit stopie – sprawdź, jak zająć pole position
po koronakryzysie, nie tylko w branży outsourcingowej…
Pandemia koronawirusa stanowi niewątpliwy kryzys humanitarny, okupiony
milionami ludzkich tragedii. Z drugiej
jednak strony w przestrzeni biznesowej
zadziałała jak katalizator zmian, o tempie
i skali niespotykanych od czasów wojny.
Trudno byłoby dziś polemizować ze
stwierdzeniem, że żyjemy w czasach permanentnej zmiany i niepewności, jednak
pośród mnóstwa znaków zapytania co
do przyszłości, jedno jest wiadome –
że będzie cyfrowa.
W obliczu olbrzymich wyzwań i konieczności podejmowania trudnych decyzji
część CEO zdecydowała się na ostre
cięcia i strategię ucieczki. Inni postawili
na bardziej ryzykowne działania, ale za to
dające szansę nie tylko na przetrwanie,
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a na wygraną w post-covidowej rzeczywistości. Obecne spowolnienie zdają
się traktować jak swoisty pit stop – używając terminologii wyścigowej, po jaką
sięgnął niedawno prof. Andrew Scott
z London Business School – pożytkują
go na właściwe „naoliwienie” firmy, żeby
po wyjeździe z boksu osiągała jeszcze
lepsze wyniki.

że firmy działające zdecydowanie i odpowiednio wcześnie radzą sobie dużo lepiej
od pozostałych.

UŻYJ TRANSFORMACJI
CYFROWEJ JAKO MIESZANKI
WYSOKOOKTANOWEJ

Czwarta rewolucja przemysłowa trwa,
a wraz z nią na popularności zyskują
nowoczesne technologie typu RPA (zroBadania McKinsey dowodzą, że podczas botyzowana automatyzacja procesów)
recesji z lat 2007–2008 najwyższy kwintyl czy AI (sztuczna inteligencja). Przed panfirm wyprzedził swoją konkurencję o ok. demią relatywnie niewiele firm mogło
20 pkt. proc. pod względem TRS (sku- się pochwalić ich wdrożeniami, obecnie
mulowanych całkowitych zwrotów dla jednak pytanie brzmi nie tyle „czy inweakcjonariuszy), gdy te wreszcie wkroczyły stować?”, ile „w co inwestować?”. Dobór
w fazę ożywienia. Osiem lat później ich właściwych inwestycji technologicznych
przewaga wzrosła do ponad 150 punktów jest kluczowym zagadnieniem – powinien
procentowych. To kolejny dowód na to, odzwierciedlać nowe założenia dotyczące
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własnej branży i tempa jej cyfryzacji oraz
cyfryzacji u klientów, dostawców, pracowników, organów regulacyjnych, etc.
Rozwój powinien odbywać się dwutorowo: w poprzek rdzenia biznesowego
firmy oraz w kierunku poszukiwania
nowych szans rynkowych.

Obecnie – bardziej niż
kiedykolwiek przedtem
– te firmy, które będą
gotowe do błyskawicznego
reagowania na zmiany,
nieustannego analizowania
otoczenia i uczenia się oraz
wprowadzania innowacji,
wyprzedzą konkurencję.
Aby to osiągnąć, niezbędna
jest ścisła współpraca na
niemal każdej linii biznesowej
i funkcyjnej firmy, nastawiona
na ciągłe doskonalenie oferty
opartej na dostarczaniu
wartości klientom.
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W obszarze outsourcingu F&A dążenie
do automatyzacji jest jednym ze sposobów szukania efektywności kosztowej,
a więc podstawowym elementem budowania wartości dla klientów. Podobnie
korzystanie z chmury obliczeniowej,
która umożliwia m.in. raportowanie
finansowe czy dostarczanie zaawansowanych danych analitycznych w czasie
rzeczywistym. Zaawansowana analityka
biznesowa pozwala na wyłapywanie
informacji, które wskazują trendy czy
obszary ryzyka, np. nieefektywność operacyjną, i dzięki temu pozwalają klientom
m.in. na usprawnianie wewnętrznych
procesów, ulepszanie usług, etc. Dodatkowe wskaźniki mogą także pozwolić np.
na zidentyfikowanie rywala borykającego
się z trudnościami finansowymi, który
może być otwarty na sprzedaż (dzięki
pozyskiwaniu informacji np. od organów
handlowych czy analityków rynkowych).

OVH Cloud z marca br.) czy cyberbezpieczeństwa (wystawionego na wielką
próbę w dobie home office). Systemy IT
muszą być odpowiednio zaprojektowane
nie tylko pod kątem bezpieczeństwa, lecz
także przepustowości oraz pojemności.
Odrębnym zagadnieniem jest poziom
cyfrowych kompetencji pracowników –
prawdopodobnie luki w tym obszarze
(zwłaszcza u senior liderów) zadecydowały o tym, że w firmach w niewielkim
stopniu wykorzystywana jest np. sztuczna
inteligencja. Tymczasem upgrade
talentów w firmie o cyfrowych aspiracjach
jest nieodzowny nie tylko z perspektywy
budowania przewagi konkurencyjnej
na rynku, ale może być też wykorzystywany jako element motywacyjny.

DZIAŁAJ ZWINNIE I ELASTYCZNIE

Zwinność od dawna jest cechą podziwianą u najlepszych przedsiębiorstw średniej klasy wielkości. Obecnie – bardziej niż
kiedykolwiek przedtem – te firmy, które
będą gotowe do błyskawicznego reagowania na zmiany (np. boom na korzystanie z usług wideokonferencji, telemedycyny czy e-zakupów), nieustannego
analizowania otoczenia i uczenia się oraz
wprowadzania innowacji, wyprzedzą konRozważając kwestie nowoczesnych kurencję. Aby to osiągnąć, niezbędna jest
technologii warto nieustannie mieć ścisła współpraca na niemal każdej linii
na względzie aspekty bezpieczeństwa biznesowej i funkcyjnej firmy, nastawiona
(w tym danych), zarządzania ryzykiem na ciągłe doskonalenie oferty opartej
(zwłaszcza tuż po głośnym pożarze na dostarczaniu wartości klientom. W tym
europejskiego giganta chmurowego celu niezbędne jest przyzwolenie w firmie
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na podejście typu „testuj i ucz się”. Dzięki
temu firma będzie zdolna do wyciągania
wniosków na temat tego, które elementy
działania zachować i jak je upowszechnić.
Elastyczność powinna obejmować nie
tylko wnętrze organizacji i ofertę, lecz
także sposób jej dostarczania klientom –
np. w zakresie konstrukcji samych umów
czy ich zakresu. Coraz częściej, zwłaszcza
w outsourcingu IT, słyszy się o tzw. autonomicznych zespołach czy zjawisku bestshoringu (różne potrzeby biznesowe są
realizowane w oparciu o różnorodne
zespoły zadaniowe, pochodzące z różnych krajów, w celu zoptymalizowania
nakładów i uzyskania maksymalnego stosunku jakości do ceny). Takie podejście
zapewnia obu stronom kontraktu układ
win-win i prawdopodobnie będzie zyskiwało na popularności.

Szybka ryba zjada
wolną rybę, a nie duża
małą – teza ta jest
prawdziwa zarówno
na torze wyścigowym,
jak i w rzeczywistości
pandemicznej czy postpandemicznej. COVID-19
stał się niewątpliwie
„czarnym łabędziem”

Dobór właściwych inwestycji
technologicznych jest
kluczowym zagadnieniem –
powinien odzwierciedlać nowe
założenia dotyczące własnej
branży i tempa jej cyfryzacji
oraz cyfryzacji u klientów,
dostawców, pracowników,
organów regulacyjnych, etc.
Rozwój powinien odbywać
się dwutorowo: w poprzek
rdzenia biznesowego firmy
oraz w kierunku poszukiwania
nowych szans rynkowych.
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menedżerów decydujących się na outsourcing. Później, wraz ze wzrostem
znaczenia stosowanych nowoczesnych
narzędzi i technologii w biznesie, ten
aspekt schodził na dalszy plan, stając
się dodatkową wartością.

Nowe realia r ynkowe sprowadził y
dostawców profesjonalnych usług biznesowych oraz wielu ich klientów do wspólnego mianownika – pracujących zdalnie.
To pozwoliło u wielu dotychczasowych
sceptyków przełamać ostatnią barierę:
braku zaufania do pracy w oparciu
o osoby „z zewnątrz”. Dzięki temu usługodawcy zyskali możliwość dotarcia
do najbardziej konser wat y wnych,
potencjalnych klientów i uwolnienia
ich od schematu myślowego, w którym
są zakładnikami własnej głównej księgowej czy kadrowej. Aby jednak tak się
stało, dostawcy usług muszą dotrzeć
Trzecim obszarem, nad którym warto się z przekazem, który im samym – działazastanowić w powyższym kontekście, jącym na rynku outsourcingu – może
jest umiejętność dotarcia do klientów wydawać się oczywisty, tj. z informacjami
tam, gdzie oni przebywają – a więc coraz na temat korzyści płynących z partnerczęściej w sieci, zwłaszcza w mediach stwa outsourcingowego.
społecznościowych. Wiele organizacji,
w tym finansowo-księgowych, coraz Klaus Schwab, założyciel i prezes wykoczęściej publikuje, tweetuje, czatuje nawczy Światowego Forum Ekonoi udostępnia wiadomości, zdjęcia czy micznego stwierdził jakiś czas temu,
filmy w swoich kanałach mediów spo- że w nowym świecie to szybka ryba
łecznościowych. Dzięki temu udaje im zjada wolną rybę, a nie duża małą – teza
się nawiązywać relacje z klientami, przy- ta jest prawdziwa zarówno na torze
ciągać nowych oraz zwiększać rozpo- wyścigowym, jak i w rzeczywistości
znawalność marki. Coraz mniej będzie pandemicznej czy post-pandemicznej.
firm pozbawiających się możliwości COVID-19 stał się niewątpliwie „czarnym
skorzystania z narzędzi, które pozwalają łabędziem”, który sprawił, że: (1) bezpiepolubić, udostępnić czy skomentować czeństwo i ochrona pracowników stały
niemal każde słowo, zdjęcie lub film się najwyższą wartością, (2) fizyczna
oraz które będzie stać na zlekceważenie lokalizacja przestała mieć istotne znatakiego potencjału.
czenie dla zbudowania zaufania między
partnerami biznesowymi, (3) kosztowy
WRÓĆ DO KORZENI
aspekt współpracy wrócił na kluczowe
OUTSOURCINGU I PRZYPOMNIJ
miejsce. Wszystkie te czynniki są charakO NICH KLIENTOM!
terystyczne dla usług outsourcingowych
W pandemicznej rzeczywistości przed- – pozostaje przekuć je w sukces.
siębiorcy dwa razy się zastanawiają,
zanim zdecydują się wydać pieniądze.
Tym bardziej zrozumiałe są najnowsze Autor:
dane dotyczące powodów decydowania
się na outsourcing przez CEO i CFO –
wskazują one, że nastąpił gwałtowny
wzrost liczby organizacji, które ponownie
Monika
jako priorytet traktują redukcję kosztów.
Smulewicz,
Przez wiele lat to właśnie możliwość
Partner, Dyrektor
oszczędności i poprawy wyników finanZarządzający,
Grant Thornton
sowych stanowiła koronny argument dla
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Czy w tym miesiącu
na czas wypłaciliśmy
wynagrodzenia?
Czy w terminie
opłaciliśmy podatki?

Spokojnie...
Mamy Grant Thornton

Outsourcing Rachunkowości, Kadr i Płac
Profesjonalne wsparcie każdego dnia, żebyś mógł spokojnie
zająć się rozwojem własnego biznesu.
Rachunkowość \ Kadry i płace \ Zarządzanie kapitałem ludzkim \ RODO
www.GrantThornton.pl
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KODEKS ETYKI
– ZASADY, KTÓRE TRZEBA
PRAKTYKOWAĆ
Co roku amerykański Ethisphere Institute, złożony z naukowców,
prawników, przedstawicieli rządu i liderów różnych organizacji,
tworzy raport „Najbardziej etyczne firmy świata”.

Na to, by firmę można było
nazwać etyczną, wpływa
wiele czynników, tj. jej
sytuacja, misja i prowadzona
przez nią polityka, a także
moralność pracowników.
W niektórych przypadkach
kodeks etyki nie wystarcza,
bo obowiązuje jedynie na
piśmie, a nie w praktyce.

W 2021 r. w rankingu znalazło się 135 firm
reprezentujących 47 branż z 22 państw.
O miejsce na liście walczy wielu przedsiębiorców, dla których etyka w biznesie
jest zasadą numer jeden, stosowaną
nie tylko w teorii, ale także w praktyce.
Żyjemy w czasach, kiedy pracownicy,
inwestorzy i interesariusze pokładają
największe zaufanie w firmach, których
strategia i wizja opiera się na etycznych
celach. Takie organizacje, dzięki swojej
postawie, osiągają lepsze wyniki i stają
się liderami rynku.
Przedsiębiorcy, chcący znaleźć się w zes
tawieniu Ethisphere Institute, muszą
m.in. dbać o wewnętrzne standardy,
innowacyjne zarządzanie, postępować
etycznie i – zgodnie z motto Instytutu
Dobro, mądrość, biznes, dochód – nie
mogą mieć żadnych problemów prawnych i powinni działać charytatywnie.
Na to, by firmę można było nazwać
etyczną, wpływa wiele czynników, tj.
jej sytuacja, misja i prowadzona przez
nią polityka, a także moralność pracowników. W niektórych przypadkach
kodeks etyki nie wystarcza, bo obowiązuje jedynie na piśmie, a nie w praktyce.
Co więcej, zdarzają się osoby, które nie
przestrzegają ustalonych zasad, a niezachowywanie norm etycznych prowadzi
do zjawisk patologicznych, na które
w biznesie nie powinno być miejsca.

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ
Coraz więcej przedsiębiorstw na świecie
wprowadza regulacje przeciwdziałające
złym praktykom – stosują odpowiednią
politykę i kodeksy etyczne. Prym wiodą
Stany Zjednoczone i amerykański
biznes, w którym etyka jest podstawą
działania. Ich śladem podążyły Wielka
Brytania, Francja czy Niemcy, gdzie
firmy są mocno wyczulone np. na kwestie korupcji i innych nadużyć. W Polsce
etyka biznesu również nabiera znaczenia,
mimo że niektóre przedsiębiorstwa są
dopiero na początku drogi we wdrożeniu określonych zasad w organizacji.
W dużych korporacjach kodeksy etyczne
są od dawna standardem wymaganym
również od partnerów biznesowych. Dlatego też weryfikują one kontrahentów
przed zawarciem umów, w których coraz
częściej pojawiają się klauzule antykorupcyjne, albo odwołania do zasad etyki.
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Sam proces tworzenia kodeksu etyki
może być czasochłonny. Wieloosobowy
zespół Grupy Progres pracował nad takim
dokumentem 2 lata. Dzięki szerokiemu
spojrzeniu, powstał zbiór wartości i zasad,
jakimi kierujemy się każdego dnia. Kodeks
miał pomóc i pomaga w uświadomieniu
problemów etycznych, z jakimi można
spotkać się w codziennej pracy oraz
ułatwić podejmowanie odpowiednich
decyzji. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących postępowania, nasi
pracownicy mogą zwrócić się o wytyczne
np. do przełożonego.

KODEKS ETYKI, CZYLI CO?
Tego typu dokument powinien określać standardy pracy, prawa i obowiązki
pracownika każdego szczebla, również
menedżerów. Jest to szczególnie istotne,
gdy weźmiemy pod uwagę badania PwC
Global Economic Crime Survey 2020, z których wynika, że aż 60% nadużyć w polskich firmach jest efektem działań przedstawicieli kadry kierowniczej. Często
zdarza się jej np. wykorzystywanie kart
firmowych do celów prywatnych, czy
też nadużycia przy procedurach zatwierdzania różnych wydatków. Uczciwi pracodawcy w walce z tego typu procederami
powinni – zgodnie z kodeksem – przeprowadzać formalny i nieformalny audyt
stosowania standardów pracy, wśród których powinno znaleźć się również BHP.
Należy wyraźnie podkreślić, że zobowiązujemy się do sprawdzenia i zapewnienia bezpiecznego oraz zdrowego środowiska pracy dla swoich pracowników,
pracowników zewnętrznych kierowanych
do kontrahentów, a także gości.
W kodeksie Grupy Progres mocnym
punktem są także prawa człowieka. Dla
nas szczególnie ważne, bo jesteśmy
miejscem wolnym od jakiejkolwiek przemocy, tworzącym przyjazne środowisko
pracy. Niedopuszczalne jest zatem m.in.
łamanie któregokolwiek z praw człowieka
i obywatela z powodu płci, rasy, języka,
pochodzenia, urodzenia, posiadanego
majątku czy też wyznania. Mobbing to
kolejne z nadużyć, któremu kodeks przeciwdziała. Nie wystarczy jednak określić,
że każdy ma prawo do pracy w środowisku wolnym od przemocy, molestowania lub nękania. Trzeba też działać,
np. stworzyć wewnętrzną procedurę
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Pracownicy o stażu
przekraczającym 5 lat
wyrządzali organizacji
szkodę o dwukrotnie
wyższej wartości
w porównaniu z tymi
pracującymi krócej niż
5 lat. Wielkość wyrządzanej
szkody wzrasta wraz
z poziomem wykształcenia
– 64% sprawców
wszystkich oszustw
zawodowych posiadało
wykształcenie wyższe.
Mężczyźni (72%) częściej
popełniali nadużycia
pracownicze niż
kobiety (28%).

antymobbingową oraz informować pracowników o wymogu zgłoszenia niepokojących sytuacji. W kodeksie Grupy
Progres, który posiada każdy pracownik
naszej organizacji, znajduje się m.in.
informacja dot. tego, gdzie zwrócić się
o pomoc, gdy doświadczymy lub byliśmy
świadkiem niewłaściwych zachowań. Jest
też możliwość bezpośredniego kontaktu
z przełożonym, skorzystania z firmowej
infolinii ds. etyki w biznesie lub wysłania
wiadomości na specjalny adres e-mail.

Pracownicy o stażu przekraczającym 5 lat
wyrządzali organizacji szkodę o dwukrotnie wyższej wartości w porównaniu
z tymi pracującymi krócej niż 5 lat.
Wielkość wyrządzanej szkody wzrasta
wraz z poziomem wykształcenia – 64%
sprawców wszystkich oszustw zawodowych posiadało wykształcenie wyższe.
Mężczyźni (72%) częściej popełniali nadużycia pracownicze niż kobiety (28%),
a ich przeciętna wartość była wyższa (ok.
150 tys. USD vs. 85 tys. USD). Co więcej,
mediana wyrządzonej szkody wzrasta
Oczywiście nie można pominąć kwestii wraz z wiekiem sprawcy. Raport wskazasad poufności. Na rynku pojawia się zuje też, że spośród badanych 2504 przycoraz więcej sygnałów dot. nadużyć wyni- padków, średnia strata poniesiona przez
kających nie tylko ze zdalnego systemu organizację wyniosła 1,590 mln USD.
pracy, ale także związanych z ochroną Aż 54% firm nie odzyskało środków utratajemnicy handlowej, danych osobo- conych w wyniku oszustwa zawodowego.
wych, cyberbezpieczeństwa czy weryfikacji dostawców. Aby zminimalizować Wyrządzone szkody mają bezpośredni
ryzyko, należy opracować odpowiednią wpływ na zdolność organizacji do twostrategię poufności, szybko wdrożyć pro- rzenia miejsc pracy oraz produkowania
cedury wewnętrzne i zapoznać z nimi pra- dóbr czy usług.
cowników. Powinny one dotyczyć również konfliktów interesów i zobowiązywać ACFE wskazało również słabości systemu
zespół do ich rozwiązywania, ponieważ wewnętrznej kontroli, które przyczyniają
– wspomniane konflikty – mogą nega- się do popełniania oszustw zawodotywnie wpływać na działania firmy wych. Jest to brak mechanizmów koni jej udziałowców. Powyższe zasady nie troli wewnętrznej lub ignorowanie tych
sprawdzą się, jeśli zapomnimy, że będąc istniejących, brak przeglądu zarządczego,
liderem trzeba konkurować otwarcie a także kultura organizacyjna panująca
i uczciwie, a do naszych obowiązków na wysokich szczeblach organizacji.
i praw należy uzyskiwanie informacji nt. To uzmysławia istotną rolę narzędzi preinnych podmiotów przy pomocy odpo- wencyjnych oraz uzasadnia prowadzenie
wiednich i legalnych metod.
działań analizujących wewnętrzne procedury, identyfikujących powstałe w nich
ZERO TOLERANCJI
luki oraz wykrywające również próby nadO tym, że kodeks etyki powinien być użyć po to, aby skutecznie ograniczać ich
podstawą każdego biznesu nie trzeba negatywne konsekwencje.
chyba nikogo przekonywać. Niestety,
patrząc na statystyki, wielu przedsię- Jak podaje ACFE nadużycia najczęściej
biorców nadal ma problem z uczciwością. wykrywane były dzięki narzędziom umożW 2020 r. w Polsce wykryto 162 574 przy- liwiającym anonimowe zgłaszanie nieprapadki przestępstw gospodarczych, o 8262 widłowości w miejscu pracy, audytom
więcej niż w 2019 r. (154 312 przypadków) wewnętrznym, inspekcji czy nawet przez
i aż o 104 098 więcej niż w 1999 r. (58 476 przypadek, a zasad etyki w biznesie nie
przypadków).
można zostawić przypadkowi.
Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw
i Naduż yć Gospodarcz ych (ACFE)
w 2020 r. opublikowało kolejny „Raport
do narodów” nt. oszustw i nadużyć
gospodarczych występujących w dziewięciu regionach świata. Wynika z niego,
że czynniki, od których uzależniona jest
wysokość poniesionej przez organizację szkody, to przede wszystkim staż
pracy, płeć, wykształcenie oraz wiek.
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Autor:

Magda Dąbrowska,
Wiceprezes Zarządu,
Grupa Progres
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BIBLIOTEKA MANAGERA
LIDERZY. 30 INSPIRUJĄCYCH ROZMÓW
Z NAJWIĘKSZYMI LIDERAMI NASZYCH CZASÓW
Rozmowy z największymi
liderami naszych czasów
Współtwórca Microsofta, założyciel Nike,
właściciel Amazona, ikona telewizji, trener
reprezentacji narodowej w koszykówce,
dyrektor generalny Google’a. Prezydenci,
prawnicy, politycy, sportowcy, muzycy,
wizjonerzy. NAJWIĘKSI.
David Rubenstein, popularny dziennikarz
telewizyjny i... miliarder, wie, jak namówić
swoich bohaterów na szczerą rozmowę.
Co naprawdę sprawia, że Jeff Bezos i Bill
Gates są tak skuteczni? Jak Warren Buffett
radzi sobie w kryzysowych sytuacjach?
Czego z gier komputerowych nauczyła
się Melinda Gates? I dlaczego Phil Knight
zakłada sportowe buty do smokingu?
Ci, którzy w swoich dziedzinach osiągnęli
już wszystko, dzielą się mądrością i pasją,

zdradzają tajemnice sukcesu, przyznają
się do porażek. Motywują i inspirują.
Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia
i cennych rad największych ludzi sukcesu
– pomogą ci stać się lepszym i skuteczniejszym w każdej dziedzinie.
Bestseller „New York Timesa” i „Wall Street
Journal” – już ponad 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. LIDERZY to prawdziwa
BIBLIA ZARZĄDZANIA.
OBOWIĄZKOWA LEKTURA DLA KAŻDEGO,
KTO SZUKA DROGI NA SZCZYT
Autor: David M. Rubenstein
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-240-7395-5
EAN: 9788324073955

MINDSET SZEFA
Ta książka, to ponadczasowa
mieszanka zdrowego rozsądku
i wyrozumiałości względem siebie.
• Jak zapewnić sobie spokój, mieć samodzielny zespół i z sukcesem realizować
własną wizję?
• Jakie narzędzia pomogą utrzymać wyższość przychodów nad kosztami?
• Jakie kroki pozwolą zwiększyć szansę
na zrównoważony Twój i biznesu?
Pracując z tą książką, nauczysz się identyfikować i unikać typowych błędów, które
hamują rozwój Twój i Twojego biznesu.
Przestaniesz wpadać w pułapki błędnych
założeń i ulegać mylnym przekonaniom.
Nauczysz się wykorzystywać własne
emocje, by były Twoim sprzymierzeńcem,
nie wrogiem. Zaczniesz zadawać pytania,
które pomogą Ci podejmować trafniejsze
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decyzje i dokonywać optymalnych
wyborów. Wykształcisz umiejętność
radzenia sobie w krytycznych sytuacjach
i nieulegania emocjom.
I w końcu naprawdę zaczniesz ze spokojem i zdrową pewnością siebie korzystać z doświadczeń, jakie wiążą się
z byciem liderem. Jeśli chcesz pracować
mniej godzin, BEZ rezygnacji z któregokolwiek z Twoich celów biznesowych, ta
książka jest dla Ciebie.
Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś rozczarowania w relacji ze współpracownikami,
ta książka jest dla Ciebie.
Według BRIEF: Must have każdego szefa,
który poważnie myśli o rozwoju swoim
i firmy.

Autor: Monika Reszko
Rok wydania: 2021
ISBN książki drukowanej:
978-83-960888-0-2
ISBN e-booka: 978-83-960888-1-9
Wydawnictwo: Human
Concept&Solutions Monika Reszko
Patronat medialny: Brief
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