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Szanowni Państwo,
Lipiec i sierpień mimo okresu wakacyjnego jest także okresem wypełnionym aktywnościami biznesowymi. Na stronach Outsourcing&More
zebraliśmy wiele ciekawych artykułów i publikacji, które, jak zwykle,
dotykają obszaru biznesu, inwestycji i HR.
Tym razem na naszej okładce znajdziecie Violettę Małek – Partner
Zarządzającą i Współzałożycielkę Gekko AdvisoryNOW – dynamiczną
i energiczną menedżerkę z ogromnym doświadczeniem, która od kilku
lat rozwija butik konsultingowy wspierający w rozwoju zarówno sektor
MŚP, jak również i duże korporacje. Violetta Małek opowiada nam
o tym, kim jest liderka biznesu, jaka jest historia powstania Gekko
AdvisoryNOW oraz podaje swoją receptę na sukces.
Zapraszam także na bardzo ciekawy wywiad, którego udzielił nam
Robert Fintak – Prezes Zarządu Terra Hexen. Rozmawiamy o dronach
w biznesie. Fintak opowiada o tym, jak drony nam pomagają, ale także
jak się przed nimi bronić.
W części miejskiej, po raz pierwszy na strony Outsourcing&More zawitał
artykuł dotyczący Miasta Elbląga. Miasto Elbląg coraz bardziej otwiera
się na biznes, w tym także na sektor BPO/SSC i IT, a na stronach magazynu – w tym i w kolejnych wydaniach – będziemy odkrywać potencjał
inwestycyjny tego miasta.
Setka stron Outsourcing&More do Waszej dyspozycji! Zapraszam
do lektury.
Dymitr Doktór
Redaktor Naczelny

Autorzy:
Dorota Chudzik • Konrad Matuszewski • Konrad Werner
• Piotr Jaśkiewicz • Marcin Łukasik • Tomasz Szczerbakowski
• Artur Winnicki • Robert Fintak • Mikołaj Tarnawa
• Marcin Zieliński • Violetta Małek • Grzegorz Paszka
• Dr Renata Marciniak • Anna Tymoshenko
• Jan Orzechowski • Karina Chowaniak • Joanna Zaręba
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AKTUALNOŚCI BIZNESOWE

Podcasty dla biznesu

Poznaliśmy Gwiazdy Outsourcingu!
24 czerwca Pro Progressio zorganizowało ósmą edycję Gali Outsourcing Stars. Było to
pierwsze w roku 2021 niewirtualne spotkanie sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Bezpieczne sposoby na zmniejszenie opodatkowania CIT
Wraz z 1 maja 2021 r. poszerzyła się grupa podmiotów, które zostały objęte podatkiem
dochodowym od osób prawnych.

Działalność centrów usług wspólnych dla instytucji finansowych
– aspekty regulacyjne
Jakie szczególne kwestie regulacyjne należy brać pod uwagę przy tworzeniu
i zarządzaniu takimi centrami?

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Obowiązki centrów usług biznesowych.

Polskie miasta
Kóre cieszą się największym zainteresowaniem inwestorów?

5 kluczowych elementów udanego outsourcingu procesów contact center
Outsourcing obsługi klienta istnieje w Polsce od końca lat dziewięćdziesiątych.

Rynek samochodów klasycznych w Polsce
Rynek motoryzacyjny w dzisiejszych czasach jest nieprawdopodobnie rozciągnięty.

Projektujemy i wykonujemy przestrzenie, w których dobrze się pracuje i żyje
Wywiad z Arturem Winnickim, CEO, Grupa Reesco.

Drony w biznesie – jak pomagają i jak się bronić przed ich obecnością
Wywiad z Robertem Fintakiem, prezesem zarządu Terra Hexen.

Ponownie w stronę biur? Skorzystaj z doświadczeń z lockdownu
Czy po zmianie, jaka zaszła w sposobie pracy, możemy wrócić do naszych
wcześniejszych obowiązków i funkcjonować, jak gdyby nigdy nic?

Pozwól przemówić liczbom
Zintegrowana platforma danych w Twojej organizacji.

WYWIAD NUMERU

Wziąć życie w swoje ręce i... wygrać!
Rozmowa z Violettą Małek, Partnerem Zarządzającym, Współzałożycielem,
Gekko advisoryNOW.

AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE
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Outsourcing IT dla biznesu – od telekomunikacji do IT
Szerokiemu gronu społeczeństwa firmy telekomunikacyjne kojarzą się z telefonem,
najczęściej mobilnym, czy też ewentualnie stacjonarnym.

Monopolis, najnowszy symbol Łodzi
Uśmiechnięci i zadowoleni ludzie, którzy robią zdjęcia i odpoczywają w ogródkach,
korzystając z oferty licznych restauracji i kawiarni...

O robieniu biznesu w Katalonii słów kilka
Wywiad z dr Renatą Marciniak, Prezes Katalońsko-Polskiej Izby Wspierania Małych
i Średnich Przedsiębiorstw.

Elbląg – miasto, w którym chcesz mieszkać, pracować, rozwijać swój biznes
i spełniać marzenia
Elbląg jest drugim pod względem liczby ludności i liczby studentów największym
ośrodkiem województwa warmińsko-mazurskiego.

Nowe serce Łodzi
W jakim miejscu znajduje się dziś Łódź?

Częstochowa się modernizuje – dla mieszkańców i turystów
Zmienia się oblicze Częstochowy i nie są to zmiany powierzchowne i tymczasowe.

Woda, zieleń, jakość życia, czyli „work-life balance” po bydgosku
Miejsce, gdzie „work-life balance” można odmieniać przez wszystkie przypadki.

Klasy patronackie w Kielcach – praktycznie sukces!
Jak współpracę oceniają nauczyciele, przedsiębiorcy i przede wszystkim – uczniowie?

Dostęp do wykwalifikowanej kadry i zachęty inwestycyjne – tak Poznań
przyciąga firmy z branży IT
Poznań to dobra lokalizacja do prowadzenia biznesu IT. Potwierdza to raport Potencjał
inwestycyjny sektora IT w Poznaniu, opracowany przez ManpowerGroup.

AKTUALNOŚCI HR
j-labs goes remote
Rozmowa z Prezesem Janem Orzechowskim, j-labs.

Raport „Rynek Zmiany Pracy 2021”
Jak zmienił się rynek pracy w Polsce po roku pandemii?

Radosław Szafrański na czele PageGroup Polska
Nowy lider z nowym spojrzeniem na rynek pracy i rekrutację.

Zdajemy sobie sprawę, że nie zmienimy całego świata, ale zamierzamy
uczynić lepszą tę jego cząstkę, na którą mamy wpływ
Pandemia zmieniła nasze życie i odbiła się na wszystkich jego aspektach.

Biblioteka Managera
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AKTUALNOŚCI
BIZNESOWE

ZDOBYWAJ SZCZYTY
Projekt 28 to górskie wyzwanie biegowe,
zakładające zdobycie Korony Gór Polski,
czyli najwyższych 28 szczytów w Polsce
w mniej niż 80 godzin. Każdy szczyt jest
dedykowany osobie potrzebującej, która
na co dzień dzielnie stawia czoło własnym
wyzwaniom. Organizatorami wyzwania
Projektu 28 są Grzegorz Baran, Członek
Zarządu i Client Service Manager w Transcom Poland, wspólnie z Krzysztofem
Mańkowskim i zespołem wspierającym.
Grzegorz i Krzysiek wspólnie pokonali tę
trasę w niespełna 69 godzin na początku
czerwca i dotychczas udało im się zebrać
prawie 28,000 zł na rzecz beneficjentów.
Jako sponsor Projektu 28, Transcom Poland
zachęca do wejścia na stronę i wsparcia
zbiórki:
przyszloscdladzieci.org/zbiorka/
korona-gor-polski-na-pomoc
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100 TRENDÓW, KTÓRE WYZNACZĄ KIERUNEK
GOSPODARKI CEE
Sytuacja gospodarcza w regionie CEE
kształtowała się znacznie korzystniej, niż
w przypadku innych regionów Europy,
a w bieżącym roku spodziewana jest
dalsza poprawa. To główny wniosek płynący z raportu opracowanego przez centrum analityczne SpotData we współpracy
ze spółką biurową Skanska.
NAJWAŻNIEJSZE TRENDY Z RAPORTU
W ZAKRESIE POLSKIEJ GOSPODARKI:
1. Długoterminowe koszty pandemii
COVID-19 w Europie Środkowo-Wschodniej będą niższe, aniżeli średnia w ujęciu
globalnym. Większość państw z tego
regionu, w tym Polska, uniknęło głębokiej
recesji i osiągnęło lepsze wyniki gospodarcze w porównaniu do pozostałych
krajów Unii Europejskiej.
2. Można spodziewać się rosnącej inflacji
w CEE, a ograniczenie presji cenowej
będzie stanowiło wyzwanie dla banków
centralnych, które będą musiały zwrócić
większą uwagę na lokalne ryzyka inflacyjne. Dotyczy to w szczególności Polski
oraz Węgier.
3. Od lat Polska jest w trakcie dużych
zmian w strukturze zatrudnienia. Rośnie
liczba pracowników biurowych zarówno
w sektorze usługowym, jak i przemysłowym. W Polsce wskaźnik ten urósł
aż o 36% – najwięcej w regionie CEE.
4. Według danych ABSL, ponad 77% centrów biznesowych w Polsce planowało
zwiększyć zatrudnienie w 2020 r. Mimo

wybuchu pandemii, tylko nieznacznie
ograniczyły one swoje plany. Firmy prowadzące już działalność w kraju, planowały
otworzyć w pierwszej połowie 2020 roku
ponad 78 nowych centrów biznesowych.
5. Wzrost usług biznesowych w regionie
CEE jest jednym z najsilniejszych na całym
świecie. Dobrym przykładem są Polska
i Rumunia, które w latach 2005–2019
odnotowały wzrost w zakresie eksportu
usług biznesowych na poziomie 500%.

ARMATIS POLSKA WYBIERA PR SOLUTIONS
Firma Armatis, która od ponad 30 lat
tworzy rozwiązania outsourcingowe dot.
wsparcia klienta, sprzedaży, helpdesku
czy innych rozwiązań B2C i B2B, powierzyła agencji PR Solutions prowadzenie
działań w obszarze public relations.
Armatis Polska i PR Solutions nawiązały
współpracę w wyniku rekomendacji ze
strony brytyjskiej agencji PR Red Lorry
Yellow Lorry, która obsługuje Armatis
na rynku francuskim. Zarówno Red Lorry
Yellow Lorry, jak i PR Solutions należą
do tej samej sieci niezależnych agencji
PR, wyspecjalizowanych w obsłudze firm
technologicznych Convoy.
Armatis to wywodząca się z Francji firma
specjalizująca się w outsourcingu obsługi
klienta i sprzedaży. Firma zatrudnia aktualnie 9000 osób, z tego ok. 1400 w Polsce.
Ofertę Armatis wyróżnia przede wszystkim
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elastyczność, która umożliwia jej klientom
łatwe i szybkie skalowanie zespołu
do obsługi klienta stosownie do potrzeb.
Klientami Armatis jest wiele wiodących
firm z takich branż, jak media, e-commerce, sprzedaż detaliczna, turystyka,
transport, energetyka, telekomunikacja,
bankowość, ubezpieczenia oraz administracja publiczna. Dodatkowe informacje
na temat Armatis Polska są dostępne tutaj:
www.armatis.com/pl.
PR Solutions działa na rynku od blisko 20
lat specjalizując się w obsłudze firm technologicznych i działających na rynku B2B.
W portfolio agencji są jednak także klienci
z wielu innych branż. Agencja świadczy dla
tych firm kompleksowe usługi w obszarze
Public Relations, a także digital marketingu. Więcej informacji o PR Solutions
można znaleźć tutaj: prsolutions.pl.
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PODCASTY DLA BIZNESU
posłuchaj mojego podcastu
GREG ALBRECHT PODCAST – WSZYSTKIE TWARZE BIZNESU
Zebranie 100 milionów funtów w rok brzmi dla Ciebie jak całkiem niezły wynik? Jeśli tak, zachęcam Cię do wysłuchania mojej rozmowy z Piotrem Pisarzem z Uncapped, a dowiesz się, jak to zrobił.
Co tydzień w Greg Albrecht Podcast – Wszystkie Twarze Biznesu publikuję rozmowy z przedsiębiorcami, którzy zbudowali biznes od zera oraz odcinki tematyczne oparte na moich doświadczeniach jako przedsiębiorcy, anioła biznesu
i doradcy strategicznego zarządów.
Piotr Pisarz jest twórcą Uncapped – globalnego startupu fintechowego z Londynu. Piotr wiele lat pracował m.in.
w Google oraz funduszach VC. Zdecydował się przejść na drugą stronę mocy i, po raz pierwszy, zostać
founderem. W rozmowie dzieli się swoimi wrażeniami z tej transformacji.
Z podcastu dowiesz się m.in. o innowacyjnym modelu finansowania dla e-commerce i innych biznesów
cyfrowych, które oferuje Uncapped. Krok po kroku poznasz cały proces pozyskiwania kapitału od venture capital. Przekonasz się też, dlaczego aniołowie biznesu mogą być ważniejsi dla spółek niż VC.
W rozmowie poruszamy również wątek psychologicznych wyzwań CEO firmy, która rośnie w błyskawicznym tempie i pozyskuje najlepszych ludzi na rynku. Bardzo szczere i konkretne wskazówki,
które możesz wdrożyć od zaraz.
Do usłyszenia!

Posłuchaj odcinka:

PIOTR BUCKI – BIZNES W IT
Jak powstają firmy, które rosną nieprzerwanie przez 10 lat. Notując w każdym roku zysk i wzrost. Dziś j-labs ma
prawie 400 osób, a kiedyś... No właśnie. Jak było kiedyś? Jak to jest odchodzić z etatu, mieć pomysł, przechodzić przez różne perturbacje, otwierać firmę w kryzysie, szukać nowego pomysłu, aby wreszcie dotrzeć
do prostego, ale skutecznego modelu biznesowego. Model biznesowy, który w połączeniu pasją
i pracą daje efekty. Co miałem wtedy w głowie? Jakimi nadrzędnymi wartościami kierowałem się?
Tego wszystkiego i wiele więcej dowiesz się z odcinka: 002 – O mojej drodze do 250-osobowej firmy.
Mimo że to jeden z pierwszych odcinków – nadal jest aktualny. A jedną z jego zalet jest to,
że o refleksje nad początkami pokusiłem się po kilku latach, gdy byłem już dojrzałym przedsiębiorcą.
Do tego odcinka jest też kontynuacja, czyli odcinek: 035 – Początki budowania 300-osobowej firmy IT.

Posłuchaj odcinka:

WIKTOR DOKTÓR – BSS BEZ TAJEMNIC
#466 niezwalniam.pl – akcja, która może zmienić rynek pracy
Niezwalniam.pl to nowa akcja na rynku polskim, której celem jest współdzielenie pracowników.
Projekt, zapoczątkowany przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów, wygląda
niesamowicie ciekawie i mam nadzieję, że z dużą dynamiką będzie się rozwijał. Miałem niezwykłą
przyjemność rozmawiać z Mariuszem Gerałtowskim – Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów oraz Donatą Hermann-Marciniak – liderką projektu niezwalniam.pl,
którzy w 466 odcinku podcastu BSS bez tajemnic odkryli tajemnice tego projektu. Donata jest także
ekspertką ds. prawa pracy oraz autorką bloga i vloga Kadry w pigułce.

Posłuchaj odcinka:

WOJCIECH STRÓZIK – ROZWÓJ OSOBISTY DLA KAŻDEGO
W odcinku 126 rozmawiam z Januszem Pietruszyńskim, który uznał, że jego doświadczenie i umiejętności znacznie
lepiej będą wykorzystane u wielu pracodawców, niż u jednego. To takie jednoosobowe centrum usług wspólnych,
gdzie Interim Manager realizuje zadania dla kilku, a czasem kilkunastu przedsiębiorstw w różnych projektach, w jednym
czasie.
Ta rozmowa nie dotyczyła tylko pracy Interima, a bardziej trendów.
Dowiesz się z niej, dlaczego warto śledzić trendy i w jaki najlepszy sposób to robić, aby móc działać
na podstawie najlepszych źródeł informacji.
Co było dla mnie szczególnie ciekawe i warte poświęcenia dłuższej chwili na rozmowę o tym, to
kuratorzy treści. Kurator treści, to osoba, która motywowana swoją pasją, dużą wiedzą i kontaktami,
publikuje bieżące, wiarygodne i wartościowe materiały z wybranej dziedziny.
Posłuchaj, bo myślę, że optymalizacja efektywnego zdobywania informacji może być kluczowa
dla Twojego biznesu, a może i usługi Interim Managera będą dla Ciebie interesującą alternatywą.

Posłuchaj odcinka:
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moja rekomendacja
SHOPIFY: THE E-COMMERCE ON-RAMP
Co ma wspólnego Shopify ze StarCraft? W czym jego biznes jest podobny do Apple? W jaki
sposób zarabia i jak współgrają ze sobą filary jego działalności?
Jeśli chcesz zanurzyć się naprawdę głęboko w produktach firmy, z której usług korzysta blisko 2
mln sprzedawców, polecam Twojej uwadze podcast: Shopify: The E-commerce On-Ramp.
Uważam ten podcast za szczególnie interesujący, ponieważ host programu zadaje bardzo trafne
pytania, tworząc przestrzeń do konkretnych odpowiedzi. Widać, że główny prowadzący – Patrick
O’Shaughnessy – rozmawiał wcześniej z CEO Shopify, Tobim Lutke, dzięki czemu bardzo dobrze
zna i rozumie wizję firmy.
W wywiadzie z Alexem Danco, z zespołu Shopify Money, koncentruje się na zrozumieniu różnic
modeli biznesowych czterech filarów firmy: Core, Merchant Services, Ecosystem, Shop. A Alex
bardzo przystępnie rysuje te różnice i wskazuje na rolę każdego filaru w ułatwianiu i ulepszaniu
handlu dla sprzedawców.
Z rozmowy dowiesz się również, do której kategorii handlu: high- czy low-trust Alex zalicza Shopify, oraz jak je definiuje na przykładzie zakupu wina. Usłyszysz również o tym, co myśli o tarciach
w e-commerce.Jeśli interesujesz się firmami, w których produkt jest na pierwszym miejscu, ten
podcast będzie kopalnią inspiracji dla Ciebie!

Posłuchaj
odcinka:

AJKA MINIMALISTKA
Czy minimalizm to dorabianie sobie teorii do tego, że mnie na coś nie stać, czy może inna nazwa
na skąpstwo, a może patologiczna potrzeba nieposiadania? Nic z tego. Minimalizm to świadomy
wybór. Wybór, który w swej istocie pozwala nam znaleźć czas na rzeczy naprawdę wartościowe,
a więc pozwala nam żyć w równowadze i w zgodzie ze sobą. Minimalizm to też troska o planetę
czy innych ludzi. Brzmi tak cudownie, że aż jest to niemożliwe? Jest możliwe.
Dlatego dziś polecam nie jeden odcinek, ale cały cykl podcastów Ajka minimalistka. Proponuję
zacząć od: Minimalizm po polsku – wprowadzenie.

Posłuchaj
odcinka:

PAWEŁ LEŻOCH – BIZNES OD POCZĄTKU
Odcinek Jak ułożyć strategię marketingową i zyskać
przewagę w biznesie – Mariusz Łodyga
Paweł Leżoch, to autor podcastu Biznes od początku, w którym porusza mnóstwo
bardzo ciekawych tematów związanych z rozwojem przedsiębiorczości. Gościem
odcinka zatytułowanego Jak ułożyć strategię marketingową i zyskać przewagę w biznesie, jest Mariusz Łodyga z firmy Premium Consulting. Obaj panowie prowadzą
bardzo ciekawą rozmowę na temat strategii marketingowej – jeden z lepszych podcastów o tym zagadnieniu. Blisko godzinna rozmowa w czytelny i zrozumiały sposób
tłumaczy zasady związane ze strategią marketingową. Polecam. Jest to jeden z tych
podcastów, które są na mojej stałej liście subskrypcji.

Posłuchaj
odcinka:

THE MINDEST MENTOR
Lubię czasem uciec od słuchania polskich podcastów, a możliwość dzielenia się tym na łamach
tego magazynu motywuje mnie do poszukiwania nietuzinkowych odcinków, które doskonale
pasują do tematyki biznesowej.
Dziś zachęcam do podcastu The Mindest Mentor i odcinka pod tytułem He Became a Billionaire
By Thinking Like This.
Dlaczego?
Bo to bardzo ciekawe, jak przez nieszablonowe myślenie, wykraczanie poza własną działalność
i branżę w potrzebie optymalizacji, można zbudować miliardową firmę.
Jak wyprzedaż bardzo dojrzałych bananów ma się do linii lotniczych? Koniecznie posłuchaj, bo
właśnie dzięki tym bananom powstał serwis priceline.com, gdzie możesz kupić bilety na samolot,
wynająć samochód, znaleźć wycieczkę, czy hotel.
Jednak najistotniejszą myślą przewodnią tego odcinka jest pokazanie, jak ważne w biznesie jest
myślenie „outside the box”. Dla osób myślących w taki sposób nie ma rzeczy niemożliwych, nie
istnieją problemy nie do rozwiązania, a rzeczy niemożliwe wymagają trochę większego zaangażowania. Szalenie inspirujący podcast. Polecam!
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Posłuchaj
odcinka:
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BIZNES

POZNALIŚMY
GWIAZDY
OUTSOURCINGU!
24 czerwca w Warszawie na terenie Elektrowni Powiśle miało miejsce pierwsze
w roku 2021, niewirtualne spotkanie sektora nowoczesnych usług dla biznesu.
To tego dnia Pro Progressio, organizacja
wspierająca rozwój branży BSS, zorganizowała ósmą edycję Gali Outsourcing
Stars. Gala – jak co roku – stanowiła branżowe podsumowanie roku, ale także była
finałem Konkursu Outsourcing Stars, w
którym nagradzane są firmy reprezentujące 11 różnych obszarów z zakresu
nowoczesnych usług dla biznesu.
Nagrody trafiają do podmiotów, które
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na tle innych najszybciej rozwijały swoją
działalność operacyjną. Konkurs Outsourcing Stars, to także projekt, w którym wręczana jest nagroda dla najszybciej rozwijającego się miasta, będącego lokalizacją
dla krajowych i międzynarodowych centrów operacyjnych o profilach BPO, SSC
czy też R&D i IT.

firm doradczych i konsultingowych,
a także przedstawicieli wielu urzędów
miast. Gala została objęta Honorowym
Patronatem Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu, a w gronie Patronów, Partnerów
i Sponsorów tego wyjątkowego wydarzenia obecni byli: White Star Real Estate,
Invest in Pomerania, Cushman & Wakefield, Miasto Poznań, Nowy Styl, SoftGala Outsourcing Stars zgromadziła 250 Serve, Torus, wielkareklama.pl, Riposta,
uczestników reprezentujących polskie Deutscher Outsourcing Verband, GSA
i zagraniczne przedsiębiorstwa outso- UK, IAOP, IT Ukraine Association, Multiurcingowe oraz centra operacyjne typu Cowork, Scandinavian-Polish Chamber
GBS, SSC, IT. Wśród gości Gali nie zabrakło of Commerce.
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W GRONIE TEGOROCZNYCH LAUREATÓW
KONKURSU OUTSOURCING STARS ZNALEŹLI SIĘ:

BPO – Frista

SSC – 3M GBC

Call Contact Centre – Armatis

IT Software Development – Infopulse

Księgowość, Kadry, Płace – Grant Thornton
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RPA – Digital Workforce
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Miasto – Trójmiasto

Agencja Real Estate – CBRE

Deweloper – Skanska

HR Rekrutacje stałe – HAYS

HR Leasing pracowniczy – LeasingTeam

IT Contracting – ASTEK

Outsourcing&More Polska | lipiec–sierpień 2021
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Innowacyjne rozwiązanie dla biznesu – Zonifero

14
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Pro Progressio przyznała także tytuł MENEDŻERA ROKU, który trafił
do ADAMA PUSTELNIKA, Wiceprezydenta Miasta Łodzi. Pustelnik
został nagrodzony za swój wkład w rozwój sektora BSS w mieście Łodzi,
wsparcie przedsiębiorców oraz jasną wizję rozwoju branży nowoczesnych usług dla biznesu. Wiktor Doktór – Prezes Pro Progressio –
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wręczając dyplom uznania dla Adama Pustelnika powiedział: To, w jaki
sposób Adam Pustelnik podchodzi do opieki nad obecnymi w mieście inwestorami, jak również energia, z jaką pozyskuje nowy biznes do Łodzi, to wzór
do naśladowania dla większości urzędników państwowych i samorządowych w Polsce.
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Gala Outsourcing Stars była poprzedzona
całodniową międzynarodową konferencją
– THE BSS FORUM. Hasłem przewodnim
wydarzenia było „POWRÓT DO BIZNESU”
i towarzyszyło ono 15 różnym sesjom
webinarowym. W konferencji zorganizowanej przez Pro Progressio wzięło udział
410 uczestników z 10 krajów. Swoje wystąpienia prowadziło 45 prelegentów z Ameryki Północnej, Ameryki Południowej,
Afryki oraz Europy.
W tegorocznej edycji The BSS Forum organizatorzy postawili na szeroki wachlarz
tematyczny kierowany do międzynarodowej społeczności. Wydarzenie miało
trzy równoległe ścieżki tematyczne
i w każdej z nich zorganizowanych zostało
po pięć merytorycznych wystąpień.
W części HR swoje wystąpienia mieli Zyta
Machnicka (Lightness), Greg Albrecht
(Albrecht&Partners), Magdalena Kopenhagen (Kopenhagen Academy), Wojciech
Strózik (Learn2Lead), Amani Rabei (ITIDA),
Andreas Flodstrom (Betroot), Constantine
Vasuk (IT Ukraine Association), Mikołaj
Makowski (Devire), Ireneusz Bilski (Amway
Business Service Centre Europe), Iwona
Grochowska (NAIS), Izabella Krzywosądzka-Pajdak (Carlsberg Shared Services),
Klaudia Martelus (Tate&Lyle) oraz Michał
Lisawa (Baker McKenzie). Tematy, na które
prelegenci zwrócili uwagę, dotyczyły
nowości w prawie pracy, pracy zdalnej,
programów motywacyjnych, przyszłości
usług IT i IT contractingu oraz rozwoju osobistego i utrzymania lojalności pracownika.
Część „Biznes”, podczas Forum, to tematyka związana ze sprzedażą hybrydową
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– tu swoimi radami dzielił się wybitny
trener sprzedaży Wojciech Herra. W części
tej dyskutowano także o założeniach
i wyzwaniach, jakie może przynieść wdrażany przez polski rząd program „Polski
Ład”. Pod aktywną moderacją Moniki
Smulewicz (Grant Thornton), w panelu
dyskusyjnym udzielali się: dr Maciej Chakowski (C&C Chakowski & Ciszek), Grzegorz Szysz (Grant Thornton) oraz Małgorzata Samborska (Grant Thornton).

Trzecim bardzo ważnym wątkiem na
The BSS Forum była tematyka lokalizacji
dla centrów BSS oraz środowiska pracy.
To tu Szymon Kogut omówił najlepsze
europejskie lokalizacje na centra operacyjne BPO i SSC. To tu Krzysztof Misiak
(Cushaman & Wakefield), Piotr Boulangé
(MultiCowork), Katarzyna Augustyn (Chillispaces) i Grzegorz Kmieciński (Corees)
prowadzili wnikliwą dyskusję na temat
biur, biur serwisowanych i coworkingu.
W tej sekcji obecny był także nowy trend
The BSS Forum to wydarzenie, które w świecie nieruchomości komercyjnych,
porusza tematy związane z działalnością jakim są obiekty mixed-use. Temat ten
operacyjną centrów typu GBS/SSC. Nie został omówiony przez Annę Celichowską
mogło więc zabraknąć omówienia stu- (Virako), Dariusza Domańskiego (White
dium przypadku jednego z najprężniej Star), Marcina Piątkowskiego (Torus) oraz
działających centrów typu GBS w Polsce, Tomasza Czubę (JLL).
jakim jest krakowskie centrum HSBC. Studium przypadku omówili: Bartosz Brak, Wydarzenie zamknęły dwa ciekawe pa
Ewa Baranowska oraz Philippe de Bro- nele dyskusyjne. Pierwszym była rozuwer. Doskonałym uzupełnieniem tema- mowa Andrew Wrobla z Emerging Europe
tyki GBS był wykład Michała Bielawskiego z Adamem Pustelnikiem (Urząd Miasta
(Adaptive SAG) i Marcina Janiszewskiego Łodzi), Katarzyną Sobocińską (Urząd
(Elekta Business Services), którzy rozma- Miasta Poznania) oraz Wojciechem Tybowiali o rozwoju centrów GBS i identy- rowskim (Invest in Pomerania) o budowie
fikowali główne czynniki zmieniające oferty inwestycyjnej polskich miast. Zaś
tę branżę.
drugi temat, przedstawiony przez prawników kancelarii NOERR z Czech, Rumunii
W tym roku, podczas The BSS Forum, Pro i Węgier, przedstawił warunki prowaProgressio nastawiło się także na mocny dzenia biznesu w regionie CEE. Tu prelemiędzynarodowy akcent. To tu eksperci gentami byli Cristina Stamboli, dr Akos
z Ameryki Północnej, Ameryki Połu- Mates-Lanyi i Radim Kotlaba.
dniowej i Afryki rozmawiali o nearshoringu i offshoringu projektów bizneso- Kolejne The BSS Forum i Gala Outsourwych z USA. W gronie panelistów byli: cing Stars już za rok. Tymczasem Pro ProDebi Hamill (IAOP), Jason Heil (Redial gressio zapowiedziało zmiany w swoich
BPO), Mauricio Velasquez (Velasquez kanałach mediowych – OutsourcingPortal
& Company), Peter Ryan (Ryan Stra- oraz w magazynie Outsourcing&More,
tegic Advisory) oraz Rod Jones (Rod które to zmiany poznamy jeszcze w roku
Jones Consulting).
2021.
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Zarząd Pro Progressio dziękuje Sponsorom i Partnerom
za wsparcie przy realizacji The BSS Forum:
Back to the Business i Gali Outsourcing Stars
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PATRONI MEDIALNI/ MEDIA PATRONAGE

OUTSOURCING
JOURNAL
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FOR D-A-CH & GLOBAL
MARKETS

SPONSOR MIEJSKI/
CITY SPONSOR

BIZNES

BEZPIECZNE SPOSOBY
NA ZMNIEJSZENIE
OPODATKOWANIA CIT
Wraz z 1 maja 2021 r. poszerzyła się grupa podmiotów,
które zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Ilość podmiotów podlegających „reżimo
wi” została powiększona o spółki komandytowe oraz niektóre spółki osobowe.
W przypadku niektórych spółek możliwe
jest zmniejszenie obciążenia podatkowego,
poprzez implementację instrumentów
podatkowych wskazanych w ustawie o CIT.
Najbardziej rozpoznawalnymi są: specjalny
fundusz inwestycyjny, ulga na działalność
badawczo-rozwojową oraz IP Box.

SPECJALNY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
Mimo pozytywnie zapowiadanego przez
Ministerstwo Finansów „estońskiego CIT”,
jego ostateczny kształt nie prezentuje się
tak obiecująco. Szereg nieścisłości, chociażby opodatkowanie ukrytych zysków,
skutecznie odstrasza od stosowania tej
formy optymalizacji podatkowej. Wiele
spółek postanowiło zaczekać na interpretacje organów podatkowych, które
pozwolą lepiej zrozumieć zawiłości estońskiego CIT.
Jednakże nie wszystkie rozwiązania proponowane od roku 2021 okazały się
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niekorzystne. Ciekawym rozwiązaniem
jest specjalny fundusz inwestycyjny
pozwalający na zaliczenie przekazanych
środków do kosztów podatkowych. To
rozwiązanie jest niestety przeznaczone
jedynie dla spółek z o.o. oraz akcyjnych.
Polega na przekazaniu środków z zysku
z roku ubiegłego na wyodrębniony w kapitale zapasowym rachunek bankowy. Przekazanie środków pozwala na zaliczenie ich
do kosztów uzyskania przychodu. Warunkiem odliczenia jest przekazanie środków
na zakup lub wytworzenie środka trwałego wskazanego w grupie 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Jest to szeroka
grupa środków trwałych, która pozwala
na zastosowanie funduszu inwestycyjnego
do maszyn, komputerów czy pojazdów.
Jednakże, nie będzie możliwe wydatkowanie tych środków na środki transportu,
których użytkownikiem będzie udziałowiec lub wspólnik spółki.

nie powinna przekroczyć 100 mln zł, przychód w większej części powinien pochodzić z innych źródeł niż wierzytelności,
odsetki oraz prawa autorskie, spółka musi
zatrudniać co najmniej 3 pracowników
oraz nie sporządzać sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami MSR.
Wydatkowanie zgromadzonych środków
również zostało unormowane przez ustawodawcę. Zgromadzone środki powinny
zostać wydatkowane najpóźniej w roku
następnym po roku dokonania odpisu, istnieje jednak możliwość przedłużenia tego
terminu o kolejne dwa lata jeżeli poinformujemy o tym fiskusa.
Wskazane rozwiązanie niesie za sobą
podwójną korzyść, mianowicie pozwala
na odliczenie jednorazowo dużej inwestycji w środki trwałe unikając wieloletniej amortyzacji oraz zmniejsza podstawę
opodatkowania w roku odliczenia.

Dodatkowo spółka chcąca skorzystać z tej
formy zaliczenia kosztów musi spełniać ULGA B+R
warunki przewidziane dla estońskiego Inną formą zmniejszenia opodatkoCIT, w szczególności kwota przychodu wania jest ulga badawczo-rozwojowa.
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W przeciwieństwie do specjalnego funduszu inwestycyjnego, z tego rozwiązania
mogą skorzystać wszyscy podatnicy CIT.
Najważniejszym warunkiem zastosowania
tej ulgi jest prowadzenie działalności
badawczej lub rozwojowej.
Działalność badawczo-rozwojowa, zgodnie
ze stanowiskiem organów podatkowych,
oznacza działalność twórczą obejmującą
badania naukowe lub prace rozwojowe,
podejmowaną w sposób systematyczny
w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz
wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
Działalność badawcza jest działalnością
obejmującą badania podstawowe lub
badania aplikacyjne. Przez badania podstawowe rozumie się prace empiryczne
lub teoretyczne mające przede wszystkim
na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów
bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Z kolei badania aplikacyjne są to prace mające na celu zdobycie
nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

z kwalifikowanego prawa. Podobnie jak
w przypadku ulgi badawczo-rozwojowej
nie występują ograniczenia w zakresie
sposobu prowadzenia działalności.

Ciekawym rozwiązaniem jest specjalny fundusz inwestycyjny
pozwalający na zaliczenie przekazanych środków do kosztów
podatkowych. To rozwiązanie jest niestety przeznaczone jedynie
dla spółek z o.o. oraz akcyjnych.

Jednakże, aby skorzystać z obniżonej
stawki nie wystarczy czerpać zyski z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, w tym celu należy prowadzić
ewidencję uwzględniającą przychody
Natomiast, jeżeli mówimy o pracach roz- oraz koszty związane z danym prawem.
wojowych, są to czynności obejmujące Należy również pamiętać, że dochód,
nabywanie, łączenie, kształtowanie i wyko- który może skorzystać z 5% stawki musi
rzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy zostać pomnożony o współczynnik Nexus,
i umiejętności, jednak z wyłączeniem dzia- dopiero iloczyn dochodu i współczynnika
łalności obejmującej rutynowe i okresowe jest podstawą zastosowania stawki 5% CIT.
zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli
takie zmiany mają charakter ulepszeń.
Współczynnik Nexus jest obliczany według
wzoru wskazanego w ustawie. Dotyczy on
Wskazując na prezentowane definicje kosztów, jakie spółka ponosi na działalmoże wydawać się, że ulga dotyczy tylko ność badawczo-rozwojową. Ustawa przedużych podmiotów z branży technolo- widuje cztery formy kosztów:
gicznej czy farmaceutycznej – nic bardziej • Pierwszym z nich są koszty bezpośrednie
mylnego. Wskazując na bogatą bazę inter– dotyczą wydatków związanych z propretacji indywidualnych należy stwierdzić,
wadzoną działalnością badawczo-rozże nie ma ograniczeń co do profilu prowawojową w zakresie określonego kwalidzonej działalności.
fikowanego prawa.
• Drugim są koszty nabycia wyników prac
Ulga badawczo-rozwojowa umożliwia
badawczo-rozwojowych w zakresie kwalifikowanego prawa.
„podwójne” zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych • Kolejne dwa dotyczą nabywania wyników
na prowadzoną działalność badawczo-rozoraz nabycia samego kwalifikowanego
wojową. Tak więc zwiększenie kosztów uzyprawa od podmiotów powiązanych.
skania przychodu zmniejszy zobowiązania
podatkowe spółki, bez konieczności ich Jest to niezwykle korzystna forma opodat
dwukrotnego ponoszenia.
kowania pozwalająca na oszczędności
w CIT, pozwalająca na ograniczenie zoboIP BOX
wiązań podatkowych z posiadanego
Kolejną formą zmniejszenia opodat- prawa kwalifikowanego. Dla porównania
kowania jest zastosowanie preferen- – standardowa stawka bez zastosowania
cyjnej 5% stawki podatku od dochodu „ulgi” wynosi 9% albo 19%.
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ZAGROŻENIA

Częstym problemem w implementacji
instrumentów podatkowych, tj. ulgi
badawczo-rozwojowej oraz IP Box,
jest brak obiektywnego podejścia
Kwalifikowanym prawem jest patent, do zagadnienia, czy prowadzona dziaprawo ochronne na wzór użytkowy, łalność spełnia warunki działalności
prawo z rejestracji wzoru przemysłowego badawczo-rozwojowej.
lub topografii układu scalonego. Kwalifikowanym prawem jest również prawo Najskuteczniejszym rozwiązaniem tego
ochronne dla patentu na produkt lecz- problemu jest wystąpienie o interpreniczy lub produkt ochrony roślin, prawo tację indywidualną. Pozwoli to na uzyz rejestracji produktu leczniczego lub skanie potwierdzenia czy prowadzona
weterynaryjnego, jeżeli został dopusz- działalność spełnia wymogi oraz za
czony do obrotu, oraz autorskie prawo pewni ochronę prawa do stosowania
do programu komputerowego.
ulgi, w przypadku ewentualnej kontroli.

Ponadto warto by wymagane prawem
ewidencje, zostały zweryfikowane przez
doświadczonych specjalistów.

PODSUMOWANIE
Przedstawione ulgi pozwalają na uzyskanie znacznych oszczędności podatkowych i są ciekawą alternatywą dla estońskiego CIT, który w obecnym kształcie
nie jest rozwiązaniem korzystnym. Mając
na uwadze, iż aktualnie wszelkie formy
optymalizacji podatkowej są skutecznie
zwalczane przez fiskusa, podatnicy
powinni skupić się na korzystaniu z bezpiecznych rozwiązań, które oferuje nam
sam ustawodawca.
Autorzy:

Dorota Chudzik,
doradca podatkowy |
główny menedżer,
Kancelaria Prawna
„Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni” sp.p.,
www.chudzik.pl

Konrad Matuszewski,
konsultant prawno-podatkowy,
Kancelaria Prawna
„Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni” sp.p.,
www.chudzik.pl
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DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW
USŁUG WSPÓLNYCH DLA
INSTYTUCJI FINANSOWYCH
– ASPEKTY REGULACYJNE
Wiele centrów usług wspólnych w Polsce działa w ramach grup
kapitałowych, do których należą różnego typu instytucje finansowe,
podlegające ścisłym regulacjom i nadzorowi. Jakie szczególne
kwestie regulacyjne należy brać pod uwagę przy tworzeniu
i zarządzaniu takimi centrami?
FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI
Pytanie to należy sobie zadać już na
etapie wyboru formy prawnej, w jakiej
działać będzie dane centrum usług
wspólnych. W praktyce często pojawia
się pokusa, aby centrum usług wspólnych (CUW) utworzyć jako oddział którejś
z istniejących już instytucji finansowych1,
działających w grupie, mających siedzibę
w jednym z państw unijnych, korzystając
w tej sytuacji z przewidzianego prawem
Unii Europejskiej mechanizmu tzw. paszportowania. Umożliwia on wielu rodzajom
instytucji finansowych działających w UE
rozszerzenie działalności na inny kraj
unijny poprzez założenie w nim oddziału.
Wiąże się to ze stosunkowo niewielkimi
formalnościami i kosztami, a także brakiem konieczności tworzenia nowego
podmiotu, jako że oddział nie posiada
odrębnej osobowości prawnej i stanowi
jedynie wydzieloną część działalności
instytucji macierzystej.

prowadzenia działalności bankowej
lub, odpowiednio – ubezpieczeniowej,
i to tylko w zakresie, w jakim ją prowadzi
w swoim państwie macierzystym.

Co do zasady, typowa działalność centrum
usług wspólnych (a więc usług w zakresie
IT, księgowości, HR, itp.) nie należy do
zakresu działalności gospodarczej, którą
dla podmiotów trzecich (nawet z tej
samej grupy kapitałowej) może świadczyć bank, towarzystwo ubezpieczeń,
firma inwestycyjna czy inny podobny
regulowany podmiot, gdyż dopuszczalny
zakres działalności tego rodzaju podmiotów jest zazwyczaj, zarówno w Polsce,
jak i w innych krajach, ściśle ograniczony
do określonego rodzaju usług finansowych i pokrewnych. Zgłaszając organom
nadzorczym zamiar rozpoczęcia prowadzenia działalności w Polsce poprzez
oddział, zagraniczna instytucja musi
wskazać, które z tych usług zamierza
świadczyć w Polsce – i tylko w tym za
W większości wypadków oddział nie kresie oddział będzie mógł prowadzić
jest jednak najwłaściwszą formą funk- działalność. Świadczenie np. usług IT
cjonowania CUW. Trzeba bowiem mieć dla innych podmiotów z grupy kapitana względzie, że zagraniczny przedsię- łowej w tym zakresie usług nie powinno
biorca może w ramach oddziału wyko- się znaleźć.
nywać działalność gospodarczą wyłącznie
w zakresie, w jakim prowadzi tę działal- Podsumowując, najwłaściwszą formą proność za granicą. Jeżeli więc przedsiębiorcą wadzenia w Polsce działalności przez cenzagranicznym jest np. bank lub towa- trum usług wspólnych należące do grupy
rzystwo ubezpieczeń, może on w Pol instytucji finansowych, wydaje się utwosce otworzyć oddział wyłącznie w celu rzona w Polsce spółka zależna. Otwarcie
w tym celu polskiego oddziału zazwyczaj
1
Termin ten będzie używany w tym artykule
nie będzie dobrym pomysłem.
w potocznym, szerokim znaczeniu.
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ŁĄCZENIE DZIAŁALNOŚCI
FINANSOWEJ I CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH W JEDNYM
PODMIOCIE
Nie każda jednak spółka działająca
w Polsce nadaje się do prowadzenia centrum usług wspólnych. Jeśli dana grupa
finansowa posiada już w Polsce spółkę
zależną prowadzącą działalność regulowaną, pojawia się czasami pomysł, aby
działalność centrum usług wspólnych ulokować w tej spółce. W przypadku niektórych rodzajów podmiotów (np. banków
czy towarzystw ubezpieczeń) nie jest to
w zasadzie możliwe, gdyż zakres dopuszczalnej prawnie działalności tych podmiotów jest ściśle zdefiniowany i nie
należą do niego typowe czynności wykonywane przez centra usług wspólnych.
Już jednak niektóre inne rodzaje regulowanych instytucji finansowych (np. instytucje pożyczkowe) nie doznają tego typu
ograniczeń i formalnie nie ma przeszkód,
aby oprócz swojej działalności w zakresie
usług finansowych prowadziły także działalność jako centrum usług wspólnych dla
swojej grupy kapitałowej.
Jednak i takie rozwiązanie może się w praktyce okazać wysoce kłopotliwe. Trzeba
bowiem pamiętać, że instytucje pożyczkowe mają status tzw. instytucji obowiązanych, w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu. Oznacza to
w szczególności, że ciąży na nich szereg
obowiązków z zakresu tzw. KYC (ang.
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W przypadku, gdy dane centrum usług wspólnych
świadczy usługi na rzecz regulowanych podmiotów
sektora finansowego z różnych krajów, może to
prowadzić do istotnego skomplikowania aspektów
regulacyjnych jego działalności.

Know Your Customer), a więc identyfikacji
i weryfikacji tożsamości klienta i jego
beneficjenta rzeczywistego. Jest kwestią
dyskusyjną, czy obowiązki te mają zastosowanie do działalności instytucji obowiązanych, innej niż działalność regulowana
(a więc np. do działalności w zakresie centrum usług wspólnych realizowanej przez
instytucję pożyczkową), jednak niestety
obecnie brak jest wyraźnych podstaw
do odrębnego traktowania działalności
nieregulowanej instytucji obowiązanych
w zakresie obowiązków związanych z AML
i należy uznać, że wymogi te stosuje się
do wszystkich relacji instytucji obowiązanej z klientami. Sytuacja taka może
niepotrzebnie utrudnić działalność prowadzoną przez instytucję obowiązaną
w zakresie centrum usług wspólnych.
W konsekwencji, w większości wypadków
najbardziej wskazanym rozwiązaniem
będzie umieszczenie działalności centrum usług wspólnych w odrębnej, przeznaczonej wyłącznie dla celów tej działalności spółce.

ustrukturyzowania oraz zgodnego z pra
wem prowadzenia działalności centrum
usług wspólnych, świadczącego usługi
dla grupy instytucji finansowych, są
regulacje dotyczące outsourcingu, które
w przypadku instytucji finansowych
bywają bardzo rygorystyczne. Co istotne,
gdy centrum usług wspólnych świadczy
usługi dla instytucji finansowych nieprowadzących działalności w Polsce, istotne
w tym względzie będą przede wszystkim
regulacje obowiązujące w ich państwach
macierzystych, nie zaś w naszym kraju.
Jest to element mogący niewątpliwie
komplikować działalność polskiego centrum usług wspólnych, gdyż działając jednocześnie dla regulowanych instytucji
finansowych z różnych państw, polskie
centrum usług wspólnych będzie musiało
w swojej działalności mieć na względzie
przepisy dotyczące outsourcingu obowiązujące w każdym z tych państw.

Oczywiście największy ciężar związany
z koniecznością przestrzegania tych prze
pisów będą ponosić same instytucje
finansowe korzystające z usług polskiej
OUTSOURCING CZYNNOŚCI
spółki, jednak przepisy te będą także
PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE
bardzo często miały wpływ na działalność
Kolejnym zagadnieniem o fundamen- samego centrum usług wspólnych, np.
talnym znaczeniu dla prawidłowego w postaci konieczności: (i) zapewnienia
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Najwłaściwszą formą
prowadzenia w Polsce
działalności przez centrum
usług wspólnych należące
do grupy instytucji
finansowych, wydaje
się utworzona w Polsce
spółka zależna. Otwarcie
w tym celu polskiego
oddziału zazwyczaj nie
będzie dobrym pomysłem.
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Zgłaszając organom nadzorczym zamiar rozpoczęcia
prowadzenia działalności w Polsce poprzez oddział,
zagraniczna instytucja musi wskazać,
które z tych usług zamierza świadczyć w Polsce.

Gdy centrum usług
wspólnych świadczy usługi
dla instytucji finansowych
nieprowadzących działalności
w Polsce, istotne w tym
względzie będą przede
wszystkim regulacje
obowiązujące w ich
państwach macierzystych,
nie zaś w naszym kraju.
Jest to element mogący
niewątpliwie komplikować
działalność polskiego
centrum usług wspólnych.
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odpowiedniego poziomu wykształcenia,
doświadczenia i kwalifikacji osób zarządzających centrum usług wspólnych;
(ii) posiadania planów działania zapewniających ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym
umową łączącą centrum usług wspólnych
z daną instytucją finansową; czy też (iii)
zapewnienia możliwości przeprowadzania w centrum usług wspólnych kontroli prawidłowości wykonywania umowy,
zarówno przez samą instytucję finansową,
na rzecz której centrum usług wspólnych
świadczy usługi, jak i potencjalnie przez
władze nadzorcze jej państwa macierzystego. W przypadku, gdy dane centrum
usług wspólnych świadczy usługi na rzecz
regulowanych podmiotów sektora finansowego z różnych krajów, może to prowadzić do istotnego skomplikowania
aspektów regulacyjnych jego działalności.

finansowych, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeń czy firmy inwestycyjne,
ale także niektórych podmiotów świadczących regulowane usługi pośrednictwa
finansowego. Dla przykładu, powierzanie
wykonywania określonych czynności
przez brokerów ubezpieczeniowych
w Polsce podlega znaczącym ograniczeniom – mogą oni stosować outsourcing
wyłącznie w zakresie czynności wymagającej specjalistycznej wiedzy, innej niż
wiedza na temat ubezpieczeń i pośrednictwa ubezpieczeniowego.
***

Podsumowując, działalność centrum usług
wspólnych w ramach grupy finansowej
podlega różnorakim ograniczeniom związanym z regulowanym charakterem działalności podmiotów w takiej grupie. Przy
tworzeniu i zarządzaniu takimi centrami
trzeba się więc liczyć z licznymi regulaPolskie przepisy dotyczące outsourcingu cjami, często mającymi swe źródło w różczynności przez instytucje finansowe nych systemach prawnych.
mogą także znaleźć zastosowanie, gdy
usługi centrum usług wspólnych świadAutor:
czone są na rzecz instytucji z siedzibą
w Polsce, a także, w pewnym zakresie, gdy
świadczone są na rzecz instytucji zagranicznych prowadzących w Polsce działalKonrad Werner,
radca prawny,
ność w formie oddziału.
Warto także mieć na względzie, że ograniczenia prawne w zakresie outsourcingu nie dotyczą tylko samych instytucji

ekspert w zakresie
zagadnień
regulacyjnych dla
sektora finansowego,
Noerr
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PRZECIWDZIAŁANIE
PRANIU PIENIĘDZY
– OBOWIĄZKI CENTRÓW
USŁUG BIZNESOWYCH
Działalność centrów usług biznesowych, zwłaszcza obsługujących
jedną grupę kapitałową, nie kojarzy się często z obowiązkami
dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu. Wystarczy jednak, że centrum prowadzi usługowo księgi
rachunkowe lub świadczy niektóre usługi korporacyjne, aby uzyskało
status „instytucji obowiązanej", obarczonej licznymi obowiązkami
regulacyjnymi z zakresu AML. Niestosowanie się do takich wymogów
powoduje ekspozycję na wysokie kary finansowe.
Kwietniowa nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy rozszerza
zakres sytuacji, w których centra usług
biznesowych mogą podlegać przepisom
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw.
ustawa AML-owa). Oprócz istniejących
już obowiązków dotyczących zgłoszenia
do Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych, rozszerzono listę czynności, których dokonywanie możliwe
jest tylko po wdrożeniu dodatkowych
procedur AML (anti-money laundering,
przeciwdziałanie praniu pieniędzy).

REJESTR BENEFICJENTÓW
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest publicznie dostępną
bazą danych dotyczących beneficjentów
rzeczywistych spółek. Termin na wpis
do tego rejestru upłynął 14 lipca 2020 r.,
zaś wszystkie nowe spółki powinny
dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni ro
boczych od rejestracji w KRS. Brak wpisu
powoduje ekspozycję na karę finansową
w wysokości do 1 mln PLN.
Krótki termin i wysokie kary
za nieaktualne dane
Pomimo że zdecydowana większość
zarządzanych profesjonalnie spółek
dokonała już zgłoszeń do CRBR, nie każda
z nich pamięta o terminowej aktualizacji
danych. Każda zmiana zarządu, danych
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spółką prowadzącą centrum usług biznesowych. Spółki ujawniające wyłącznie
członków zarządu jako osoby zajmujące
wyższe stanowiska kierownicze mogą
narażać się na zarzut nieprawdziwych
(niepełnych) ujawnień, jeśli w spółce
funkcjonują osoby faktycznie zarządzające działalnością operacyjną na poziomie
lokalnym – często do osób takich należy
lokalny dyrektor zarządzający lub dyrektor
finansowy. Z drugiej strony, zdarza się,
Nowelizacja ustawy wprowadza również że kluczowe decyzje operacyjne w sprawie
obowiązek ujawnienia wszystkich oby spółki podejmują osoby, które ani nie są
watelstw beneficjentów rzeczywistych. w niej zatrudnione, ani nie pełnią funkcji
Dotychczas możliwe było zgłoszenie tylko w zarządzie – lecz wykonują swoje funkcje
jednego obywatelstwa. Nowy obowiązek w ramach struktur regionalnych lub glowejdzie w życie z końcem października balnych. Brak ujawnienia takich osób, jeśli
i może powodować konieczność aktuali- wykonują one obowiązki właściwe dla
zacji danych w CRBR.
osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w spółce, narazi spółkę na kary
finansowe, osobę podpisującą zgłoszenie
Wyższa kadra kierownicza
do CRBR – na odpowiedzialność karną,
jako beneficjenci
Wiele centrów usług wspólnych ustala a niezgłoszonych beneficjentów – na osobeneficjentów rzeczywistych na pod- bistą odpowiedzialność finansową.
stawie kryterium zajmowania „wyższego
stanowiska kierowniczego". Warto zwrócić (ii) Zgłoszenie osób zajmujących wyższe
uwagę na dwie podstawowe trudności stanowiska kierownicze jako benefiprzy takim zgłoszeniu:
cjentów rzeczywistych wymaga udokumentowania braku możliwości zidenty(i) Osoby zajmujące wyższe stanowiska fikowania beneficjentów na podstawie
kierownicze to często nie tylko zarząd. innych kryteriów. Z praktyki zauważyliśmy,
Niejednokrotnie członkami zarządu są że często wymóg ten nie jest spełniony, co
funkcjonariusze grupy, którzy nie uczest- może narazić na odpowiedzialność osoby
niczą aktywnie w codziennym zarządzaniu podpisujące formularz zgłoszeniowy.

osobowych członka zarządu (np. państwo zamieszkania lub nazwisko), adresu,
nazwy firmy, czy danych beneficjenta
rzeczywistego, musi zostać zgłoszona
do rejestru w terminie 7 dni roboczych.
Kwietniowa nowelizacja ustawy doprecyzowuje, że kara finansowa do 1 mln PLN
ma zastosowanie również w przypadku
opóźnień w aktualizacji danych, oraz zgłoszenia nieprawidłowych danych.
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Bank, księgowy i prawnik
doniosą na nieprawidłowości
Już 31 października w życie wejdą przepisy nakazujące „instytucjom obowiązanym" (m.in. banki, ubezpieczyciele,
księgowi, doradcy podatkowi, prawnicy
transakcyjni) odnotowanie rozbieżności
pomiędzy ustalonymi przez nich informacjami o beneficjencie rzeczywistym
klienta, a danymi zgłoszonymi do CRBR.
Po potwierdzeniu, że rozbieżności nie są
wynikiem omyłki (np. zmiany osobowe
zostały zgłoszone do CRBR, lecz nie są
jeszcze widoczne w KRS), instytucje obowiązane będą musiały przekazać informację o rozbieżnościach Ministrowi
Finansów. Zgłoszenie może skutkować
postępowaniem wyjaśniającym, a informacja o nim będzie zamieszczona w CRBR.
Informacja taka będzie publicznym ostrzeżeniem o zwiększonym ryzyku ukrywania
beneficjentów rzeczywistych, co może
mieć konsekwencje reputacyjne.
Aby przeciwdziałać odmiennym od zgłoszenia w CRBR konkluzjom instytucji obowiązanej, warto jest przygotować profesjonalny pakiet dokumentacyjny wykazujący prawidłowość ustalenia beneficjentów rzeczywistych.

CENTRUM USŁUG
Z OBOWIĄZKAMI JAK BANK:
USŁUGI POWODUJĄCE STATUS
„INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ"
Prowadzenie pewnych rodzajów działalności powoduje uzyskanie statusu
„instytucji obowiązanej". Niektóre z tych
czynności można spotkać w centrach
usług biznesowych. Przykładowo, należą
do nich:
• usługowe prowadzenie ksiąg rachun-
kowych
• zapewnianie siedziby, adresu prowadzenia działalności, adresu korespondencyjnego lub innych pokrewnych
usług spółkom i niektórym innym
podmiotom
• usługowe sporządzanie deklaracji podat-
kowych (aby stać się instytucją obowiązaną, działalność polegająca na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg
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podatkowych, udzielaniu porad, opinii
lub wyjaśnień z zakresu przepisów
prawa podatkowego lub celnego, musi
być podstawową działalnością gospodarczą podmiotu)
• przyjmowanie lub dokonywanie płatności za towary w gotówce o wartości
10 000 EUR lub więcej (rzadko spotykane w centrach usług).

oraz bieżące monitorowanie stosunków
gospodarczych klienta. Stosowanie
środków bezpieczeństwa finansowego
musi być udokumentowane oraz okazane
organom kontrolnym.

Dodatkowo, IO muszą wprowadzić
wewnętrzną procedurę dotyczącą całości
procesów AML-owych. Instytucja powinna
posiadać procedurę anonimowego zgłaUzyskanie statusu „instytucji obowiązanej" szania naruszeń, wyznaczyć osobę odpo(IO) następuje automatycznie w wyniku wiedzialną za przeciwdziałanie praniu
dokonania określonych czynności. Obo- pieniędzy, oraz zapewnić szkolenia dla
wiązki instytucji obowiązanych dotyczą pracowników zajmujących się AML-em.
kilku obszarów działalności.
Niedopełnienie obowiązków przez instytucję obowiązaną powoduje ekspozycję
OBOWIĄZKI INSTYTUCJI
na kary administracyjne – finansowe (dla
OBOWIĄZANEJ
osób fizycznych – do 20,8 mln PLN, dla
IO są zobowiązane do przeprowadzenia osób prawnych – do 5 mln EUR lub 10%
oceny ryzyka prania pieniędzy i finan- obrotu), reputacyjne (publikacja inforsowania terroryzmu, oraz udokumento- macji o naruszeniach) oraz osobiste (zakaz
wania rozpoznanych ryzyk, jak również zajmowania stanowisk, cofnięcie konstosowania wobec swoich klientów (np. cesji lub zezwolenia, nakazanie zaprzeobsługiwanych spółek z grupy kapita- stania prowadzenia określonego typu
łowej) środków bezpieczeństwa finanso- działalności).
wego adekwatnych do przeprowadzonej
oceny ryzyka. Do środków bezpieczeń- Autor:
stwa finansowego należą: identyfikacja
klienta i weryfikacja jego tożsamości,
identyfikacja beneficjenta rzeczywistego
i podejmowanie uzasadnionych czynności w celu weryfikacji jego tożsamości
oraz ustalenia struktury własności i konPiotr Jaśkiewicz,
troli, ocena stosunków gospodarczych
Counsel,
Baker McKenzie
(w tym celu poszczególnych transakcji)
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POLSKIE MIASTA

– KTÓRE CIESZĄ SIĘ NAJWIĘKSZYM
ZAINTERESOWANIEM INWESTORÓW?
Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Trójmiasto, Kraków oraz pierwszy
raz Katowice – to miasta poddane analizie w 3. edycji badania Antal
– Business Environment Assesment Study, którego partnerami są
Cushman & Wakefield oraz Vastint, natomiast patronami – PAIH oraz
Fundacja Pro Progressio. Rozwój inwestycyjny polskich aglomeracji
w głównej mierze jest kształtowany przez potencjał zatrudnienia,
infrastrukturę i dostępność powierzchni biurowych, a także potencjał
edukacyjny. Jak w zestawieniu wypadają poszczególne miasta?
Raporty powstały w oparciu o subiektywną ocenę decydentów w firmach
obecnych w Polsce, zajmujących stanowiska prezesów, członków zarządów oraz
dyrektorów departamentów. W badaniu
analizie poddano siedem czynników,
które wpływają na atrakcyjność miast
i zachęcają do inwestycji. Są to: infrastruktura, przestrzeń biurowa, wsparcie
administracji publicznej, potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy oraz ocena lokalizacji jako
miejsca do życia.

POLSKA AWANSUJE W RANKINGU
W obliczu pandemii i światowego kryzysu gospodarczego coraz częściej decydenci zastanawiają się, czy inwestować
w rozwój, a jeżeli tak – to gdzie? Polska
wyróżnia się relatywnie niskimi kosztami
pracy, co sprawia, że nadal jest atrakcyjną
lokalizacją dla zagranicznych inwestycji.
– Wzrost zainteresowania inwestycjami jest
również widoczny w portfolio projektów
realizowanych przy wsparciu PAIH. W 2020
r. Agencja obsłużyła blisko 200 projektów
inwestycyjnych, których łączna wartość była
o prawie 10% wyższa w stosunku do roku
poprzedniego. Za lokalizacją inwestycji
w Polsce przemawiają przede wszystkim
świetnie wykształceni, otwarci na innowacje pracownicy. Naszym atutem jest
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też strategiczne położenie Polski na mapie
Europy, korzystny klimat inwestycyjny i stabilność gospodarcza – komentuje Monika
Grzelak z Centrum Inwestycji PAIH. – Spodziewamy się, że w 2021 pozytywny trend
inwestycyjny zostanie utrzymany, a Polska
będzie jednym z beneficjentów post-pandemicznego układu – dodaje.

ośrodkiem akademickim w Polsce. Przeważająca liczba mieszkańców stolicy
posiada wyższe wykształcenie, liczba
studentów sięga blisko 220 tys., liczba
absolwentów to ponad 50 000 rocznie.
To sprawia, że warszawiacy posiadają
umiejętności językowe, specjalistyczną
wiedzę i wysoką kulturę pracy. Zapewnia
to inwestorom dostęp do wysoko wykwa– Polska dynamicznie się rozwija. Tym bar- lifikowanej kadry, a Warszawie kondziej, jeżeli chodzi o infrastrukturę zarówno kurencyjność na międzynarodowym
transportową, drogową, kolejową, lotniczą rynku pracy.
jak i morską – co istotnie wpływa na wzrost
zainteresowania potencjalnych inwestorów. – Istotnym czynnikiem wpływającym
Przykładowo ważnym atutem Trójmiasta, na renomę Warszawy jest konsekwentna
który szczególnie wyróżnia aglomerację polityka miejska dedykowana warszawskim
w porównaniu do pozostałych ośrodków przedsiębiorcom oraz mieszkańcom. Stomiejskich w kraju, jest bezpośrednia dostęp- lica jest otwartą, przyjazną i dynamicznie
ność do największego w Polsce portu mor- rozwijającą się metropolią. Dzięki swoskiego. W innych lokalizacjach siłą będzie jemu potencjałowi inwestycyjnemu oraz
infrastruktura komunikacyjna, np. w War- centralnemu położeniu w Europie od lat
szawie, czy w Łodzi, która dużo zawdzięcza jest niekwestionowanym liderem regioswojej centralnej lokalizacji na mapie – nalnym pod względem rozwoju gospopodkreśla Radosław Kostka, Acquisition darczego i dojrzałości rynku biurowego
Manager Vastint.
– komentuje Rafał Trzaskowski, Prezydent miasta stołecznego Warszawy.
SIŁA ZMIAN W INFRASTRUKTURZE – W 2020 r. na warszawskim rynku biu– STOLICA NA PROWADZENIU
rowym przybyło 314 tys. m2 powierzchni
Na wyjątkowy charakter Warszawy składa biurowych. Jeśli wierzyć prognozom i realisię wysoka jakość życia z nowoczesną zacji planowanych projektów w 2021r.
infrastrukturą transportową, z rozbudo- warszawski rynek już niedługo osiągnie
waną siecią ścieżek rowerowych i wszech- skalę 6 mln m 2 powierzchni biurowej –
obecna zieleń. Warszawa jest wiodącym dodaje Trzaskowski.
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Za lokalizacją inwestycji w Polsce przemawiają przede
wszystkim świetnie wykształceni, otwarci na innowacje
pracownicy. Naszym atutem jest też strategiczne
położenie Polski na mapie Europy, korzystny klimat
inwestycyjny i stabilność gospodarcza.
ORYGINALNE BIURO
I ATRAKCYJNA CENA, CZYLI SIŁA
POLSKICH NIERUCHOMOŚCI

Ważnym atutem Trójmiasta,
który szczególnie wyróżnia
aglomerację w porównaniu do
pozostałych ośrodków miejskich
w kraju, jest bezpośrednia
dostępność do największego
w Polsce portu morskiego.
W innych lokalizacjach
siłą będzie infrastruktura
komunikacyjna, np. w Warszawie,
czy w Łodzi, która dużo
zawdzięcza swojej centralnej
lokalizacji na mapie.
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Łódź zajmuje obecnie siódme miejsce
wśród największych rynków biurowych
w Polsce – komentuje Kacper Remiśko,
Analizując wskaźnik atrakcyjności nieru- Dział Powierzchni Biurowych, Cushman
chomości w poszczególnych miastach & Wakefield.
ocenie poddano: dostępność przestrzeni
biurowej, jakość dostępnej powierzchni SIŁA KAPITAŁU LUDZKIEGO, CZYLI
biurowej, dojazd do biura komunikacją DOSTĘPNOŚĆ TALENTÓW
publiczną, jakość usług dodatkowych Na kondycję rynku pracy w danym
znajdujących się w budynku lub w bez- regionie ma wpływ kilka czynników.
pośrednim sąsiedztwie, a także atrakcyj- Potencjalni inwestorzy zwracają uwagę
ność cen powierzchni biurowej. W zależ- na zaplecze edukacji wyższej – liczbę
ności od rodzaju inwestycji, warto wybrać uczelni, jakość kształcenia – a także
miasto, które może pochwalić się najwyż- zaplecze edukacji zawodowej. Szczeszym wskaźnikiem istotnej dla biznesu gólnie istotnym wskaźnikiem jest liczba
oceny. Dla jednych będzie to korzystna studentów na danym kierunku, którzy stastawka, dla innych kreatywne wnętrza.
nowią potencjał edukacyjny, rozumiany
jako dostępność przyszłych pracowników.
– Sektor biurowy podobnie jak sektor Przykładowo Wrocław może pochwalić się
handlowy został w 2020 r. silnie dotknięty dużym zasobem inżynierów – 27,9 tys.
przez pandemię COVID-19. Deweloperzy W Poznaniu prym wiodą kierunki finanmają jednak w planach wiele interesują- sowe – 18,5 tys. studentów. Z kolei najcych projektów, obiekty te na pewno wzbo- więcej pracowników IT znajdziemy w Wargacą krajobraz miasta, a ich użytkownikom szawie – ponad 11 tys. studentów.
zaoferują wysokiej jakości środowisko pracy
dostosowane do zmodyfikowanych założeń – Potencjał inwestycyjny miast jest silnie
uwzględniających oczekiwania praco- skorelowany z kapitałem ludzkim, którego
dawców i pracowników. Bardzo dużą róż- główne składowe to wyspecjalizowani
nicę na plus odnotowała m.in. Łódź, która pracownicy oraz studenci i absolwenci rzejest obecnie nowoczesnym ośrodkiem biz- telnie wykształceni w określonych dziedzinesowym. W ostatnich pięciu latach całko- nach. Duże miasta, takie jak: Kraków, Warwite zasoby powierzchni biurowej w Łodzi szawa, Wrocław od lat przyciągają utazwiększyły się o ponad 60%, dzięki czemu lentowanych studentów pochodzących
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Wrocław może pochwalić się dużym zasobem studentów
inżynierii – 27,9 tys. W Poznaniu prym wiodą kierunki
finansowe – 18,5 tys. studentów. Z kolei najwięcej pracowników
IT znajdziemy w Warszawie – ponad 11 tys. studentów.
z całej Polski oraz z zagranicy, a to dzięki
ofercie wiodących uczelni i kompleksowego przekroju dostępnych kierunków studiów oraz szerokim perspektywom zawodowym na dynamicznie rozwijającym się
rynku pracy. Niestety potencjał edukacyjny
spada, czego przyczyną jest m.in. niż demograficzny, co wpływa na konieczność inwestowania w kierunku gospodarki innowacyjnej – komentuje Artur Skiba, Prezes
Zarządu Antal.

DOBRZE WYSZKOLONA KADRA
KLUCZEM W ROZWOJU MIAST
Wskaźnik potencjału zatrudnienia pokazuje dostępność już wyszkolonej kadry
w poszczególnych aglomeracjach. Jeżeli
inwestycja zakłada potrzebę zaangażowania dużej liczby inżynierów lub lingwistów, warto wziąć pod uwagę ten
czynnik. Jak wynika z raportu, liderem
pod względem wyspecjalizowanej
kadry jest Warszawa. Wszystko dlatego,
że lokalny rynek pracy oferuje szeroki
zasób pracowników o zróżnicowanych
kwalifikacjach. Wysoko plasuje się również Wrocław oraz Poznań, które na przestrzeni dwóch lat znacznie podskoczyły
w rankingu.

– komentuje Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio. – Natomiast motorem
do rozwoju biznesu w Poznaniu jest wysoka
jakość życia w mieście. Według danych
GUS dynamicznie rośnie również przeciętne wynagrodzenie brutto mieszkańca
Poznania. Pomimo trudnych czasów i pandemii miasto nie traci na atrakcyjności inwestycyjnej. Poznań dysponuje szeroką ofertą
nowoczesnych powierzchni biurowych oraz
oferuje stabilne stawki czynszowe. Z pewnością są to istotne atuty, które mogą przyciągnąć nowych inwestorów, jak również
zachęcać obecnych do pozostania w tym
mieście – dodaje Doktór.

O BADANIU

***

Warszawa jest wiodącym
ośrodkiem akademickim
w Polsce. Przeważająca
liczba mieszkańców stolicy
posiada wyższe wykształcenie,
liczba studentów sięga blisko
220 tys., liczba absolwentów
to ponad 50 000 rocznie.
To sprawia, że warszawiacy
posiadają umiejętności
językowe, specjalistyczną
wiedzę i wysoką kulturę pracy.

Badanie „Business Environment Assessment Study” zostało zrealizowane metodą
CAWI wśród szefów 809 firm w Polsce
w IV kwartale 2020 r. Cykl raportów
dedykowanych głównym ośrodkom
miejskim w Polsce ma na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. Materiał pozwala spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw.
Raport przygotowywany co roku, zawiera
informacje dotyczące poziomu wyna– Wrocław, dzięki zapleczu jakościowym grodzeń specjalistów i menedżerów
uczelni, w tym drugiej najlepszej politech- na polskim rynku. Pełny raport dostępny
nice w Polsce, plasuje się na podium wśród jest na stronie: antal.pl/wiedza/raport/
polskich miast w dostępie do zasobów potencjal-inwestycyjny-warszawy-beas.
z obszarów inżynierii, IT, o kompetencjach
Autor:
lingwistycznych (prawie 100% wrocławskich studentów posługuje się językiem
angielskim), analitycznych i finansowych
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5 KLUCZOWYCH ELEMENTÓW
UDANEGO OUTSOURCINGU
PROCESÓW CONTACT CENTER
Outsourcing obsługi klienta istnieje w Polsce od końca lat
dziewięćdziesiątych. W tych wczesnych latach rdzeniem
branży outsourcingowej były kontrakty z kilku głównych branż:
telekomunikacji, banków, ubezpieczycieli i wydawnictw.
Pozostałe, albo nie outsource’owały wcale,
albo zlecały takie procesy w bardzo ograniczonym stopniu, ewentualnie w ramach
pojedynczych rozproszonych kampanii.
Wraz z rosnącą świadomością potencjal
nych korzyści oraz coraz większą liczbą
usługodawców idea przenoszenia pobocznych procesów poza własną firmę stopniowo docierała też do innych branż.
Od co najmniej kilku lat zauważam nowe
firmy, które decydują się na ten krok. Na co
zwrócić uwagę decydując się na outsourcing contact center?

1. CEL OUTSOURCINGU
Czy jest to wsparcie dla wewnętrznych
działów sprzedaży lub obsługi klienta,
wydzielenie jednego procesu, czy przekazanie całości usług w ręce firmy zew
nętrznej? W każdym wypadku istotne
jest, aby zacząć od analizy potrzeb. Przy
jakim koszcie pozyskania klienta lub
obsługi kontaktu, outsourcing będzie
dla nas i partnera opłacalny? Warto oszacować własne koszty wliczając w nie,
oprócz kosztu pracownika, również koszty
obsługi biura i pozostałe koszty stałe.
W przypadku bardzo krótkich kampanii
marketingowych może wystarczyć nam
realizacja procesu we własnym zakresie,
przynajmniej we wczesnym stadium projektu. Większość firm z branży contact
center przyjmuje zlecenia od pewnej skali.
Wynika to z czasu i zaangażowania, które
są potrzebne do uruchomienia każdej
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nowej kampanii, co odciąga część zes
połu z obecnie realizowanych projek
tów. Ponadto, w przypadku kampanii
wychodzących (sprzedaż, leady) niemal
wszystkie firmy korzystają z automatycznych systemów wybierania, które są najbardziej efektywne mając do dyspozycji
5000–10 000 rekordów w bazie danych,
więc wymóg dotyczący wielkości prowadzonej kampanii jest również podyktowany ograniczeniami technologicznymi.

zewnętrznych, aby dokładnie sprawdzić
potencjalnego partnera. Naprawdę warto
poświęcić czas i spotkać się z dwoma lub
trzema potencjalnymi usługodawcami,
aby zobaczyć, jak wygląda biuro call
center oraz w jakich warunkach będą pracowali nasi przyszli pracownicy. Istotnym
punktem jest też wskaźnik rotacji personelu, ponieważ wiele mówi o doświadczeniu zespołu.

Sugeruję, aby zwrócić uwagę na dokumenty wewnętrzne, takie jak procedury
Jeżeli zapada już decyzja o outsourcingu, i np. karty do oceny jakości rozmów,
kolejnym krokiem jest wybór partnera. zwane kartami coachingowymi. Świadczą
Jest to jeden z najtrudniejszych, o ile nie one o poziomie profesjonalizmu i ustruknajtrudniejszy element na tym etapie. Tak turyzowaniu procesów obsługi klienta
jak w każdej branży, niekiedy trudno zaj- w danej organizacji.
rzeć za kurtynę marketingu, aby poznać
realny obraz i możliwości wybranej firmy. 3. 2x „I”, CZYLI INTEGRACJA

2. OCENA OUTSOURCERA

ORAZ IMPLEMENTACJA
Cena usługi jest tylko jednym z kryteriów.
Bardzo łatwo jest rozpocząć współpracę,
która zakończy się po kilku tygodniach
bez osiągnięcia spodziewanych rezultatów, co przekłada się na zmarnowany
czas i pieniądze. Istnieje kilka kluczowych
punktów, na które należy zwrócić uwagę,
np. doświadczenie kadry zarządzającej,
a zwłaszcza kierowników zespołów lub
– jak mówi się potocznie w branży –
team leaderów, gdyż to oni są odpowiedzialni za realizację wyników ilościowych
i jakościowych. Największe firmy angażują swoje działy, uciekając się nawet
do pomocy wyspecjalizowanych firm

Istotnym aspektem, o którym firmy często
zapominają, jest integracja usługi outsourcingowej z wewnętrznymi działami
firmy. Patrząc z szerszej perspektywy,
firma BPO jest częścią naszej organizacji, która znajduje się w innej lokalizacji. Dobrym pomysłem jest wyznaczenie głównej osoby odpowiedzialnej
za współpracę z partnerem. Jej zadaniem
jest monitoring raportów, nagrań, szkoleń
w przypadku wdrożenia nowych produktów lub procedur, a także bycie łącznikiem w codziennej wymianie informacji
pomiędzy outsourcerem a wewnętrznymi działami firmy. Jeżeli takiej osoby
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zabraknie może dojść do rozmycia odpowiedzialności i nieporozumień z usługodawcą. Jest to szczególnie istotne
w początkowym okresie współpracy.

Częścią składową raportów są również po zaplecze technologiczne gwarantunagrania rozmów. Tu należy zweryfikować jące nieprzerwane świadczenie usługi.
jak szybko będziemy mieli do nich dostęp. Jeżeli decydujemy się na outsourcing
Ma to olbrzymie znaczenie w przypadku infolinii warto zweryfikować procedury
jakiejkolwiek reklamacji, ale jest również dotyczące zachowania ciągłości obsługi
4. RAPORTOWANIE
niezmiernie przydatne w bieżącym moni- na wypadek awarii, sprawdzić, czy firma
Dochodzimy tu do kolejnego ważnego toringu pracy contact center. Minęły już ma minimum 2 operatorów telekomuaspektu udanego outsourcingu, jakim czasy, gdy plik z nagraniem był dostępny nikacyjnych, czy i jak często są wykonyjest komunikacja i raportowanie wyników. na serwerze dopiero kolejnego dnia. wane kopie zapasowe danych. W konPo pierwsze, outsourcując kampanie Obecnie powinny być dostępne krótko tekście RODO procedury dotyczące
oparte na rozliczeniu za sukces, zlece- po zakończeniu rozmowy. Możliwe są bezpieczeństwa danych osobowych
niodawcy nie otrzymują lub nie proszą również odsłuchy na żywo w czasie jej są koniecznością, i to również należy
o raporty z wynikami efektywnościo- prowadzenia. Warto poprosić o dostęp poddać weryfikacji.
wymi. Nie jest to problemem, dopóki
spływa strumień leadów lub sprzedaży.
Istotnym aspektem, o którym firmy często zapominają, jest integracja usługi
Niemniej, gdy wyniki nie są takie, jakie
outsourcingowej z wewnętrznymi działami firmy. Patrząc z szerszej perspektywy,
były wstępnie spodziewane lub współfirma BPO jest częścią naszej organizacji, która znajduje się w innej lokalizacji.
praca kończy się przez wypowiedzenie
umowy przez outsourcera, raporty pomagają dotrzeć do źródła problemu.
do np. wszystkich nagrań lub wszystkich Usługi call center to wbrew pozorom
O ile większość firm BPO oferuje rozbudo- nagrań skutecznych i nieskutecznych bardzo kompleksowe i wieloaspekwane możliwości raportowania, to firmy (bez oddzwonień, itp.), dzięki czemu towe rozwiązania, na które składa się
zlecające taką usługę często zapominają możliwe będzie zbudowanie pełnego wiele zmiennych, a te muszą z kolei ze
o raportowaniu zwrotnym. Jeżeli zależy obrazu sytuacji.
sobą harmonijnie współpracować. Jeżeli
nam na poprawie jakości współpracy, to
zabraknie któregokolwiek z powyższych
należy przesłać informację, np. o tym, Niekiedy, w miarę możliwości, warto odde- elementów, może okazać się, że współczy nasz handlowiec był zadowolony ze legować jednego z pracowników do spę- praca z partnerem nie spełniła pokładaspotkania umówionego przez call center dzenia kilku dni z partnerem. Znacznie nych w niej oczekiwań.
lub regularnie przesyłać do partnera łatwiej jest przekazywać pierwsze uwagi
wszystkie informacje i sygnały otrzymy- i spostrzeżenia na bieżąco w rozmowach
wane od naszych klientów. Przydaje się z zespołem. Z własnego doświadczenia Autor:
tu wspomniana wcześniej osoba, wyzna- mogę powiedzieć, że takie podejście
czona do kontaktu z partnerem lub part- pozwala znacząco przyspieszyć proces
nerami. Zarówno ja, jak i moje koleżanki wdrożenia usługi.
i koledzy z branży posiadamy przykłady
kampanii, w których dowiadywaliśmy się 5. BEZPIECZEŃSTWO
Marcin Łukasik,
o istotnych punktach zapalnych lub pro- Szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
Commercial
blemach dopiero po dłuższym czasie, np. Począwszy od zaplecza finansowego
Director CEE,
po miesiącu od wdrożenia projektu.
firmy, z którą zamierzamy współpracować,
Unicall
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RYNEK SAMOCHODÓW
KLASYCZNYCH W POLSCE
Rynek motoryzacyjny w dzisiejszych czasach jest nieprawdopodobnie
rozciągnięty. Marki ścigają się, niczym na torze wyścigowym ich auta,
o jak najlepszy model, o jak najlepszą ofertę.
Na naszych oczach przemysł samochodowy wyciska z siebie siódme poty, by
nas zadowolić i byśmy tylko zechcieli
zainwestować w coraz to nowsze auta.
Tymczasem, gdzieś przez uchylone drzwi
rynku, które ten zostawił nieopatrznie
otwarte (a może właśnie z pełnym namysłem), wkradła się nieśmiało przeszłość.
Inwestycja w auta klasyczne staje się
w naszym kraju coraz popularniejsza.
Nie jest tak tylko wśród osób bogatszych,
ale równie mocno w klasie średniej jest
widoczny przyrost inwestorów. Jest to
rynek dość specyficzny, ponieważ nie tyle
patrzy się na nowość funkcji co na wartość, jaką niesie za sobą historia.

JAK OKREŚLIĆ AUTO KLASYCZNE?
Zapis w Artykule 2 pkt. 39 Ustawy Prawo
o ruchu drogowym mówi nam, że: Pojazd
zabytkowy – pojazd, który na podstawie
odrębnych przepisów został wpisany do
rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd
wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie
z odrębnymi przepisami.
Samochodem klasycznym w Polsce
można nazwać:
• auto, które ma minimum 30 lat (jeśli
mówimy o pojazdach pospolitych);
• kiedy minęło minimum 15 lat od zakończenia produkcji danego modelu;
• ma przynajmniej 75% oryginalnych części.
Co ciekawe, jeśli samochód nie spełnia
tych wymagań, ale przekonamy rzeczoznawcę co do jego wartości, to również może uzyskać miano zabytkowego.
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Musimy tylko udowodnić jego wartość
historyczną czy przynależność do znanej
osobistości i auto może być wówczas
uznane za zabytkowe.

JAK INWESTOWAĆ
W AUTA ZABYTKOWE?
Inwestycje takie często płyną z miłości
do motoryzacji, ale nie ma się co oszukiwać – to jest też biznes, który powinien
się zwrócić. Jednak, jak od zera zacząć
swoją przygodę ze zbieraniem zabytkowych samochodów? Zakładamy przy
tym, że nie posiadamy setek tysięcy miesięcznego przychodu, a jedynie zachomikowane gdzieś 60–70 tys. Co robić
w takim wypadku? Cóż, z całą pewnością
nie będziemy w takiej sytuacji pozwalać
sobie na wyjątkowo unikatowy samochód, jednak nie należy się tym zniechęcać. Eksperci i pasjonaci samochodów
zabytkowych przekonują, że kwota wejściowa na rynek kolekcjonerski zaczyna
się mniej więcej od 50 tys. złotych, aczkolwiek można znaleźć nawet tańsze –
za 30–40 000 złotych. Za takie pieniądze
jesteśmy już w stanie kupić samochód
i rozpocząć przygodę z rynkiem klasyków. Tutaj przykładem może być Fiat
500, który oscyluje właśnie około tej ceny.
Co więcej, zwrócić uwagę należy na jedną
rzecz, o czym słyszymy od bardziej wprawionych kolekcjonerów – nie warto
kupować na początku samochodu, który
nam się nie podoba. Powinniśmy zainwestować w taki, który chcemy kupić,
nie będzie generował dużych problemów, jest zdolny do jazdy, w dobrej

Outsourcing&More Polska | lipiec–sierpień 2021

jakości i będzie przynosił nam przyjemność. Nie ma zbytnio sensu inwestować
pierwszy raz w samochód, który nam się
nie podoba, a wybraliśmy go, bo się opłaca.
W ten sposób możemy zniechęcić się już
na początku swojej drogi.
Rodzi się tutaj z pewnością pytanie, czy
jest to biznes ryzykowny. W celu odpowiedzi przyjrzyjmy się wymienionemu już
Fiatowi 500. Dziś jego wartość rynkowa to
właśnie ok. 60 tys. złotych. Jeszcze w roku
2013 wartość ta wynosiła 28 tys. Obserwujemy więc ponad dwukrotny wzrost jego
wartości. Właśnie tutaj widzimy znaczny
plus dobrej jakości auta, ponieważ nie
będziemy musieli wkładać w niego dodatkowych pieniędzy w celu restauracji.
Nawet, dodając do tego spadającą wartość
pieniądza czy konieczne inwestycje – tak
czy inaczej – nie stracimy. Jedynie możemy
zastanawiać się, jak zarobić.

zdobywać coraz większą popularność,
a ich wartość wzrasta. W perspektywie
kilku miesięcy takie włożenie pieniędzy
okaże się bezskuteczne, ze względu
na pospolitość pojazdu i szerszy dostęp
do tej marki. Warto przyjrzeć się samochodom mniej popularnym, ale odznaczającymi się czymś szczególnym, nietypowym. Warto pochylić się nad autami
w wersjach limitowanych, nad unikatami.
Ponadto ważne jest, by zwracać uwagę
na zgodność samochodu z oryginałem,
czy się zgadza ilość części. Ewentualnie
patrzymy na renowację samochodu,
w jaki sposób została zrobiona i czy
odzwierciedla dostatecznie oryginał.

czy Edward Gierek osiągnął w 2019
r. cenę 399 tys. złotych. Możemy być
przekonani, że nasza znajomość historii
i pasja będą tylko i wyłącznie wartością
dodaną. Kierując się wyłącznie planem
biznesowym, bez większego pojęcia
o motoryzacji, możemy nie osiągnąć
tak dużych sukcesów, jakbyśmy chcieli
i planowali.
Najpierw warto zainteresować się mo
toryzacją oraz dzisiejszym rynkiem aut
klasycznych w Polsce. Później będzie
nam to tylko plusować w dalszych
inwestycjach.
Autor:

Z całą pewnością wartością dodaną
samochodu jest jego historia. Jeżeli odegrał on dużą rolę w motoryzacji, to jest
to z całą pewnością dobra inwestycja.
Jeśli należał do znanej osoby – artysty,
pisarza, polityka, gwiazdy filmowej czy
Warto pamiętać, by nie inwestować innej słynnej osobowości. Samochód,
w auta, które na rynku nagle zaczynają którym byli wożeni Władysław Gomułka

Tomasz
Szczerbakowski,
Doradca
Motoryzacyjny,
Kingsman Finance

Eksperci i pasjonaci samochodów zabytkowych przekonują, że kwota
wejściowa na rynek kolekcjonerski zaczyna się mniej więcej od 50
tys. złotych, aczkolwiek można znaleźć nawet tańsze – za 30–40 000
złotych. Za takie pieniądze jesteśmy już w stanie kupić samochód
i rozpocząć przygodę z rynkiem klasyków. Tutaj przykładem może
być Fiat 500, który oscyluje właśnie około tej ceny.
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PROJEKTUJEMY I WYKONUJEMY
PRZESTRZENIE, W KTÓRYCH
DOBRZE SIĘ PRACUJE I ŻYJE

Wywiad z Arturem Winnickim, CEO, Grupa Reesco.
Outsourcing&More: Dużo mówi się
o tym, że pandemia zmienia styl pracy i przestrzenie biurowe. Jak zmieniły
się oczekiwania najemców i właścicieli
obiektów w stosunku do firm z obszaru
fit-out w zakresie projektowania biur?

Artur Winnicki, CEO, Grupa Reesco:
Zacznę ze szczyptą sceptycyzmu, ponieważ nie oczekiwałbym rewolucji w sposobie projektowania powierzchni biurowych. Doświadczyłem istoty pandemii i jej następstw, jakie miały miejsce

na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Czy mogą mieć jednak one bezpośredni wpływ na zmianę w zakresie
projektowania biur? Według mnie nie,
a na pewno nie w istotny sposób.
Zmiany w biurach, których doświadczyliśmy w Polsce na przestrzeni ostatnich
sześciu lat, to efekt pracy ekspertów
z wczesnych lat dziewięćdziesiątych.
W 1989 r. Franklin Becker i Fritz Steele
rozpoczęli badania nad nowym sposobem pracy, a ich wyniki zostały opublikowane w roku 1995 w książce Workplace
by Design. Warto również wspomnieć
inną ważną publikację The new office,
napisaną przez Franka Duffy, poprzedzoną wieloma latami badań i analiz.
To w latach 90. XX w. powstawały podwaliny zmian projektowych wdrażanych
w latach 2010–2020.
W moim przekonaniu, przewrotnie,
pandemia może zmienić filozofię projektowania przestrzeni domowych, ale
nie biur. Zmieni natomiast proporcje,
wskaźniki i przyspieszy pewne procesy.
Elastyczne przestrzenie, hot deski, zwiększona liczba sal konferencyjnych i salek
do pracy indywidualnej, strefy funkcyjne,
chillout zony – to niektóre z elementów
stanowiących odpowiedź na zmieniające
się długofalowo potrzeby nowej generacji pracowników – dynamicznych, pracujących w tzw. „zwinnych” zespołach.
W latach 2010-2020 mówiło się także
o procesie zmiany proporcji czasu pracy
w domu i w biurze, a także o modelu
hybrydowym. Pandemia zdecydowanie
przyspieszyła jego wprowadzenie, ale nie
jest to nowość.
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W moim przekonaniu, przewrotnie,
pandemia może zmienić filozofię
projektowania przestrzeni domowych,
ale nie biur. Zmieni natomiast proporcje,
wskaźniki i przyspieszy pewne procesy.
Realizacja dla Omni Office w budynku The Warsaw Hub.

Korporacyjni giganci prezentowali go
w swoich futurystycznych wizjach – przypomnijmy sobie chociażby krótki film
z roku 2009 Microsoft's Concept – Future
vision 2020. Zwróćmy uwagę, że dla nas
– przedstawicieli pokoleń funkcjonujących obecnie na rynku pracy – intensywne korzystanie z nowych technologii
i wirtualnych rozwiązań stało się niejako
koniecznością ze względów praktycznych.
Nie do końca jednak leży to w naszej
naturze. Nasze dzieci, z kolei, funkcjonują
w przestrzeni wirtualnej już od najmłodszych lat – potęguje się to szczególnie
w dobie nauczania zdalnego. Możemy
przewidywać, że za 20 lat nie będzie systemu pracy, jaki obecnie znamy, i tym
samym, filozofia projektowania istotnie
się zmieni. Powierzchnie biurowe będą
istniały, ale ludzie nauczą się pracować
lepiej w wirtualnym środowisku i będzie
to normą.

wykonywanych zadań i zakresu obowiązków. Wydaje się jednak, że do zastosowania tego typu rozwiązań na szeroką skalę mogą zmusić nas jedynie zjawiska globalne, stwarzające zagrożenia
większe, niż szkody wywołane pracą całkowicie zdalną. Ja jestem dobrej myśli
i wierzę, że nowa rzeczywistość, której
doświadczę za życia, nie będzie aż tak
bardzo odbiegać od tej, która nas otaczała przed 2020 rokiem.

– był nam przedstawiany i mieliśmy go
wykonać. Obserwując rynkowe zmiany
i trendy, chcąc odpowiadać w szerszym
ujęciu na zapotrzebowania inwestorów,
poszerzyliśmy obszar naszej działalności. Do Grupy Reesco dołączyła pracownia architektoniczna Iliard z ponad 40
projektantami na pokładzie, dzięki której poszerzyliśmy nasze kompetencje
w zakresie projektowania budynków
i powierzchni biurowych, hotelowych
oraz PRS. Połączenie jakości projektoJak na te potrzeby odpowiada Grupa wej Iliard i wykonawczej Reesco tworzy
Reesco? W jaki sposób budujecie swo- kompleksową usługę Design and Build.
je przewagi konkurencyjne na ryn- Pracownia Iliard jest odpowiedzialna
ku Office?
m.in. za projekt architektoniczny kraReesco powstało jako firma budow- kowskiego biurowca AFI V.Offices, który
lana, wykonująca aranżacje wnętrz. Nasz otrzymał najwyższy w historii wynik certyzespół, złożony m.in. z project manage- fikatu BREEAM w Europie kontynentalnej.
rów, inżynierów czy kosztorysantów, Zdobyte 98,87% plasują budynek na drukoncentrował się na przestrzeni przede gim – najwyższym – miejscu certyfikacji
wszystkim od strony jej prawidłowego BREEAM na świecie w swojej kategorii,
wykonania i minimalizacji ryzyka tech- po londyńskim Bloombergu.
Faktem jest, że – jeżeli zjawisko, które nicznego. Wyspecjalizowaliśmy się
miało miejsce w latach 2020/2021, będzie w poszukiwaniu i proponowaniu naj- To pokazuje, że pozyskaliśmy do naszej
się powtarzało – może to spowodować bardziej pragmatycznych rozwiązań Grupy kluczowego gracza usług projekzwrot ku całkowicie wirtualnej pracy technicznych w momencie, gdy pro- towych z wieloletnim doświadczeniem
– oczywiście w zależności od rodzaju dukt – w formie koncepcji albo projektu i najwyższymi standardami projektowania
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Trendy w obszarze workplace są bardzo podobne
w większości krajów europejskich. Poszczególne
rynki różnią się podejściem do procesu kształtowania
powierzchni biurowych w wymiarze praktycznym.
Przede wszystkim widać różnice w profilu
bezpośredniego klienta oraz budowaniu relacji
z klientem, sposobie prowadzenia dialogu i współpracy.

Realizacja dla Omni Office w budynku The Warsaw Hub.

trendy będą kształtowały rynek Office
w najbliższych latach?
Tak jak wspomniałem wcześniej, środowisko pracy przyszłości będzie zdeterminowane przez wychowanie naszych
dzieci. Wirtualizacja nie jest jednak jedynym trendem, w którym wzrasta najmłodsze pokolenie. Rośnie świadomość
dotycząca ekologii i dbania o środowisko naturalne – coraz mocniej zdajemy
sobie sprawę, że nasza planeta będzie nas
O biurach w kontekście post-COVID skrupulatnie, rok do roku, z tego rozliczać.
powiedziano już wiele. A jakie inne W obliczu zmian klimatycznych, położenie
przestrzeni hotelowych i biurowych
na świecie. Ten ruch sprawił, że Reesco,
z firmy, która w swoich działaniach była
ukierunkowana mocno „technicznie
i inżyniersko”, stała się podmiotem, który
patrzy na przestrzenie bardziej holistycznie – także z perspektywy work-life.
Kompleksowo projektujemy i wykonujemy przestrzenie, w których dobrze się
pracuje i żyje.
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będzie umiejętne wykorzystanie istniejących materiałów – już wbudowanych,
a nie ciągłe produkowanie nowych. To
samo dotyczy mebli biurowych, które
bardzo często, zamortyzowane, nie stanowią wartości dla firm, a wiele z nich
mogłoby zostać odświeżonych lub przekazanych potrzebującym. W roku 2012
stworzyliśmy fundację I Want To Help,
która zajmuje się przekazywaniem
materiałów budowlanych i sprzętów
biurowych, przeznaczonych pierwotnie
do utylizacji, ale wciąż funkcjonalnych
i użytecznych, dla osób potrzebujących.
Mamy świadomość jak wielu ludziom,
rodzinom i placówkom można by jeszcze
pomóc, i jak wiele takiej pomocy szuka.
Powyższe zmiany już się dzieją, a pandemia faktycznie może je przyspieszyć.
Zwiększa się nacisk na ekonomiczny
aspekt tworzenia energooszczędnych
obiektów. Istotnym elementem jest
edukacja o tym, jak poniesienie dodatkowych, wyższych środków kapitałowych na realizację energooszczędnych
rozwiązań, wpływa na optymalizację
kosztów konsumpcji energetycznej.
Inwestorzy będą poszukiwali partnerów,
którzy wiedzą jak prawidłowo zainwestować w ekologię.

nacisku na takie elementy, jak sustainability w budownictwie i fit-oucie nie
jest już wyróżnikiem, a elementem obowiązkowym. O konsumpcji energetycznej w budynkach, jako pierwszy, głośno
mówił Mirosław Czarnik z GPP. Jego budynek biurowy otrzymał pierwszy w Europie
kontynentalnej certyfikat BREEAM
Outstanding. Deweloperzy każdego roku
budują coraz to lepsze budynki.
Uważam, że idea gospodarki cyrkularnej
będzie miała ogromne znaczenie. Ważne
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Reesco jest współzałożycielem i członkiem Studio Alliance – grupy ekspertów sektora workplace w Europie. W jej
skład wchodzi 12 członków z Wielkiej
Brytanii, Belgii, Czech, Francji, Turcji,
Niderlandów, Węgier, Irlandii, Włoch,
Rumunii i Polski. Czy trendy dotyczące
planowania i projektowania środowiska pracy w poszczególnych krajach
różnią się, a może mamy już do czynienia z jednym, międzynarodowym
rynkiem europejskim?
Trendy w obszarze workplace są
bardzo podobne w większości krajów
europejskich. Poszczególne rynki różnią
się podejściem do procesu kształtowania powierzchni biurowych w wymiarze
praktycznym. Przede wszystkim widać
różnice w profilu bezpośredniego klienta
oraz budowaniu relacji z klientem, sposobie prowadzenia dialogu i współpracy.
Ta interakcja pomiędzy usługodawcą
a najemcą jest w dużej mierze zdeterminowana uwarunkowaniami kulturowymi na danym rynku. Różne są też
zwyczaje związane ze zlecaniem usług
fit-outowych. W niektórych krajach firmy

projektowo-wykonawcze pracują bezpośrednio dla najemcy, w innych właściciel obiektu zleca prace dla najemcy,
jako użytkownika końcowego. Obecność
w Studio Alliance, daje nam dostęp
do nowych pomysłów, idei, trendów,
ale także metod pracy na poszczególnych rynkach. Dzielimy się wiedzą i wspólnie tworzymy innowacyjne
usługi z zakresu projektowania i fit-outu
skrojone na miarę międzynarodowego
rynku europejskiego.
Wiosną rynek obiegły informacje
o dużych zmianach w Reesco. Grupa
mocniej zaznaczyła swoją obecność
na rynku nieruchomości handlowych,
tworząc Reesco Retail, oraz w sektorze hotelowym – poprzez akwizycję
Pracowni Iliard i powołanie do życia
Reesco Hospitality. Nastąpiło to w dość
burzliwych czasach, kiedy rynek nieruchomości zmaga się ze skutkami
pandemii. Czy to dobry moment
na zmiany?
Reesco powstało w roku 2010 – dok
ładnie półtora roku po światowym kryzysie gospodarczym, gdy rynek nieru
chomości zmagał się jeszcze z jego
skutkami. Czas recesji to z reguły dobry
moment na kształtowanie biznesu,
pod warunkiem, że jest on budowany
w oparciu o długoterminową strategię
i konsekwentnie prowadzony. Dzięki
temu możemy doganiać lub być o kilka
kroków przed konkurencją i pracować
na sukces w perspektywie kolejnego
wzrostu gospodarczego. W 2018 r. pozyskaliśmy fundusz inwestycyjny. Kolejne
kroki to planowane poszerzanie obszaru
działalności poprzez otwieranie lub
nabywanie spółek w poszczególnych
sektorach. W ten sposób konsekwentnie
realizujemy naszą strategię coraz większej specjalizacji.
Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła
zmiany na rynku nieruchomości komercyjnych. Zaczęły się one znacznie wcześniej – i, jako Reesco, byliśmy na nie
gotowi. Właściciele i zarządzający nieruchomościami stoją przed wyzwaniem –
co dalej z obecną formułą biurową, handlową i hotelową? Przed nami era transformacji, a my uważamy, że możemy dużo
wnieść w zakresie przebudów obiektów
i przestrzeni.
Dziękujemy za rozmowę.
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DRONY W BIZNESIE

– JAK POMAGAJĄ I JAK SIĘ BRONIĆ
PRZED ICH OBECNOŚCIĄ

Wywiad z Robertem Fintakiem, prezesem zarządu Terra Hexen.
Katarzyna Czylok-Dąbrowska, redaktor, Pro Progressio: Technologia coraz
częściej łączy się z działalnością biznesową. Jednym z jej przykładów jest
obecność dronów w różnych dziedzinach biznesu – tych latających, pływających i poruszających się po ziemi.
Gdzie w tej chwili najczęściej stosuje
się drony?
Robert Fintak, prezes zarządu Terra
Hexen: Wiele lat temu, podczas dyskusji
na konferencji poświęconej nowoczesnym
technologiom, wypowiedziałem zdanie,
które spotkało się z natychmiastową krytyką współrozmówców. Brzmiało ono tak:
Drony, tak jak internet, wywrócą nasz świat
do góry nogami... Teraz jestem całkowicie
pewien, że miałem rację.
Dziś jeszcze pewną futurologią jest
mówienie, że nad naszymi głowami
za rok będą latały bezzałogowe taksówki czy drony dostarczające paczki.
Ale tylko pewną, ponieważ są już miejsca
na świecie, gdzie prowadzi się pilotaże z wykorzystaniem technologii 5G
i zarządza autonomicznymi maszynami
budowlanymi. A patrząc bliżej, kilka miesięcy temu polska firma Spartaqs dokonała pierwszego na świecie przelotu
dronem nad ścisłym centrum miasta
(Warszawa), celem dostarczenia próbek
medycznych do szpitala.
Wracając jednak do pytania. Zdjęcia
i filmy z wesela wykonane za pomocą
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dronów weszły do kanonu usług i są standardem od kilku lat. Obecnie zauważa się
także dynamicznie rosnący trend wykorzystywania bezzałogowych systemów
do inspekcji i nadzoru przy budowie autostrad czy tras szybkiego ruchu. Kolejnym
rozwijającym się rynkiem usług są kontrole dronowe farm fotowoltaicznych
i wiatraków. Nie jest to zaskoczeniem,
ponieważ wszędzie tam, gdzie musimy
uzyskać wysokiej rozdzielczości zdjęcia
czy materiał filmowy w czasie rzeczywistym, drony są niezastąpione, znacznie
tańsze i bezpieczniejsze niż specjalistyczna ekipa, która wejdzie na wiatrak,
mierzący nawet 120 m wysokości. Trzeba
przy tym jednak pamiętać, że aby wzlecieć dronem na wysokość powyżej 120
m od gruntu konieczne są odpowiednie
uprawnienia oraz specjalne pozwolenie
od Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Innym
przykładem obecności bezzałogowych
statków są dronoidy poruszające się
po ziemi, które znalazły zastosowanie
w inspekcjach długich odcinków rur gazowych czy w budowanych ropociągach.

filmowego i promocyjnego. Jeśli chodzi o magazyny, to znam firmy, które już
z powodzeniem dostarczają usługi analizy jakości powłoki dachów na dużych
powierzchniach magazynowych, zarówno
pod kątem uszkodzeń, pęknięć, przecieków, jak i utraty ciepła etc. Dodatkowo
montując specjalny skaner (lidar) można
uzyskać materiał graficzny z wnętrza nieruchomości i pokazać go w formacie 3D
klientowi, znajdującemu się na drugim
końcu świata.
Mój kolega, pracujący dla jednej z dużych
korporacji na open-space, mówił mi,
że bardzo popularne stały się pracownicze wyścigi biurowe małymi dronikami,
jako forma relaksu w przerwach od pracy.

Czy, aby używać dronów w Polsce,
wymagane są jakieś specjalne pozwolenia, licencje lub inne uprawnienia?
I czy drony się rejestruje – podobnie
jak np. samochody?
Jest kilka kategorii, które wpływają
na konieczność rejestracji i posiadania
licencji. Zaliczamy do nich wagę drona,
Na przykładzie branży budowlanej to czy posiada sensor (kamerę), mogącą
widzimy, iż drony w znaczący spo- rejestrować materiał filmowy, zdjęciowy,
sób ułatwiły pracę człowiekowi – dane osobowe (RODO) oraz gdzie opedo jakich zadań można stosować dro- rator zamierza nim latać. Przepisy są
ny w nieruchomościach biurowych dość proste i podzielone na kategorię
lub magazynowych?
otwartą i specjalną. Aktualnie używając
Świetnie sprawdzają się do wykona- drona w celach niekomercyjnych jestenia map i inwentaryzacji terenu danej śmy zwolnieni z formalności, takich jak
inwestycji, a także wykonania materiału zdany egzamin na operatora drona.
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pod nasze drzwi w domu. Czy te informacje to narazie tzw. badanie rynku,
czy być może jesteśmy już bliżej niż
dalej tego typu praktyk biznesowych?
Nie dalej niż miesiąc temu firma,
posiadająca w Polsce sklepy ze sprzętem
sportowym, wspólnie z polskim producentem dronów testowała dostarczanie paczek w określone miejsce. Testy
okazały się sukcesem. Tego typu rozJeśli chodzi o obronę przed tego typu wiązania pojawią się bardzo szybko,
działalnością, to nie mamy zbyt wielu a właściwie są gotowe do wdrożenia.
Oczywiście bez względu na wagę drona narzędzi. Musimy zdać sobie sprawę, Przeszkodą są regulacje dotyczące takich
obowiązuje zakaz lotów nad terenami że te latające roboty, nawigowane przez lotów od strony państwa. Analizy finanzamkniętymi, obiektami jądrowymi, operatora lub lecące autonomicznie sowe pokazują, że wykorzystanie drojednostkami wojskowymi i poligonami dzięki zaplanowanej trasie, są niezwykle nów do dostarczania paczek daje duże
oraz takimi obiektami, jak: elektrownie, trudne do wykrycia. W dużej mierze zbu- oszczędności firmom kurierskim i e-comciepłownie, wodociągi, oczyszczalnie dowane są z plastiku, wydzielają mini- merce, tak więc pytanie nie czy, ale kiedy
ścieków, zakłady produkcji specjalnej itd. malną ilość ciepła, są ciche i latają poza nad naszymi głowami zobaczymy wiele
Zachęcam do odwiedzenia strony urzędu widocznością dla oka ludzkiego. Dlatego latających maszyn?
odpowiedzialnego za regulacje www. współczesne radary i inne sensory mają
ulc.gov.pl, gdzie można znaleźć wszelkie poważne trudności z detekcją takich lata- Na koniec pytanie o drony z bardziej
szczegółowe informacje.
jących obiektów.
globalnego punktu widzenia – jak
Polska wygląda na mapie świata, jeśli
chodzi o produkcję czy też zastosowanie dronów w biznesie?
Polska ma bardzo bogate tradycje
Obecnie zauważa się tdynamicznie rosnący trend wykorzystywania
modelarskie, dlatego od ponad dekady
bezzałogowych systemów do inspekcji i nadzoru przy budowie autostrad czy
nasi inżynierowie i konstruktorzy tworzą,
tras szybkiego ruchu. Kolejnym rozwijającym się rynkiem usług są kontrole
projektują i przekuwają na realne modele
dronowe farm fotowoltaicznych i wiatraków. Nie jest to zaskoczeniem,
swoje wizje. Mamy ponad 15 tys. certyfiponieważ wszędzie tam, gdzie musimy uzyskać wysokiej rozdzielczości zdjęcia
kowanych operatorów dronów. Byliśmy
pierwszym krajem, który w 2012 r. opraczy materiał filmowy w czasie rzeczywistym, drony są niezastąpione, znacznie
cował zasady i regulacje korzystania
tańsze i bezpieczniejsze niż specjalistyczna ekipa, która wejdzie na wiatrak,
z dronów. Jako pierwsi opracowaliśmy
mierzący nawet 120 m wysokości.
również standard bezpieczeństwa infrastruktury wrażliwej, narażonej na działanie bezzałogowców.
Obowiązuje nas jedynie zakaz lotów poza
zasięgiem wzroku, a w terenie zabudowanym, jeśli waga urządzenia przekracza 600
g, musimy zachować dystans minimum
30 m od ludzi i pojazdów oraz min. 100 m
od zabudowań i dużych zgromadzeń
osób. Latając dronem ważącym poniżej
600 g możemy swobodnie latać w terenie
zabudowanym, zapewniając bezpieczną
odległość poziomą od innych statków
powietrznych, obiektów, osób i zwierząt.

Na początku mieliśmy jeden, dwa newsy
na tydzień, dziś właściwie kilka dziennie.
Skali nie da się określić, ponieważ nie
ma jeszcze takich rejestrów, ale dynamika tego zjawiska jest zatrważająco
rosnąca. Wystarczy zdać sobie sprawę,
że w samej tylko Polsce sprzedano już
znacznie powyżej 100 000 zaawansowanych bezzałogowców.

Pomoc to jedno, a działalność szpiegowska to drugie. Drony i inne roboty
mogą być wykorzystywane do wykradania danych, robienia nielegalnych
zdjęć i innych działań niezgodnych
z prawem. Jak duża jest skala takich
zjawisk w Polsce i na świecie, i jak się
bronić przed dronami?
Od roku monitorujemy media
i w trzech językach umieszczamy
na stronie www.antidrone24.com znalezione informacje o atakach, wypadkach,
incydentach, sprawach karnych, przestępstwach z wykorzystaniem dronów.

Oczywiście są już zaawansowane systemy, jak choćby polski system „SKY ctrl”,
opracowany przez inżynierów z firmy APS,
ale przeciętny Kowalski raczej nie zamontuje sobie na dachu radarów i sensorów
optycznych. Wierzę natomiast, że działając prewencyjnie, nasza infrastruktura
krytyczna ma już lub zaraz będzie miała
takie zabezpieczenia.
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Niestety produkty chińskie są na tyle
tanie, a jednocześnie zaawansowane,
że mamy znacznie większe doświadczenia w wykorzystaniu ich biznesowo, niż
w produkcji własnych autorskich modeli.
Co nie znaczy, że polskie drony nie są konkurencyjne na rynkach światowych, jednak dotyczy to raczej dronów militarnych.
Dziękuję za rozmowę.

W mediach sporo czytamy lub słyszymy
o zastosowaniu dronów w przemyśle
e-commerce i wykorzystywaniu ich np.
do dostawy zakupionych produktów
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PONOWNIE
W STRONĘ BIUR?

SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZEŃ
Z LOCKDOWNU
Im bardziej będziemy kontrolować sytuację epidemiczną, tym bardziej
potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem, chęć wymiany informacji
i konsultacji skierują nas ponownie w stronę biur. Jednak, czy po
zmianie, jaka zaszła w sposobie pracy, możemy wrócić do naszych
wcześniejszych obowiązków i funkcjonować, jak gdyby nigdy nic?
Pandemia wymusiła na nas zmianę sposobu wykonywania pracy. Stwierdzenie
to nie jest ani nowe, ani odkrywcze,
więc nie będę się nad nim specjalnie
pochylać. Pozwolę sobie za to na małe
wybiegnięcie myślami wprzód i zastanowienie się nad tym, co w związku z tym
się zmieni? O czym trzeba pomyśleć?
Co zabezpieczyć?

PRZENIESIENIE DO ŚWIATA
WIRTUALNEGO
Przed pandemią mówiliśmy o różnorodności zadań wykonywanych w ramach
obowiązków służbowych i potrzebie zapewnienia odpowiedniej przestrzeni w biurze. Praca projektowa, burze mózgów,
spontaniczne spotkania ze współpracownikami, spotkania zewnętrzne, praca
w skupieniu – to tylko niektóre z nich.
Z perspektywy działań operacyjnych,
wraz z wybuchem pandemii niewiele się
zmieniło. Większość zadań po prostu
przeniosła się do online’u, a oprogramowanie do wideokonferencji, czy aplikacja do zarządzania zespołem rozproszonym, stały się kolejnymi narzędziami
niezbędnymi do efektywnego wykonywania zadań. Warto zwrócić uwagę
na to, że podobny model jeszcze przed
pandemią był bardzo popularny wśród
handlowców i wynikał bezpośrednio ze
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specyfiki ich pracy. Teraz rozpowszechnił ich hybryda. Warto pamiętać, że istnieją
się znacznie szerzej, a co istotniejsze – zawody, w których – z różnych względów
w wielu przypadkach się sprawdził.
(technicznych, bezpieczeństwa itp.)
– konieczna jest praca wyłącznie biuMODEL HYBRYDOWY
rowa. Dodatkowo, niektórzy pracownicy
– POMYSŁ NA ZŁOTY ŚRODEK
po prostu preferują pracę z biura z przeW czasie pandemii część obowiązków różnych powodów osobistych, i to również
i procesów było wykonywanych może powinniśmy wziąć pod uwagę podczas
efektywniej, jednak kosztem wymiany planowania naszego biura jutra. Pytanie,
informacji i poczucia przynależności do które powinniśmy sobie ostatecznie zadać,
zespołu czy organizacji. Nasze poczucie nie brzmi „czy powrócimy do biur?”, lecz
odizolowania, brak kontaktu z zespołem „do jakich biur powrócimy?”. Tak jak przed
i jakże popularne problemy z przepływem pandemią staraliśmy się, żeby biura były
informacji wskazują nam, że będziemy dopasowane do stylu pracy, jaką w nich
szukali modeli pośrednich. Modeli, w któ- wykonywaliśmy, tak i teraz trzeba się zastarych będziemy mogli wykorzystać umie- nowić, jakie aktywności będą podejmojętności, wdrożone narzędzia i wypra- wane w biurze jutra i co musimy zrobić,
cowane podczas pandemii schematy aby stworzyć przestrzeń, która będzie
działań. Pełny powrót do biura na stałe pobudzać kreatywność, wspierać wymianę
wydaje się jednak nazbyt abstrakcyjną wiedzy i efektywną pracę. Analiza trendów
myślą. Przecież już doskonale wiemy, wskazuje już na pewne tendencje, w jakim
że nie trzeba stać w półtoragodzinnych kierunku będzie się kształtował wygląd
korkach, żeby przy biurku odpowiedzieć i funkcje biura jutra.
na wszystkie maile. Można to zrobić z do
wolnego miejsca z dostępem do Inter- COMMUNICATION HUB
netu. W takich przypadkach często najlep- Biuro na pewno będzie pełniło funkcję
szym rozwiązaniem bywa wypracowanie integracyjną dla firmy i jej zespołów,
złotego środka, którym wydaje się być będzie nośnikiem kultury organizawspomniany już model pracy hybrydowej. cyjnej, który pomaga lepiej wdrożyć się
nowym pracownikom. Wszystko dzięki
Każda organizacja będzie musiała jednak temu, że stanie się ono swoistym husama zdecydować, jakie ramy przyjmie bem komunikacyjnym. To, co warte jest
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podkreślenia, to fakt, że mówimy tu nie
tylko o komunikacji pomiędzy pracownikami, którzy akurat danego dnia przyszli
do biura. Z biura będzie można łączyć się
z dowolnym miejscem, dowolnym partnerem: z pracownikiem z innej lokalizacji,
z kimś, kto akurat dziś pracuje zdalnie,
z kontrahentem, dostawcą itp. Umożliwią
to liczne sale spotkań i jednoosobowe,
zamykane pomieszczenia, wyposażone
w system do wideokonferencji.
Najnowsza publikacja Nowego Stylu
– Workspace of tomorrow. Communication Hub – przedstawia wizję biura, którego kluczową funkcją jest komunikacja.
Model Communication Hub to biuro
organizacji pracującej hybrydowo, które
jest miejscem spotkań, wymiany wiedzy
i budowania relacji między pracownikami.
To właśnie dzięki formalnemu, ale i nieformalnemu przepływowi wiedzy możliwe BIURO JUTRA
jest zachowanie ciągłości procesów biz- Roztaczam tu wizję, która przed pannesowych i stały ich rozwój.
demią mgliście majaczyła w odległej
przyszłości. Przynajmniej jeśli chodzi
PRACUJ TAK, JAK LUBISZ
o większość organizacji, ich świadomość
Kolejną konsekwencją przemian, jakich i gotowość do takich zmian. Dziś zupełnie
byliśmy świadkami w ostatnim czasie, nie boję się powiedzieć, że jest to wizja
będzie uelastycznienie przestrzeni i czasu biura jutra, niemalże na wyciągnięcie ręki.
pracy. Skoro zespół w pełni efektywnie Wszystko dlatego, że pewnych zmian nie
(czasami nawet efektywniej!) wykonuje da się już cofnąć, innych nikt by nie chciał
swoje obowiązki zdalnie, to po co zmuszać cofać. Dlatego warto zastanowić się, jak
go do całościowego powrotu do biura powinna wyglądać przestrzeń, w której
w pełnym wymiarze czasu pracy? Danie będziemy pracować po zakończeniu
pracownikowi wolnej ręki w wyborze przymusowej pracy zdalnej. Wiele rozprzestrzeni do pracy, obdarzenie go zaufa- wiązań było znanych nam już przed panniem, wyposażenie w potrzebne narzę- demią, wielu nauczyliśmy się podczas jej
dzia w biurze i w domu – oto wzór, który trwania. Oczywiście, dużo pracy jeszcze
będzie stawał się coraz popularniejszy. przed nami, ale warto sobie uświadomić,
Wraz z umożliwieniem pracy zdalnej roz- ile rzeczy, które wykorzystujemy już dziś,
powszechni się więc i desk sharing, czyli może efektywnie wspierać nas we wdrawspółdzielenie pewnej liczby biurek żaniu modelu pracy hybrydowej.
wśród większej liczby pracowników. Stanie
się tak, ponieważ pozwolenie sobie na to, Po więcej inspiracji i rozwiązań zaprażeby spora część biurek stała pusta przez szamy do naszej publikacji Workspace
większość czasu wydaje się być nieuza- of tomorrow. Communication Hub – swosadnionym wydatkiem, by nie powiedzieć istego rezerwuaru możliwości, z których
rozrzutnością. By zapewnić jednak odpo- razem zbudujemy Twoje biuro jutra.
wiednio komfortowe warunki do pracy dla
tych, którzy przyjdą pracować do biura, Autor:
pojawią się różnorodne strefy wspierające
do spontanicznych rozmów, oficjalnych
spotkań, burz mózgów.
Dzięki postępowi technologii, komunikacja w zespołach rozproszonych będzie
łatwiejsza – każdy będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu na równych prawach.
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Pobierz bezpłatny
egzemplarz raportu:

Mikołaj Tarnawa,
Senior Workplace
Research & Analysis
Consultant,
Nowy Styl
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POZWÓL PRZEMÓWIĆ
LICZBOM
– ZINTEGROWANA PLATFORMA
DANYCH W TWOJEJ ORGANIZACJI

Obecnie data-driven organization to kulturowa mekka dla firm.
To decyzje podejmowane w oparciu o mierzalne zbiory danych.
Tutaj na każdym skrzyżowaniu stoi drogowskaz ułatwiający dalszą
podróż. Jak istotną rolę pełni integracja danych na jednej platformie
i czy jest to zagadnienie warte naszej uwagi?
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Technicznie, odpowiednio zoptymalizowany system danych powinien ograniczać się do „centrum danych” oraz
nakładki business intelligence do agregowania i prezentacji treści. W praktyce
często wykorzystuje się bazy w chmurze,
jak GCP (Google Cloud Platform). W tym
wypadku możemy mówić o dość autonomicznej hybrydzie ponieważ GCP od roku
2019 oferuje w pakiecie narzędzie BI –
platformę Looker. Looker odpowiada
za budowanie warstwy wizualnej, w tym
różnego rodzaju dashboardów. Wśród
jego konkurentów znajdują się m.in.:
Qlik, Tableau, MicroStrategy, Sisense czy
Power BI. Dokonując wyboru warto przemyśleć czy oprogramowanie będzie funkcjonowało stricte webowo, co ograniczy
konieczność instalacji aplikacji desktopowej, a także późniejszego maintanancu.
Narzędzie powinno być również zoptymalizowane pod pracę z nowoczesną bazą
w chmurze (MCD), zapewniać skalowalność oraz bezpieczeństwo i możliwość
separacji obszarów danych w zależności
od nadanych dostępów.

kopiach. To naturalnie skonsumuje dodatkowy czas pracy, utrudni późniejsze aktualizacje oraz obciąży samo narzędzie przy
generowaniu/odświeżaniu danych.

Pierwotnie nieistotne różnice pomiędzy
poszczególnymi rozwiązaniami mogą stać
się zmorą w późniejszych fazach wdrożenia. Dla przykładu, jeśli (w zakresie funkcjonalności) na jednym dashboardzie nie
można przydzielić predefiniowanych
widoków dla różnych grup odbiorców,
będziemy zmuszeni duplikować raporty,
a następnie dokonywać modyfikacji na

Jakich korzyści możemy się spodziewać,
jeśli odpowiednio przeprowadzimy implementację? Przede wszystkim: dostępu
do tych samych wskaźników na wielu
poziomach (drill-down data structure);
dokładnego benchmarku poziomego
pomiędzy różnymi LOB, integracji
danych z różnych źródeł, w tym zewnętrznych; natychmiastowego dostępu

Każda skuteczna organizacja wcześniej
czy później spotka się z wyzwaniem po
legającym na pojawiających się lukach
w kontroli biznesu. Skoro się rozwijasz,
to skalujesz obszar działania, a dotychczasowe narzędzia przestają spełniać
oczekiwania co do przejrzystości danych.
W takiej sytuacji część firm uporczywie
rozbudowuje redundujące się zespoły
analityków, a uzyskane wnioski nie tylko
nie przekładają się na trafniejszą decyzyjność, lecz czasem wręcz ją utrudniają.
W akcie desperacji powstają „raporty
z funkcjonujących raportów” celem ograniczenia ich ilości, wykluczenia powtarzalności, lub po prostu standaryzacji. Opcjonalnie wykorzystywane są firmy konsultingowe. Lecz czy tędy droga? Odpowie
dnio szybkie wdrożenie zintegrowanej
platformy danych pozwoli na uniknięcie
potężnych reorganizacji w przyszłości.

do miar (często real time lub w cyklicznym
interwale odświeżania, np. co 30 minut).
Bazując na przykładzie branży Contact
Center, integracja źródeł danych może
obejmować narzędzia typu: WFM (kontrola grafików i czasu pracy), RTA, centrali
telefonicznej, narzędzi OMNICHANNEL,
jak Altitiude czy GoContact, wewnętrznych Quality Centers oraz, oczywiście,
narzędzi z rodziny SAP. Pozwala to na dowolne zestawienia rozmaitych grup
wskaźników, co z kolei może stać się ob
szarem do pozyskiwania kluczowych spostrzeżeń odnośnie kontroli kosztów lub
poprawy performansu. Pogłębiając przykład, prowadzenie cyklicznych ankiet
pracowniczych nie musi skutkować
jedynie słupkami prezentującymi satysfakcje w poszczególnych obszarach. O ile
więcej danych otrzymamy, dokonując
zestawienia z SAP-owskimi informacjami
dot. stażu, rodzaju wykonywanej pracy,
a jednocześnie z wynikami jakościowo-operacyjnymi. Podobnie można łączyć
przychód z faktur z efektywnością finansową poszczególnych zespołów, atrycje
z wynikami satysfakcji, efektywność pracy
z brakiem wykorzystanego urlopu itd.
Z perspektywy firmy branży BPO, dodatkowe informacje spłyną do nas po sprzężeniu platformy z zewnętrznymi źródłami
naszych partnerów biznesowych. Pokusić
się można o bieżący import z CRM Klienta,
czy niemal dowolnego innego źródła
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Stawiając zintegrowaną platformę
danych w centrum naszej organizacji
warto rozważyć jak najszersze spektrum
jej wykorzystania.

Spójrzmy na to z drugiej strony. Zunifikowane narzędzie daje jednolity standard
kontroli nad widocznością i dostępem
do danych. Maleje ryzyko błędnej konfiguracji profili/ról użytkowników ponieważ
nie musimy dokonywać zmian (w tym
dezaktywacji) w różnych systemach.
Pod kątem „data leak” również zyskujemy jednolite środowisko do kontroli,
np. webowe. W takim wypadku dane
z raportów dla bezpieczeństwa mogą
być przechowywane jedynie w pamięci
cache i wygasać wraz z sesją. Same platformy cechuje najczęściej prosta i przejrzysta struktura procesowania danych.
Znakomita większość dostępnych rozwiązań pochwalić się może certyfikacją,
od SOC2 przez EU–US Privacy Shield
po medyczne standardy HIPPA. Samo
przesyłanie danych w chmurze może
zostać rozwiązane z zachowaniem zasady
„encryption by default”. Wielu dostawców
stosuje procesowe podejście do bezpieczeństwa „security-by-design”, jak właśnie
w przypadku produktu Google.

zewnętrznego począwszy od pliku CSV
po osadzone bazy danych. Jak pokazuje
doświadczenie branżowe, niełatwo jest
uzyskać dostęp do CRM Klienta, gdzie
każda ingerencja obarczona jest ryzykiem.
W praktyce wystarczy jednak wykorzystać
mechanizm RPA eksportujący raporty
w trybie dziennym od Klienta do Outsourcera, aby bezinwazyjnie dokonać integracji danych.
Firma Transcom, która z powodzeniem
prowadzi swoje operacje z wykorzystaniem kultury data-driven, zdecydowała
się także na przekazanie dostępu do platformy swoim Klientom zewnętrznym.
Dzięki temu mogą na bieżąco otrzymywać
wgląd w realizację głównych KPIs contact
center (prowadzonych przez outsour
cera). Odbiegając na chwilę od branży
CC, można również przytoczyć przykład
łańcucha dostaw. Niwelowanie opóźnień, a niekiedy wręcz ich unikanie, staje
się możliwe, dzięki przekazaniu pracownikom różnych działów/firm, dostępu
do aktualizowanego na bieżąco repozytorium wiedzy na temat całego procesu
i jego statusu na różnych etapach.
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Stawiając zintegrowaną platformę danych
w centrum naszej organizacji warto rozważyć jak najszersze spektrum jej wykorzystania. Również w zakresie przyznanych
dostępów. Koszty licencji są stosunkowo
niskie, więc można pokusić się o szeroką
listę viewerów, ale także twórców raportów.
W przypadku znaczącej liczby tych drugich,
istnieje ryzyko utraty jednolitych miar lub
powielania raportów – ze względu na ich
tworzenie w odległych od siebie zakątkach
organizacji. Nie zawsze też pracodawca jest
w stanie dostarczyć szkolenie z budowania
lub modyfikacji dashboardów tak licznej
grupie pracowników. W takiej sytuacji
niektóre z firm decydują się na powołanie
zespołu BI, odpowiedzialnego za standaryzację rozwiązań, wsparcie logistyczno-techniczne, a nawet za spójny layout
zgodny z identyfikacją brandu. Dodatkowo
zyskujemy centralne zarządzanie obciążeniem systemu raportowania.
Czy centralizowanie danych, ich flow
między systemami jest bezpieczny? Czy
nie lepiej separować logicznie i fizycz
n ie różne obszary, aby możliwie skutecznie sprostać gorliwym wymogom IS?

Zintegrowane platformy danych nie są
wolne od ryzyk. Ich implementacja w dużych firmach, jeśli jest dokonana na żywym
organizmie, może przeciągnąć się do
wielu miesięcy. Niekiedy trudno również
w pełni odzwierciedlić dotychczas funkcjonujące raporty (np. w excelu lub po
przednim BI toolu), z zachowaniem identycznego layoutu. Niemniej profity płynące z budowania kultury wokół nowoczesnych rozwiązań napędzanych danymi
są liczne i bez wątpienia budują przewagę.
Zapewne obszar ten doczeka się jeszcze
wielu usprawnień, lecz już teraz powinien
stać się obiektem zainteresowania wśród
firm, które nie miały okazji zweryfikować
dotychczas swojego podejścia do agregacji i dostępności danych, a także filozofii
ich późniejszego wykorzystania.
Autor:

Marcin Zieliński,
Operations Manager,
Transcom
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Fot.: Tamara Pieńko.

WZIĄĆ ŻYCIE
W SWOJE RĘCE
I... WYGRAĆ!
Rozmowa z Violettą Małek, Partnerem Zarządzającym,
Współzałożycielem, Gekko advisoryNOW.
Katarzyna Czylok-Dąbrowska, redaktor, Pro Progressio: Pani Violetto, proszę nam opowiedzieć kim jest dziś,
według Pani, liderka biznesu? Czy
czuje się Pani liderką?
Violetta Małek, Partner Zarządzający,
Współzałożyciel, Gekko advisoryNOW:
Ależ oczywiście, że się czuję. Dziś każda
liderka, każdy lider to osobowość, która
po mistrzowsku angażuje potencjał członków zespołu do realizacji wspólnej wizji.
Znamy wiele charakterystyk, którymi
wyróżniają się skuteczne liderki czy liderzy, a które w różnej konfiguracji przyczyniają się do osiągnięcia przez nich sukcesu.
Obserwujemy u nich zdolność naturalnej
inspiracji, budowania zaangażowania,
wypracowywania wspólnych i spójnych
celów, doboru kompetencji, konsekwentnego, ale nie ślepego dążenia do celu,
respektowania i budowania na inności,
na doskonałym uzupełnianiu się zespołu,
dbania o rozwój każdego członka zespołu
i wreszcie zdolność do ciągłego udoskonalania swoich kompetencji. Jest jednak
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coś, co charakteryzuje tylko nielicznych –
umiejętność pozostania autentycznym.
Autentyczność czyni z liderki czy lidera
osobę, za którą podążają inni, nie dlatego,
że muszą, ale dlatego, że chcą!
Pani 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz
w doradztwie biznesowym jest imponujące i inspirujące. Przed założeniem
Gekko advisoryNOW, była Pani dyrektorem w KPMG, szefem generalnym
SSC EMEA McCormick. A wcześniej –
dyrektorem finansowym PwC, Avon
Operations, Avon Cosmetics Poland,
TNT Express Worldwide oraz Abbott
Laboratories w Polsce i w Anglii. Mam
wrażenie, że Pani drogę zawodową
można określić najtrafniej słowem
„SUKCES”, choć zapewne były po drodze wyzwania i trudne momenty.
Bez wyzwań nie funkcjonuję. Idę
przez życie powtarzając znane powiedzenie Thomasa Fuller „wszystko jest
trudne zanim stanie się łatwe”. Mam

za sobą 3 przełomowe momenty, które
istotnie zaważyły na tym, kim jestem dziś.
Wszystko zaczęło się, kiedy po czwartym
roku na Uniwersytecie Łódzkim zdecydowałam się na „gap year”, aby doszlifować język angielski, zdobyć doświadczenie, i w życiu i w pracy, w innej kulturze.
Zostawiłam chłopaka (prawie narzeczonego, bo planował do mnie przyjechać,
jak się później okazało… z pierścionkiem), zostawiłam również firmę, od której otrzymywałam stypendium zawodowe
i wyruszyłam w świat – to był pierwszy
przełomowy moment mojego dorosłego
życia. Czułam wiatr we włosach i energię pozwalającą uruchomić moje młode
skrzydła. Wiedziałam, że doświadczenie, które zdobędę i nowe kompetencje, pozwolą mi pójść atrakcyjną drogą
do realizacji mojego dorosłego celu –
niezależności. Nie straszne mi były „przeszkody”, takie jak obcy teren, obcy kraj,
brak rodziny, brak pracy, a wręcz odczuwałam podwójną energię do działania,
widząc tak wiele możliwości.
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Jestem często pytana, czy bycie kobietą
w biznesie nie stanowiło kiedykolwiek
ograniczenia. Moja odpowiedź zawsze
brzmi – absolutnie nie! Ja widzę świat pełen
możliwości, a nie blokad czy ograniczeń.

W moim nowym kraju kontynuowałam
naukę, założyłam rodzinę i zdobyłam
zawód. Młoda matka, młoda żona, młoda
księgowa i studentka w jednym ciele. Pies,
dzieci, dom, ogród, studia, praca definiowały mój dzień. Definiowały mnie.
Każde z tych „słów” to tytuł odrębnego
zadania – projektu, do którego podchodziłam z wielkim entuzjazmem i energią.
Pamiętam moment, kiedy poczułam
wielką dumę i radość z bycia Polką,
kiedy to jedna z firm, gdzie zdobywałam
pierwsze szlify księgowe, po mojej rezygnacji otrzymawszy ponad 200 podań
o pracę, zatrudniła Polkę z Uniwersytetu
Łódzkiego! Usłyszałam wtedy od szefa,
że życzy sobie, aby poszła w moje ślady!
Kiedy moja następczyni szła w moje ślady,
ja ustawiałam sobie nowe cele i szłam „ku
słońcu”, ku Polsce.

się stałam zarządzając dużymi zespołami.
Tworzyłam zespoły stawiając na różnorodność, uwalniając entuzjazm i nieograniczoną energię. Z wielkim zaangażowaniem wydobywałam z każdego członka
mojego zespołu to, co najlepsze, rozwijałam i obserwowałam, jak praca stawała
się jego pasją, a on realizował cele firmy,
zespołu i swoje własne.

zarządu przyszedł czas na realizację
mojego celu długoterminowego, jakim
było zarządzanie firmą, najlepiej własną!
Dojrzewałam do tej decyzji dobrych kilka
lat. Doświadczałam tradycyjnego konsultingu i marzyłam o doradcach, którzy
byliby moimi sparring partnerami. Nie
chciałam kupować „grubych opracowań”,
a raczej praktyczne i budujące wartość
rozwiązania. Tworząc Gekko advisoryNOW zaplanowałam stać się takim sparring partnerem i oferować klientom
nowoczesny konsulting – konsulting
o elastycznym podejściu do potrzeb
i wyzwań klienta – oraz sprawić, aby
przedsiębiorcy mieli jeszcze większy
wybór w czerpaniu wiedzy i wsparcia
z zewnątrz. Nasze wartości, takie jak
zaufanie, otwartość i zaangażowanie
w sprawy klienta, pozwalają nam oferować najlepsze rozwiązania, których akurat klient potrzebuje najbardziej. Moje
podejście do budowania silnych relacji biznesowych, do zarządzania zwycięskimi zespołami i do pielęgnowania
tytułu „zaufany doradca” owocuje współpracą z zarządami największych polskich
i międzynarodowych przedsiębiorstw
funkcjonujących w Polsce i Europie.

Jestem często pytana, czy bycie kobietą
w biznesie nie stanowiło kiedykolwiek
ograniczenia. Moja odpowiedź zawsze
brzmi – absolutnie nie! Ja widzę świat
pełen możliwości, a nie blokad czy
ograniczeń. Jeśli jednak zdarzy się sytuacja bardziej wymagająca lub blokująca
czy ograniczająca, wyciągam z tego
doświadczenia odpowiednie wnioski
na przyszłość. Na pewno nie jest to
dla mnie powód do zatrzymania się,
Stabilność ekonomiczna i polityczna, czy wręcz zniechęcenia. I tak właśnie
atrakcyjność dla inwestorów, „sprzyja- kontynuowałam mój rozwój osiągając
jące” koszty życia, imponująca przedsię- kolejne szczeble kariery – od księgobiorczość Polaków, orientacja na klienta wego, poprzez dyrektora finansowego,
i wreszcie przeogromny głód sukcesu członka zarządu, doradcy biznesowego
na arenie biznesowej sprawiły, że nastąpił w jednej z największych na świecie
drugi z przełomowych momentów firm doradczych – aż do spełnienia
w moim życiu – wróciłam do kraju! marzenia o własnej firmie doradczej
Widziałam siebie, nie tylko jako młodą Gekko advisoryNOW. I to był trzeci przeprofesjonalistkę rosnącą wraz z dyna- łomowy moment w moim dotychcza- Czym jest dla Pani sukces? I jaka jest
micznie rozwijającym się krajem (moim sowym życiu!
Pani osobista recepta na sukces?
krajem), ale również jako osobę, która
Recepta jest bardzo prosta – pozoprzyczynia się do umacniania pozycji firm Właśnie! Nie tak dawno, bo w 2018 r. stać sobą! Słuchać intuicji, szukać władziałających w Polsce na globalnej arenie. powołała Pani do życia Gekko advi- snego bogactwa i potencjału, odkryć
soryNOW – firmę konsultingową, któ- własną unikatowość oraz trwać przy tym,
Nowy rozdział w moim życiu oznaczał rej fundamentami są doświadczenie żeby nie wiem co „chcieli zmieniać w nas
kolejne cele, wyzwania i satysfakcję i nowoczesność. Proszę nam opowie- inni”! Największym moim osiągnięciem
z ich osiągania. Czy to był dyplom EMBA dzieć, jak powstał pomysł na firmę i jak jest BYCIE SOBĄ! Dla mnie oznacza to
na Politechnice Warszawskiej, czy wspa- ją Pani zbudowała?
WŁASNY cel (nie kogoś innego), WŁASNE
niała relacja, jaką zbudowałam z moimi
Po kilkunastu latach pełnienia funk- błędy, WŁASNY potencjał, WŁASNY świat
córkami, czy wreszcie to, jakim liderem cji dyrektora finansowego i członka i WŁASNA radość!
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Fot.: Tamara Pieńko.
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W lutym 2021 r. Gekko advisoryNOW zostało
wyróżnione przez Instytut Europejskiego
Biznesu w rankingu efektywnie zarządzanych
i godnych zaufania firm. Nasz plan na kolejne
dwa lata to kontynuacja wspaniałych wyników
sprzedaży, gdzie chcemy zarejestrować wzrost
minimum 25% średniorocznie.

W Polsce funkcjonuje wiele organizacji
biznesowych zakładanych przez kobiety dla kobiet. Ich celem jest wspieranie,
inspirowanie, motywowanie, uczenie…
Na ile taka pomoc i motywacja są ważne dla pań, planujących swoją karierę zawodową?
Wspieranie, motywowanie, inspirowanie czy uczenie mogą pełnić bardzo istotną rolę w procesie poszukiwań
potencjału czy bogactwa, o którym
wspomniałam wcześniej. Jest jednak
etap w życiu kobiety, o którym mało się
mówi w kontekście rozwoju zawodowego – dzieciństwo! Niezwykle ważne
lata, kiedy dziewczynki uczone są swoich ról w społeczeństwie. W materiałach
Fundacji KOSMOS dla Dziewczynek czytamy, że „aż 1/4 dziewczynek w wieku
7–9 lat nie ma przekonania, że dobrze
być dziewczynką. A część z nich uważa,
że lepiej być chłopcem”. To jest ten czas,
kiedy nie tylko własnym przykładem, jako
rodzic, pokazujemy, że cele zawodowe nie
mają płci, ale również wspieramy córki
do bycia sobą. Do bycia dumną z tego, co
potrafią, do realizacji marzeń, do posiadania swojego zdania i do autentyczności. Całym sercem wspieram swoją wiedzą i doświadczeniem Fundację KOSMOS
dla dziewczynek, aby adresować wyzwania związane m.in. z tym, jak dziewczynki
widzą świat będąc w wieku od 6 do 13
lat. Fundacja jest organizacją pożytku
publicznego, założoną przez kobiety dla
dziewczynek. Wszystko po to, aby za kilkanaście lat jako młode kobiety weszły
w dorosłe życie z pełną świadomością
swych silnych i słabszych stron i z sukcesem wykorzystały swój pełen potencjał.
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Ja osobiście, jako mentorka biznesowa,
wspieram również studentki w programie
mentoringowym Uniwersytetu Łódzkiego
oraz doświadczone ekspertki z całego
świata z ramienia organizacji zrzeszającej
globalnych mentorów biznesu EVERWISE.
Często spotykam się z głęboko zakorzenionymi stereotypami, które okazują się
być bardzo trudnym do wyeliminowania
hamulcem. W wielu przypadkach kobiety
są hamulcem same dla siebie. Nie sięgają
po wyższe stanowiska, bo „nie czują się
wystarczająco przygotowane”, nie planują celów zawodowych, bo „chcą zobaczyć jak mogą pogodzić życie rodzinne
z pracą”, czy wręcz obawiają się „wzięcia
odpowiedzialności za zespoły czy nowo
objęty obszar”. Brak wiary w siebie, brak
umiejętności stawiania sobie celów,
i małych i dużych, oraz brak narkotyku,
jakim jest satysfakcja z osiągnięć zawodowych, powodują, że wciąż odnotowujemy
niski odsetek kobiet w zarządach w firmach na całym świecie (według badań
Deloitte z 2019 r. jest to 17%).

temu „poszła pod prąd”, to ona swoją
konsekwencją w działaniu zaprowadziła
ówczesne kobiety (i mężczyzn) tam,
gdzie nie docierała wyobraźnia. Mimo
niskiego pochodzenia, dominacji mężczyzn w biznesie i trwającej wojny światowej nie zwątpiła w swój talent na tyle,
aby porzucić marzenia! Mówię oczywiście
o COCO Chanel.

Pani Violetto, jakie ma Pani plany
na najbliższą przyszłość dla siebie
i dla firmy? Miejmy nadzieję, że już
post-pandemiczną i „normalną”…
Czuć już post-pandemiczną wiosnę
i życie biznesowe budzące się ze snu!
Cieszy mnie to, bo wszyscy jesteśmy
zmęczeni rozmowami on-line i tęsknimy
za prawdziwymi spotkaniami. W mojej
firmie bardzo dużo się działo – realizowaliśmy projekty z roku 2020, które na czas
COVID-19 zostały zamrożone, oraz wygrywaliśmy przetargi na nowe, w pełni zdalnie przeprowadzone projekty! W lutym
2021 r. Gekko advisoryNOW Sp. z o.o.
w Warszawie została wyróżniona przez
Czy inspiruje się Pani innymi liderkami Instytut Europejskiego Biznesu w ranlub kobietami, które odniosły sukces? kingu efektywnie zarządzanych i godnych
Wyrastałam na zaledwie kilku guru zaufania firm. Nasz plan na kolejne dwa
z biznesu, ekonomii, psychologii, lite- lata to kontynuacja wspaniałych wyników
ratury czy filozofii. Jako liderka i przed- sprzedaży, gdzie chcemy zarejestrować
siębiorczyni stworzyłam swój styl, który wzrost minimum 25% średniorocznie,
okazał się być skuteczny, podziwiany głównie poprzez powiększanie portfolio
i naśladowany. Uwielbiam na bieżąco produktowego, poprzez realizację stratedoczytywać, obserwować czy uzupeł- gii dotarcia do nowych grup klientów oraz
niać mój dorobek doceniając innych poprzez alianse z graczami globalnymi.
ludzi sukcesu. Inspirują mnie silne charaktery bez podziału na płeć. Wśród moich Moja firma to ja, więc mamy te same plany.
guru jest jedna silna kobieta, o której dziś
chcę wspomnieć. To ona ponad 100 lat Dziękuję za rozmowę.
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SKANSKA WYBUDOWAŁA NOWOCZESNE LABORATORIA
BADAWCZO-ROZWOJOWE DLA CELON PHARMA
Po 3,5 roku intensywnych prac Skanska
oficjalnie zakończyła realizację Centrum
Badawczo-Rozwojowego Celon Pharma
w Kazuniu Nowym. W nowoczesnych
laboratoriach medycznych będą prowadzone badania nad nowymi lekami.
Centrum pozwoli również na zwiększenie
zatrudnienia w nowoczesnym i atrakcyjnym miejscu pracy.

pomieszczenia magazynowe, o łącznej
powierzchni 9 tys. m kw. Przestrzeń służąca produkcji leków zwiększyła się dwukrotnie, a klient zyskał nową możliwość
magazynowania wytworzonych produk
tów leczniczych.
Warto podkreślić, że oprócz przestrzeni
służącej ważnym badaniom nad nowymi
lekami Centrum Badawczo-Rozwojowe
mieści strefy relaksu dla pracowników.

W ramach budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Skanska zrealizowała
połączone ze sobą dwa budynki o całko- Realizacja budowy przez Skanska przebiewitej powierzchni 21 tys. m kw. Prace roz- gała równolegle z intensywnymi pracami
poczęły się w październiku 2017.
projektowymi prowadzonymi przez Celon
Pharma, w zakresie technologii laboratoNa etapie I powstało 11 tys. m kw. repre- ryjnych i produkcyjnych. Skanska prowazentacyjnej części biurowej z laborato- dziła prace przy czynnym zakładzie, ostariami, 10 salami konferencyjnymi i zielo- tecznie łącząc nowe Centrum z istniejącym
nymi patiami.
budynkiem. Dodatkowym wyzwaniem
była lokalizacja terenu budowy nowego
Na II etapie generalny wykonawca wy obiektu w zakolu Wisły, ponieważ podbudował halę produkcyjną, pomiesz- mokły grunt wymagał zastosowania
czenia służące do produkcji leków oraz dodatkowej technologii jego stabilizacji.
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CAVATINA HOLDING DEBIUTUJE NA GPW
Cavatina Holding, największy polski
deweloper powierzchni biurowych działający w siedmiu miastach w Polsce,
zadebiutował na Głównym Rynku Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wartość oferty wyniosła 187,5 mln zł.
Pozyskane z emisji środki będą przeznaczone na dalszy rozwój działalności,
zwłaszcza na zakup nieruchomości gruntowych we Wrocławiu i realizację inwestycji biurowych.

W ramach IPO do inwestorów indywidualnych trafiło 907.440 akcji, a do instytucjonalnych 6.592.560 oferowanych papierów.
Globalnymi Współkoordynatorami oraz
Współprowadzącymi Księgę Popytu
byli mBank i Pekao Investment Banking,
a Współprowadzącym Księgę Popytu
Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao. Doradcą prawnym w procesie jest Gessel, Koziorowski Kancelaria
Radców Prawnych i Adwokatów.

WHITE STAR LOGISTICS ROZPOCZYNA
BUDOWĘ CENTRÓW LOGISTYCZNYCH
White Star Logistics, join venture White
Star Real Estate i Bain Capital Credit,
jest obecnie w trakcie realizacji dwóch
nowych centrów logistycznych w Nowym
Koniku oraz Raszynie. Projekty zlokalizowane będą na przedmieściach Warszawy, gdzie obserwuje się wysoki popyt
na działalność w zakresie lekkiego przemysłu, handlu (w szczególności e-commerce) oraz magazynowania. Łączna
powierzchnia magazynowa obu projektów wyniesie około 120 000 m2.
Lokalizacja dwóch nowych centrów White
Star Logistics pozwalać będzie na efektywną dystrybucję na terenie stolicy oraz
łatwą dostępność do krajowej sieci autostrad. Wybór terenów pod inwestycje po
dyktowany był obecnymi wymaganiami
rynku i potrzebami najemców. Firmy, dążąc
do usprawnienia procesu last mile, czyli
ostatniego etapu doręczenia przesyłki
do klienta, coraz częściej sięgają po nowoczesne rozwiązania w obrębie technologii
magazynowych w dogodnych lokalizacjach umożliwiających sprawną obsługę
dużych aglomeracji miejskich.
Centra logistyczne są pierwszymi projektami spółki join venture White Star
Logistics, której celem jest stworzenie
sieci nowoczesnych centrów logistycznych w najbardziej pożądanych miejscach w Polsce.
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Warszawa Nowy Konik oraz Warszawa
Raszyn to nie tylko nowoczesna przestrzeń logistyczna klasy A. Projekty
wyróżniać się będą ekologicznymi rozwiązaniami, które minimalizują ślad
węglowy obiektu. Będą w nich zaimplementowane panele fotowoltaiczne,
systemy pozwalające na wtórne wykorzystanie wody i redukcje zużycia ener
gii elektrycznej oraz stacje ładowania
pojazdów elektrycznych. W obu lokalizacjach miejscowy plan zagospodarowania terenu pozwala nie tylko na magazynowanie, ale także na lekką produkcję.
Dodatkowo, budynki będą certyfikowane BREEM-em na poziomie very good.
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OUTSOURCING IT
DLA BIZNESU
– OD TELEKOMUNIKACJI DO IT

Szerokiemu gronu społeczeństwa firmy telekomunikacyjne kojarzą się
z telefonem, najczęściej mobilnym, czy też ewentualnie stacjonarnym.
Operatorzy telekomunikacyjni oferują jeszcze dostęp do Internetu
i telewizję. Kiedyś próbowali sprzedawać prąd, a nawet usługi bankowe,
choć raczej bez powodzenia. To z grubsza wyczerpuje portfolio usług
współczesnego operatora telekomunikacyjnego.
A co się stanie, jeśli taki operator zdecyduje, aby wykwalifikowane kadry specjalistów i inżynierów, których musi przecież zatrudniać, wykorzystać w synergii
ze świadczonymi usługami, posiadaną
infrastrukturą do zaoferowania czegoś
więcej? Na początek powstaje operator
z wartością dodaną, która – jeśli jest coraz
bardziej „dodawana” – przekształca tegoż
operatora w dostawcę usług IT. Dostawcę,
któremu można powierzyć utrzymanie
i zarządzanie całymi rozwiązaniami informatycznymi, w szczególności tym, czym
z różnych względów wewnętrzne zespoły
IT nie mogą się zająć.

SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA
I OŚRODKI DATA CENTER

W 2019 roku Grupa 3S została kupiona
przez operatora sieci komórkowej Play.
To obecnie skutkuje mocnym geograficznym rozwojem, który napędzany jest
w pierwszej kolejności potrzebami Play
na podłączanie stacji sieci komórkowej,
tzw. BTS-ów (Base Transceiver Station),
za pomocą światłowodów. Jednak sieć,
która powstaje, może służyć również
klientom biznesowym Grupy 3S. Na przykład w chwili obecnej długość sieci 3S
w Warszawie wynosi ponad 250 km,
w Łodzi ponad 70 km, a w Trójmieście
ponad 130 km. W tych aglomeracjach
Takim właśnie operatorem telekomu- budowa sieci rozpoczęła się lub nabrała
nikacyjnym jest obecnie 3S SA wraz ze tempa w 2020 roku i budowane są tam
swoją spółką zależną 3S Data Center SA. wciąż nowe linie światłowodowe. Oprócz
Razem tworzą unikalną Grupę 3S, która tego toczą się już prace budowlane zwiąumiejętnie łączy posiadaną infrastrukturę zane z siecią w Białymstoku i Lublinie.
telekomunikacyjną, obiekty data center Całość sieci to obecnie ok. 5000 km linii
i kompetencje własnych specjalistów, aby światłowodowych. To więcej niż odlerozwiązywać problemy „dnia codzien- głość pomiędzy Warszawą a Islamabadem
nego” w zakresie IT w wielu firmach w Pakistanie.
w Polsce. Jesteśmy dobrze znani na Śląsku,
gdzie Grupa ma swoje korzenie i do nie- Co więcej, Grupa 3S nie zwalnia tempa,
dawna koncentrowaliśmy się głównie a wręcz przyspiesza, i gotowe są już prona południu Polski. Ten stan rzeczy ulega jekty sieci dla kolejnych miast na terenie
całej Polski. To oczywiście jest wyzwanie
jednak zmianie.

54

dla firmy, której działalność koncentrowała się głównie na południu kraju. Jednak
sprawdzone wzorce działania udaje się
implementować w pracy na szeroką skalę.
Jednym z nich jest współpraca z firmami
budowlanymi. 3S SA od samego początku
swojego istnienia założyła, że prace
budowlane będzie zlecać zewnętrznym
wyspecjalizowanym podmiotom. Dzięki
temu teraz nie musi tworzyć na nowych
obszarach swoich własnych służb, lecz
nawiązuje współpracę z wybranymi lokalnymi firmami, skupiając się na nadzorze
i odbiorze wykonanych prac. Co istotne,
nie trzeba było zmieniać procesów wew-
nętrznych firmy, tylko je odpowied
nio przeskalować.
Rozwój geograficzny ma jednak swoje problemy, jak na przykład specyfika danego
miasta czy regionu. Podczas budowy nie
można pominąć kwestii formalnych. Prawo
jest takie samo na terenie całego kraju,
natomiast sposoby jego implementacji
różne – różne sposoby komunikacji z urzędami, różne formularze. W jednym urzędzie można załatwić sprawę korespondencyjnie, a w drugim tylko osobiście. Dlatego
na nowym terenie często trzeba uczyć się
sposobu postępowania na nowo.
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Niedawno świat informatyki zachwycał
się „chmurą”. Giganci informatyczni,
tacy jak Google, Amazon, czy Microsoft
udostępnili swoją infrastrukturę
rozlokowaną po całym świecie
i wszystkie dane i systemy miały
migrować do tej „chmury”. Tylko mało
kto zreflektował się, że ktoś te dane
do tej chmury musi umieć przenieść,
że ta chmura sama się nie obsłuży.

Zwiększaniu zasięgu sieci towarzyszą
inne aktywności. Przykładem jest rozbudowa obecnego ośrodka data center
w Katowicach. Obecnie ośrodek składa
się z 2 budynków o powierzchni 800 m²
i 1200 m². Aktualnie prowadzone są
zaawansowane prace projektowe dot.
trzeciego budynku, który będzie mieć ok.
2200 m² powierzchni. Równolegle toczą
się prace wykończeniowe obiektu data
center zlokalizowanego w Bytomiu. Planowane oddanie do użytku ma nastąpić
w październiku tego roku.
Co bardzo ważne, wykorzystując swoje
długoletnie doświadczenie, projektujemy
kolejne obiekty tak, aby były coraz bardziej efektywne energetycznie, czyli udział
energii elektrycznej zużywanej przez
systemy pomocnicze, takie jak np. chłodzenie, ma maleć w porównaniu do starszych obiektów. Udział energii wyprodukowanej z zielonych źródeł jest sukcesywnie zwiększany. Posiadamy własne
instalacje PV produkujące ekologiczny
prąd. Należy podkreślić, że analogicznie
do rozwoju geograficznego sieci światłowodowej będzie postępował geograficzny
rozwój obiektów data center, tak aby móc
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z a o fe rowa ć
w nowych regionach usługi oparte
na połączeniu ultra
szybkiej sieci światłowodowej i systemów komputerowych pracujących w data center.

USŁUGI CHMUROWE DLA BIZNESU
Napisałem o usługach „opartych”, bo to
są komponenty, za pomocą których projektanci systemów i inżynierowie, tworzą
rozwiązania dedykowane specyficznym
potrzebom klientów. Niedawno świat
informatyki zachwycał się „chmurą”, czyli
rozproszoną infrastrukturą serwerową,
która udostępnia np. moc obliczeniową,
czy przestrzeń do przechowywania
danych. Giganci informatyczni, tacy jak
Google, Amazon, czy Microsoft udostępnili swoją infrastrukturę rozlokowaną
po całym świecie i wszystkie dane i systemy miały migrować do tej „chmury”.
Tylko mało kto zreflektował się, że ktoś
te dane do tej chmury musi umieć przenieść, że ta chmura sama się nie obsłuży.
Na dodatek migracja do chmury nie jest
panaceum na wszystkie bolączki, lecz
musi być przemyślana, poprzedzona
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Od prawie dwóch lat w Grupie 3S działa zespół SOC (Security Operations
Center), czyli zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa IT. Audytujemy sieci,
systemy i sprawdzamy procesy wewnątrzfirmowe, mające wpływ na poziom
bezpieczeństwa informatycznego. Rekomendujemy, co poprawić lub zmienić.

rzetelną analizą, czy ma to w ogóle sens
– analizą, która powinna uwzględniać
aktualizację planów awaryjnych. Niedawno u jednego z międzynarodowych
dostawców chmury wybuchł pożar
w obiekcie data center; jaka była jego najlepsza rada? Drodzy klienci, to czas, abyście
teraz uruchamiali swoje plany awaryjne
na wypadek katastrofy informatycznej.

i za ich nieupublicznianie. Czy każda
firma podjęła kroki, aby zabezpieczyć się
przed taką ewentualnością? Czy każdy jest
w stanie zrobić to sam? Od czego zacząć
i jak sprawdzić skuteczność podjętych
działań? Również w tym zakresie jesteśmy
w stanie zaproponować wsparcie.
Od prawie dwóch lat w Grupie 3S działa
zespół SOC (Security Operations Center),
czyli zespół specjalistów ds. bezpieDlatego też w Grupie 3S nasi projektanci czeństwa IT. Audytujemy sieci, systemy
biorą pod uwagę różne aspekty, poza i sprawdzamy procesy wewnątrzfirmowe,
oczywistymi, takimi jak wydajność roz- mające wpływ na poziom bezpieczeństwa
wiązania, również te związane z bezpie- informatycznego. Rekomendujemy, co
czeństwem danych. Posiadając klaster poprawić lub zmienić. Można zlecić
obiektów data center w czterech mia- nam ciągły monitoring sieci i systemów
stach i w pięciu różnych lokalizacjach, pod kątem ewentualnych zagrożeń bezjesteśmy w stanie sprostać naprawdę pieczeństwa IT.
wysokim wymaganiom. Projektujemy środowiska informatyczne wysokiej dostęp- Jak to jest istotne, uzmysławia statystyka,
ności i wydajności. Na zaprojektowaniu która mówi, że firmom zajmuje średnio
i zbudowaniu może się nie skończyć. ok. 150 dni na wykrycie włamania do właMożemy potem takie środowiska moni- snej infrastruktury. To oznacza, że przetorować i nimi zarządzać, dbając o ich stępcy mają wystarczająco dużo czasu
poprawne działanie.
na wytransferowanie danych, mogą
spokojnie spenetrować każdy zakątek
BEZPIECZEŃSTWO IT W FIRMIE
infrastruktury informatycznej i żadne
Kolejny aspekt związany z IT, to bezpie- informacje przed nimi się nie ukryją.
czeństwo. Zapewne każdy słyszał o wła- Są firmy poważnie traktujące problemamaniach komputerowych, hakerach, tykę cyberbezpieczeństwa, jest jednak
oprogramowaniu, które szyfruje dyski wiele takich, które na razie ten problem
w komputerach i przestępcach, którzy bagatelizują lub zakładają, że ich nie stać
żądają okupu za odszyfrowanie danych na zainwestowanie w zabezpieczenia,
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a ewentualne straty będą niewielkie.
Jednak jeśli, z jednej strony – mamy całkowity paraliż operacyjnej działalności firmy
(dla ułatwienia proszę sobie wyobrazić,
jak można funkcjonować obecnie bez
komputerów), a z drugiej strony – przynajmniej sprawdzenie, jak zabezpieczenia, które się ma, działają, to wydaje
się, że warto spróbować.

WSPÓŁPRACA ZACZYNA SIĘ
OD ROZMOWY
Mam nadzieję, że przy okazji poznania
obszarów działania Grupy 3S, znaleźli
Państwo inspirację do działania na rzecz
podniesienia jakości i bezpieczeństwa
Waszych systemów informatycznych,
które odwdzięczy się solidnym wsparciem wzrostu biznesu, w jakim działacie.
A jeśli zdecydujecie, że chcecie o tym
porozmawiać z Grupą 3S, będzie mi tym
bardziej miło.

Autor:

Grzegorz Paszka,
członek zarządu,
CTO w Grupie 3S
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PEOPLE FIRST - THEN PLACES

KOMPLEKSOWO

transparentnie
PROFESJONALNIE
tak działamy na rynku
nieruchomości komercyjnych

www.corees.pl

Pomagamy wybrać odpowiednie biuro dla Twojej firmy w głównych centrach
biznesowych jak również mniejszych miastach. Doradzamy w przeprowadzeniu
procesów najmu:
• siedziby głównej • biur satelickich • konsolidacji biur
• biur tymczasowych • powierzchni magazynowych

Dla 70% Twoich pracowników oraz kandydatów do pracy,
ważnym czynnikiem w podejmowaniu decyzji o wyborze
pracodawcy jest lokalizacja siedziby
Czy wiesz z jakimi bolączkami zmagają się Twoi pracownicy?
Czy chcesz sprawdzić jakie możesz mieć alternatywy?
Chętnie pomożemy i opowiemy więcej.
NEGOCJACJE • RENEGOCJACJE • KONSOLIDACJE • WYCENY
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MONOPOLIS,
NAJNOWSZY
SYMBOL ŁODZI

Uśmiechnięci i zadowoleni ludzie, którzy robią zdjęcia i odpoczywają
w ogródkach, korzystając z oferty licznych restauracji i kawiarni.
Wyjątkowe wydarzenia kulturalne, spektakle i koncerty. Do tego
galeria i właśnie otwarte muzeum poświęcone dawnym zakładom
Monopolu Wódczanego w Łodzi. Wszystko w otoczeniu czerwonej
cegły, w sąsiedztwie nowoczesnych wież ze szkła, betonu i cortenu.
A do tego trzydziestometrowy, widoczny z daleka komin, ze
świecącym w nocy ogromnym neonem. Po prostu Monopolis,
najnowszy symbol Łodzi.
Kiedy w 2016 roku Krzysztof Witkowski,
po raz pierwszy oficjalnie zapowiedział,
że w dawnych zakładach przemysłu spirytusowego rusza z wielką inwestycją,
która całkowicie zmieni ten fragment
Łodzi, mało kto wierzył jego słowom.
Polski kapitał, polski przedsiębiorca...
To nie zapowiadało niczego dobrego.
I nie ważne, że miał on już na swoim
koncie sukces w postaci budowy nowoczesnego biurowca Forum 76, nagradzanego na wielu konkursach architektonicznych. Sceptycy też zresztą mieli
argument – czym innym jest budowa
od podstaw nowego budynku, a czym
innym rewitalizacja ponad stuletniego
kompleksu pofabrycznego.
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– Rozumiałem tamten sceptycyzm. Sam
wielokrotnie podkreślałem, że Monopolis
to bardzo trudny projekt. Tak pod względem
technicznym, jak i w zakresie docelowej
funkcjonalności miejsca. Pamiętam, jak
niedługo po rozpoczęciu inwestycji, gdy
wszystko tutaj było rozkopane, a mury
zrujnowane, zastanawiałem się czy to ma
sens. Trudno było wtedy wyobrazić sobie
efekt końcowy. Ale wszyscy wiedzieliśmy,
że to nie jest zwyczajna inwestycja, że realizujemy coś wyjątkowego. Od początku
traktowaliśmy ten projekt jak wyzwanie,
no i byliśmy zdeterminowani, żeby doprowadzić go do finału – opowiada Krzysztof
Witkowski, inwestor Monopolis, właściciel
i prezes firmy Virako.

I właśnie ta determinacja sprawiła, że sceptycy zniknęli pod koniec 2019 roku. Wtedy
do wnętrz dawnego Monopolu Wódczanego wprowadził się pierwszy najemca,
Clariant. Szwajcarski gigant branży chemicznej wynajął tu ponad 7 tys. m2 na siedzibę swojej firmy. W tym samym czasie
przeprowadzkę do Monopolis zadeklarowały, znane w Łodzi i nie tylko, restauracje
Sendai Sushi&Ramen, Trattoria Italiana.
Pojawiły się nowe koncepty gastronomiczne – kawiarnia Mono Cafe, prowadzona przez znanych łódzkich influencerów, Piekarnia Łódź, bistro założone przez
właścicieli sieci cukierni Sowa oraz Arteria,
restauracja Anny Rubaj i Artura Schuttera,
mieszcząca się w murach starej kotłowni.
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Nowe miejsce sprawdziło się doskonale. Przypadło
do gustu zarówno łodzianom, którzy polubili
Monopolis, a swoje zadowolenie wyrażają częstymi
odwiedzinami, jak i przyjezdnym, którzy zaglądają
tu po to, by zrobić parę fotek, a zostają na kilka
godzin. Równie dobrze czują się w Monopolis firmy,
które właśnie tutaj ulokowały swoje siedziby.

Dziś Monopolis to zespół budynków,
położony między ulicami Kopcińskiego,
Piłsudskiego i Wydawniczą. Razem
z dwoma podziemnymi parkingami po
wierzchnia kompleksu to ponad 40 tys.
m 2. Największą część zajmują biura –
blisko 24 tys. m2. Centralnym miejscem
jest pasaż o długości ponad stu metrów.
To właśnie na nim i wokół niego toczy
się życie Monopolis. Niewielki amfiteatr
przeznaczony na wydarzenia kulturalne,
galeria wystawiennicza, teatr, muzeum,
restauracje i kawiarnie – do tych miejsc
można wejść właśnie z poziomu pasażu.
– Budowa pasażu, który znajduje się
cztery metry poniżej powierzchni gruntu,
była ogromnym wyzwaniem konstruktorskim. Wybrano wiele ton ziemi, a fundamenty stojących tam budynków wzmocniono tonami betonu. Dzięki temu udało
się stworzyć przestrzeń na galerię usługowo-gastronomiczną – opowiada
Krzysztof Witkowski.
Położenie pasażu poniżej bardzo ruch
liwej ulicy Kopcińskiego sprawia, że nie
słychać tam ani przejeżdżających samochodów, ani ulicznego tumultu. Właśnie
stamtąd można także wejść na Scenę
Monopolis. To ultra nowoczesny obiekt,
wyposażony w najnowocześniejsze systemy sceniczne i teatralne z widownią
na 240 osób, z której można podziwiać
wyjątkowe spektakle realizowane przez
Fundację Kamila Maćkowiaka oraz interesujące koncerty i inne wydarzenia artystyczne. Operatorem obiektu jest łódzka
firma LIM8.
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Nowe miejsce sprawdziło się doskonale.
Przypadło do gustu zarówno łodzianom,
którzy polubili Monopolis, a swoje zadowolenie wyrażają częstymi odwiedzinami, jak i przyjezdnym, którzy zaglądają
tu po to, by zrobić parę fotek, a zostają
na kilka godzin. Równie dobrze czują
się w Monopolis firmy, które właśnie
tutaj ulokowały swoje siedziby. Do firmy
Clariant dołączył w ubiegłym roku inny
gigant – ABB, firma globalna, a jednocześnie znana i ceniona w Łodzi. Warte podkreślenia jest to, że nowy najemca pojawił
się w Monopolis w samym środku pandemii koronawirusa, co może świadczyć
o tym, że bez względu na okoliczności,
dobre miejsca są przez firmy pożądane
i oczekiwane.

jury i że mogliśmy reprezentować Polskę
podczas tak prestiżowych wydarzeń. To
ogromne wyróżnienie – mówi Witkowski
i podkreśla, że dzięki współpracy z Grupą
5 Architekci, dawne zakłady stały się idealną przestrzenią dla nowoczesnych biur
z wyjątkowym klimatem.

Nie była to jedyna międzynarodowa
nagroda, po jaką sięgnęła łódzka inwestycja. W International Property Awards,
innym prestiżowym międzynarodowym
konkursie, Monopolis otrzymało aż dwa
wyróżnienia – w kategoriach mixed-use
oraz komercyjnej rewitalizacji. Mieszczące się w Monopolis biuro Clariant,
zaprojektowane przez polską pracownię
The Design Group, otrzymało w tym
samym konkursie nagrodę za projekt
Popularność Monopolis rośnie, a projekt wnętrza biurowego. Z kolei w konkursie
jest rozpoznawalny w Polsce i na świecie. Prime Property Prize 2020 miejsce zostało
Niekwestionowanym sukcesem Mono- wyróżnione za najlepszą architekturę
polis jest „Oscar nieruchomości”, presti- w Polsce.
żowa nagroda zdobyta w międzynarodowym konkursie MIPIM Awards 2020. Choć to może nieoczywiste, pomimo
Rewitalizacja łódzkiego monopolu wód- pandemii, Monopolis się rozbudowuje.
czanego wygrała w kategorii mixed-use Przed kilkoma tygodniami zakończyła się
z 228 innymi projektami z 45 krajów. W tej budowa 11-piętrowej wieży, a uroczystym
kategorii była jedyną nominowaną inwe- podsumowaniem inwestycji było zawiestycją z Europy. W finale Łódź pokonała szenie wiechy na dachu budynku. Teraz
Singapur, Bangkok i Montreal. Krzysztof czas na prace wykończeniowe i nowych
Witkowski, prezes Virako, nie ukrywa, najemców, na których już niebawem
że jest to wyróżnienie nie tylko dla jego czekać będą biura z widokiem na Łódź.
firmy i rodzinnego miasta, ale też kraju. Krzysztof Witkowski zapewnia, że jeszcze
w tym roku inwestycja będzie całkowicie
– Monopolis to jedna z najbardziej tech- zakończona. Nowo wybudowany, dwunologicznie zaawansowanych rewitali- nastokondygnacyjny biurowiec o łącznej
zacji na świecie. Jesteśmy dumni, że zdo- powierzchni 9400 m2 stoi od strony ulicy
była uznanie w oczach międzynarodowego Wydawniczej. Generalnym wykonawcą
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Krzysztof Witkowski, inwestor Monopolis,
właściciel i prezes firmy Virako. W tle: Monopolis.
jest firma Karmar SA, od ponad dekady architektoniczne i planistyczne, które
będąca częścią francuskiego giganta sprawią, że wieża zostanie podziebudowlanego Bouygues Construction. lona na dwie części. Dolna nawiąże
wprost do historycznej tkanki MonoWieża Monopolis jest wysoka na ponad polis poprzez rozwiązania elewacyjne.
50 metrów i będzie jednym z najcie- Zastosowano tam corten, czyli szlakawszych w Łodzi budynków biuro- chetny i naturalny materiał ze stali, którą
wych. W tym przypadku architektom z czasem pokryje patyna. Dzięki temu
przyświecał jeden cel – nowe budynki ściany wieży będą się doskonale kompoo dużych kubaturach wpisać w istnie- nować z czerwoną cegłą. Z kolei górna
jącą zabudowę tak, aby nie przytła- część zostanie przeszklona i będzie nieczały odwiedzających. Stąd rozwiązania malże transparentna.
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Wieża kończy drugi etap inwestycji Monopolis. Zostaje trzeci, jeszcze jeden nowoczesny biurowiec z dwupoziomowym
podziemnym garażem o podobnej
powierzchni, jak wieża. Otwarty będzie
też zabytkowy budynek, w którym przewidziano miejsce na usługi fitness i strefę
rekreacji.
Autor:
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O ROBIENIU BIZNESU
W KATALONII SŁÓW KILKA

Wywiad z dr Renatą Marciniak, Prezes Katalońsko-Polskiej Izby
Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Katarzyna Czylok-Dąbrowska, redaktor,
Pro Progressio: Pani Prezes, zaczynając
od początku... czym jest Katalońsko-Polska Izba Wspierania Małych i Śred
nich Przedsiębiorstw, co było przesłanką do jej utworzenia i jakie są cele
jej działalności?
Dr Renata Marciniak, Prezes Kata
lońsko-Polskiej Izby Wspierania Małych
i Średnich Przedsiębiorstw: Izba Kata
lońsko-Polska Wspierania Małych i Śred
nich Przedsiębiorstw jest stowarzyszeniem biznesowym o charakterze non-profit działającym według autonomicznego
prawa katalońskiego. Izba została utworzona w roku 2020 (tuż przed pandemią)
przez grupę katalońskich i polskich przedsiębiorców, którzy zauważyli znikomą
obecność oraz promocję małych i średnich firm polskich w Katalonii, a także
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katalońskich w Polsce. Ten niski poziom
relacji biznesowych oraz wymiany handlowej pomiędzy polskimi i katalońskimi
firmami, jak również brak wiedzy o uwarunkowaniach prawnych, politycznych
czy społecznych rozpoczęcia działalności
w Katalonii lub w Polsce, były głównym
bodźcem do utworzenia Izby jako organizacji, która wspiera firmy członkowskie
podczas ekspansji na rynek polski, kataloński i innych regionów Hiszpanii w ich
ojczystych językach.

(prawnej, handlowej i finansowej) oraz
poszerzaniu ich wiedzy w tym zakresie
poprzez realizację różnych programów
szkoleniowo-doradcz ych. Nasz ym
celem jest również wspomaganie i promocja współpracy naukowo-technicznej
pomiędzy tymi regionami oraz reprezentowanie i ochrona interesów firm członkowskich na terenie działania Izby.

Według rankingu Financial Times
Katalonia jest najlepszym regionem
na południu Europy do inwestowania
Utworzenie Izby służyć ma również zachę- w latach 2020-2021. Jakie mocne strocaniu przedsiębiorców z tych regionów ny posiada ten region Hiszpanii, które
do aktywnego rozwoju bilateralnej mogą zachęcić polskich inwestorów
wymiany handlowej i inwestycyjnej, do inwestowania w Katalonii?
Katalonia, położona w północnowspomaganiu firm w dostępie do informacji niezbędnej do prowadzenia dzia- -wschodniej Hiszpanii, ma wiele mocnych
łalności gospodarczej na tych obszarach stron. Pomimo kryzysu gospodarczego
w Hiszpanii, nadal jest jednym z najlepiej prosperujących regionów tego kraju
i ma dochód na mieszkańca podobny
do tego w Niemczech, Finlandii czy Belgii
(w jednostkach siły nabywczej). Kolejne
mocne strony to duży rynek potencjalnych nabywców, małe bariery wejścia,
rozbudowana infrastruktura, atrakcyjne
położenie, wykwalifikowani pracownicy,
konsumpcyjny styl życia Katalończyków,
dobre funkcjonowanie usług transportu
publicznego. Ponadto, gospodarka
Katalonii jest bardzo otwarta, dużo się
eksportuje, a marka Barcelona jest dobrze
znana na całym świecie. Atuty stolicy
Katalonii są niezaprzeczalne: dziedzictwo architektoniczne i geniusz Gaudiego,
oferta muzyczna i teatry, bogata oferta
edukacyjna i muzea, restauracje, klimat
i Morze Śródziemne.
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Mówiąc o mocnych stronach Katalonii,
warto również zwrócić uwagę na podejmowane przez firmy, stowarzyszenia biznesowe i uczelnie katalońskie wspólne inicjatywy mające na celu monitorowanie,
rozwój i promocję działalności produkcyjnej w Katalonii. Dodam, że kataloński
model rozwoju nauki i badań jest jednym
z najlepszych na świecie, a Katalonia
posiada liczne ośrodki naukowo-badawcze
uznane na arenie międzynarodowej.

Pomimo kryzysu
gospodarczego w Hiszpanii,
Katalonia jest jednym
z najlepiej prosperujących
regionów tego kraju
i ma dochód na mieszkańca
podobny do tego
w Niemczech, Finlandii czy
Belgii. Gospodarka Katalonii
jest bardzo otwarta, dużo
się eksportuje, a marka
Barcelona jest dobrze znana
na całym świecie.

kataloński partner rozpocznie spotkanie
z kilkunastominutowym opóźnieniem.
Tutaj dość często spotkania biznesowe
nie rozpoczynają się punktualnie, bo Katalończycy ciągle coś mają jeszcze pilnego
do załatwienia. Trzeba czekać cierpliwie
i gdy Katalończyk nas przeprosi za spóźnienie, należy z uśmiechem na ustach
powiedzieć „no passa res” (nic nie szkodzi).
Dobrze jest też nauczyć się kilku słów
po katalońsku (przedstawienie się, powitanie, pożegnanie). Katalończycy przywiązują do tego dużą wagę. Tydzień
temu jeden kataloński biznesman powiedział mi, że pod tym względem są bardzo
„romantyczni” i obcokrajowiec znający
„troszkę” język kataloński jest ich przyjacielem od pierwszego spotkania. Jeżeli
chodzi o powitania, to przed pandemią
nikogo nie dziwiło, gdy podczas pierwszego spotkania formalnego Katalończyk
poklepał swojego rozmówcę po plecach
na powitanie, a kobietę pocałował w oba
policzki. Dwa buziaki (w prawy i lewy
policzek) były obowiązkowe, nawet z nieznajomą. Nie wiem, czy po pandemii ten
gest zachowają.

Co polski przedsiębiorca powinien
wiedzieć o katalońskiej kulturze biznesowej? Czy rzeczywiście różni się ona
znacznie od kultury polskiej?
Katalońska kultura biznesowa jest
podobna do tej, jaka ma miejsce w większości krajów UE, chociaż są aspekty
odmienne, które należy mieć na uwadze robiąc biznes z Katalończykami.
Na przykład, należy pamiętać, że czas pracy
w Katalonii jest inny niż w Polsce. Tutaj
pracuje się najczęściej od 9:00 do 14:00
i od 16:00 do 19:00 i większość firm robi
przerwę obiadową od 14:00 do 16:00, co
oznacza, że są nieczynne. Pora posiłku
w Katalonii jest prawie „święta” i nie oburzajmy się, gdy nie możemy się dodzwonić
do firmy katalońskiej po godz. 14:00.
Należy też pamiętać, że kultura biznesowa,
tak w Katalonii, jak i w innych regionach
Kolejna sprawa dotyczy punktualności roz- Hiszpanii jest hierarchiczna, i tylko najpoczęcia spotkań. Jest źle widziane, aby się wyżsi rangą dyrektorzy, tzw. „szef firmy”,
spóźniać, ale nie należy się oburzać, gdy posiada władzę, aby podejmować decyzje.

Widok na Sagradę Familię, kościół w Barcelonie
w Katalonii, autorstwa Antoniego Gaudiego.
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Widok na miasto i wieżowce z Sagrady Familii.

Jest źle widziane, jeśli podczas rozmów
w większym gronie poświęci się dużo
czasu dla osoby, która nie jest „szefem”
firmy. Tutaj często przestrzega się zasady
„szef ma zawsze rację”.

współpracować z Katalończykami w dłuższej perspektywie czasowej, to należy
zadbać o regularny kontakt. Brak komunikacji lub jej sporadyczność, brak wyjaśniania bieżących problemów handlowych – są jednymi z najczęstszych przyPodczas spotkań biznesowych można czyn zerwania współpracy. Nie należy
rozmawiać o piłce nożnej, ale nie mówić, dopuścić do rozluźnienia relacji, bo jej
że się jest zwolennikiem Realu Madryt. skutkiem będzie spadek sprzedaży.
O Madrycie lepiej w ogóle nie wspominać.
A jakiego typu katalońskie firmy inteKolejna rada, aby nie zaczynać spotkań resują się Polską i inwestowaniem
od biznesu, zwłaszcza na pierwszym w Polsce?
Firmy te możemy podzielić na trzy
spotkaniu biznesowym. Katalończyk
chce najpierw poznać swojego part- grupy. Pierwszą najliczniejszą grupę stanera biznesowego, zanim rozpocznie nowią firmy chcące sprzedawać swoje
z nim współpracę. I pierwsze pytanie, produkty w Polsce. Chodzi o produkty
które usłyszymy to będzie „qué tal?¨ (co z takich branż, jak spożywcza, motoryzasłychać?). Choćby było źle, należy odpo- cyjna, kosmetyczna, farmaceutyczna, chewiedzieć, że wszystko dobrze oraz odpo- miczna i IT. Drugą grupę stanowią firmy
wiadać na dodatkowe pytania nie zwią- poszukujące dostawców, chociaż tych jest
zane z biznesem. Nie jest dobrze widziane zdecydowanie mniej. Dość sporym powozadawanie zbyt wielu pytań osobistych. dzeniem cieszą się polskie kosmetyki, słoBo tutaj nie interesuje nikogo „kto z kim dycze i wędliny. Jest też zainteresowanie
śpi, najważniejsze, że się wyśpi” (uśmiech). maszynami rolniczymi, produktami metalowymi oraz tekstylnymi.
Robiąc biznes z Katalończykami warto
też pamiętać o dokładnym omówieniu Ostatnią grupę stanowią katalońscy inwewarunków handlowych i ich spisaniu. storzy. Pojawiają się zapytania z branży
W Katalonii dużo większe znaczenie niż motoryzacyjnej, IT i zielonych technologii.
w Polsce ma umowa ustna, podczas Jednakże, ze względu na pandemię i niegdy dla polskich firm bardzo ważna pewność po pandemii, firmy znacznie
jest umowa pisemna. Jeżeli chcemy zredukowały swoje plany inwestycyjne,
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W Katalonii dużo większe
znaczenie niż w Polsce ma
umowa ustna, podczas gdy
dla polskich firm bardzo
ważna jest umowa pisemna.
Jeżeli chcemy współpracować
z Katalończykami w dłuższej
perspektywie czasowej, to
należy zadbać o regularny
kontakt. Brak komunikacji lub jej
sporadyczność, brak wyjaśniania
bieżących problemów
handlowych – są jednymi
z najczęstszych przyczyn
zerwania współpracy.
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a planowanie długoterminowe (strategiczne) zamieniły na krótkookresowe
(operacyjne). Dotyczy to zarówno firm
katalońskich, jak i z innych terenów Hiszpanii, które zdecydowanie koncentrują się
na działalności handlowej.
Wyobraźmy sobie, że jestem właścicielem niedużej polskiej firmy technologicznej, zainteresowanej wejściem
na hiszpański rynek. Od czego powinnam zacząć? Jakie wsparcie mogę
dostać od Katalońsko-Polskiej Izby?
Jeśli chce Pani wejść na hiszpański
rynek to rozumiem, że przeprowadziła
Pani już analizę tego rynku zarówno
pod względem czynników makro-, jak
i mikroekonomicznych, które mogą wpływać na prowadzoną przez Panią działalność. Po analizie należy wybrać miejsce prowadzenia działalności, a następnie formę jej prowadzenia. W Hiszpanii,
podobnie jak w Polsce, jest wiele form
prowadzenia działalności: jednoosobowa
działalność gospodarcza, czyli tzw. autónomo, spółka cywilna, spółka komandytowa prosta, spółka z o.o, spółka akcyjna.
Te formy obowiązują też w Katalonii.

Ambicją Izby, oprócz bycia
mostem łączącym polskie
i katalońskie firmy, jest również
szerzenie osiągnięć naukowych
oraz tworzenie możliwości
nawiązywania kontaktów
naukowo-badawczych pomiędzy
polskimi i katalońskimi
instytucjami edukacyjnymi
i badawczymi. W tym celu
kojarzymy uniwersytety polskie
z katalońskimi, które szukają
partnerów do prowadzenia
badań naukowych lub chcą
być zapraszane do projektów
badawczych realizowanych
przez katalońskie lub polskie
uniwersytety.
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Najprostszym i najtańszym sposobem
na prowadzenie działalności w Hiszpanii czy w Katalonii jest jednoosobowa
działalność gospodarcza, czyli tzw. autónomo, potocznie nazywany samozatrudnionym – to osoba fizyczna prowadząca na własny rachunek działalność
gospodarczą (handlową, przemysłową
lub zawodową) w celu zarobkowym
i w sposób ciągły. Prowadzi działalność
gospodarczą pod własnym nazwiskiem,
chociaż możliwe jest prowadzenie działalności pod wybraną nazwą handlową.
Jak już Pani wybrała formę prowadzenia
działalności, to teraz trzeba ją zarejestrować. Proces rejestracji jest kilkuetapowy: 1) Konieczne jest nabycie numeru
identyfikacyjnego obcokrajowca (NIE –
Número de Identificación de Extranjero).
2) Uzyskanie numeru ubezpieczenia społecznego (Número de Seguridad Social).
W tym celu należy udać się do hiszpańskiego odpowiednika ZUS (Seguridad
Social) i wypełnić odpowiedni formularz. 3) Po otrzymaniu numeru ubezpieczenia społecznego należy zarejestrować
swoją działalność w urzędzie skarbowym
(Agencia Tributaria). W trakcie rejestracji
w Agencia Tributaria wybiera się rodzaj

prowadzonej działalności (Epígrafes del
Impuesto de Actividades Económicas).
4) Kolejnym krokiem jest rejestracja
działalności w Seguridad Social w celu
rejestracji do systemu przedsiębiorców
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
Nasza Izba pomaga polskim przedsiębiorcom w zakładaniu i prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej
w Katalonii, jak i innych form. Prowadzimy
również obsługę księgową firm w języku
polskim. Przeprowadzamy też kompleksową analizę rynku (makro i mikro), w tym
analizę konkurencji.
Wspomniała Pani, że jednym z celów Iz
by jest promocja osiągnięć naukowych
i badawczych wśród polskich i hiszpańskich uczelni. 29 kwietnia 2021 r. podpisała Pani umowę o współpracy ze Szkołą
Biznesu Politechniki Warszawskiej...
Ambicją Izby, oprócz bycia mostem
łączącym polskie i katalońskie firmy, jest
również szerzenie osiągnięć naukowych
oraz tworzenie możliwości nawiązywania
kontaktów naukowo-badawczych pomiędzy polskimi i katalońskimi instytucjami
edukacyjnymi i badawczymi. W tym celu
kojarzymy uniwersytety polskie z katalońskimi, które szukają partnerów do prowadzenia badań naukowych lub chcą być
zapraszane do projektów badawczych
realizowanych przez katalońskie lub polskie uniwersytety. To zadanie jest o tyle
łatwe dla nas, gdyż jako wykładowca
i naukowiec na dwóch katalońskich uniwersytetach, przebywam na co dzień
w świecie akademickim. Np. udało nam
się skojarzyć Szkołę Biznesu Politechniki
Warszawskiej z Fundació Universitaria de
Bages, Universitat de Manresa (Katalonia),
z którym również mamy podpisanie porozumienie o współpracy. Instytucje te już
realizują wspólny projekt badawczy.
Również wspomagamy w znalezieniu
uniwersytetów chętnych do podpisania
umów o wymianie studenckiej w ramach
programu Erasmus oraz w znalezieniu dla
studentów polskich praktyk w firmach
katalońskich, a dla studentów katalońskich – w firmach polskich.
Jak Pani widzi, pole działania Izby jest dość
szerokie. Planów mamy dużo i miejmy
nadzieję, że uda się je nam zrealizować.
Dziękuję za rozmowę.
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ELBLĄG

– MIASTO, W KTÓRYM CHCESZ
MIESZKAĆ, PRACOWAĆ, ROZWIJAĆ
SWÓJ BIZNES I SPEŁNIAĆ MARZENIA
Elbląg jest drugim pod względem liczby ludności i liczby studentów
największym ośrodkiem województwa warmińsko-mazurskiego.
Miasto pełni funkcję silnego ośrodka subregionalnego obejmującego
zasięgiem oddziaływania zachodnią część województwa warmińsko-
-mazurskiego i wschodnią województwa pomorskiego.
Atutem Elbląga jest położenie blisko
aglomeracji trójmiejskiej, z możliwością
bardzo szybkiego dojazdu do Gdańska.
Pod względem gospodarczym Elbląg
wyróżnia się silnym przemysłem wysoko
i średniozaawansowanych technologii
wraz z towarzyszącymi kompetencjami
pozaprodukcyjnymi (R&D). Elbląg jest
również przyjaznym miejscem do życia,
a to za sprawą m.in. atrakcyjnej przes
trzeni śródmiejskiej, bogatej oferty gas
tronomicznej, konkurencyjnych cen
mieszkań w porównaniu z Trójmiastem,
prężnie działających instytucji kultury, czystego środowiska, bogatej oferty sportowo-rekreacyjnej oraz najbliższego otoczenia (Zalew i Mierzeja Wiślana, Wysoczyzna Elbląska).
Od siedmiu lat funkcję prezydenta miasta
pełni Witold Wróblewski, rodowity elblążanin. Miasto pod jego sterami stawia
na innowacyjność oraz na ciągłe dostosowywanie infrastruktury do potrzeb
mieszkańców i inwestorów. W ostatniej
dekadzie jakość życia i prowadzenia biznesu poprawiła się m.in. za sprawą rozbudowy sieci światłowodów, modernizacji infrastruktury drogowej, wprowadzeniu nowoczesnego systemu utylizacji
odpadów i uzdatniania wody oraz uzbrojenia terenów inwestycyjnych, a także
tworzenia ośrodków wdrażania innowacji.
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Szeroko pojęta rewitalizacja nie tylko branżami są firmy w przemyśle elektromapoprawia jakość życia mieszkańców, lecz szynowym, spożywczym, meblarskim oraz
nowoczesnych usług informatycznych.
także przyciąga inwestorów i turystów.
W Elblągu inwestują światowe koncerny
i znane marki, m.in. General Electric, Grupa
Żywiec, Stokota, Siemens, FLSmidth Maag
Gear, Wójcik Fabryka Mebli. W trakcie
realizacji są inwestycje infrastrukturalne,
i to takie, które w dużym stopniu mogą
odmienić oblicze miasta. Jedna z nich –
przekop Mierzei Wiślanej i rozwój portu
morskiego – sprawi, że miasto mocniej
„zwróci się” w kierunku morza. W centrum
Elbląga, nad samą rzeką, zaplanowana jest
budowa wysokiej klasy biurowca z przeznaczeniem na nowoczesne usługi biznesowe. Inwestycja ta realizowana jest
we współpracy miasta z Agencją Rozwoju Przemysłu.

ELBLĄG – WAŻNY OŚRODEK
GOSPODARCZY

Jednocześnie Elbląg stawia na rozwój
branży nowoczesnych usług dla biznesu.
Spośród ponad setki miast o podobnym
potencjale, Agencja Rozwoju Przemysłu
wybrała Elbląg oraz cztery inne lokalizacje
do budowy nowoczesnego biurowca
w ramach programu „Fabryka”. To otwiera
perspektywę znaczącego wzrostu liczby
działających w mieście firm sektora BPO/
SSC/IT, co z kolei bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie odpływu młodych ludzi z miasta, pozyskanie nowych
zasobów pracowników, w tym programistów dla firm IT, zwiększenie zainteresowania i pozyskanie nowych inwestorów
korzystających z usług sektora outsourcingu, poprawę wizerunku miasta oraz
będzie miało pozytywny wpływ na przestrzeń miejską.

Elbląg od początku swego istnienia był
ważnym ośrodkiem gospodarczym,
przemysłowym, administracyjnym i wojskowym. O sile miasta stanowił mocno
rozwinięty przemysł ciężki – z odlewniami
i fabrykami maszyn, stoczniami, fabrykami
parowozów i wagonów. Na terenie Elbląga
działa obecnie przeszło 13 tys. podmiotów
gospodarczych, w tym ponad 100 z kapitałem zagranicznym. Podstawowymi

Tym bardziej że Elbląg posiada wszystko,
aby chcieć tu mieszkać, pracować, rozwijać swój biznes i spełniać marzenia.
Ogromnym atutem miasta jest lokalizacja,
praktycznie łącząca dwa województwa
– pomorskie i warmińsko-mazurskie.
Tutaj krzyżują się drogi z północy
na południe i ze wschodu na zachód
Polski (S7 i S22), funkcjonuje port morski,
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Ogromnym atutem miasta jest
lokalizacja, praktycznie łącząca dwa
województwa – pomorskie i warmińsko-mazurskie. Tutaj krzyżują się drogi
z północy na południe i ze wschodu
na zachód Polski (S7 i S22), funkcjonuje
port morski, umożliwiający połączenie
z krajami basenu Morza Bałtyckiego.

W Elblągu – zależnie od wielkości firmy
– jest to 50, 60 lub 70% przez okres
do 15 lat. Dla inwestorów, którzy stworzą
nowe miejsca pracy, miasto proponuje
dodatkowo zwolnienia z podatku lokalnego. W zależności od liczby zatrudnionych osób, inwestorzy mogą otrzymać
zwolnienie z podatku od gruntu i nieruchomości na okres od 3 do 6 lat. Oferta
WARMIŃSKO-MAZURSKA
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jak rówSPECJALNA STREFA
nież dodatkowe zwolnienie z podatku
EKONOMICZNA
od nieruchomości i gruntu dotyczą
Działa tam także Warmińsko-Mazurska w takim samym stopniu nowych inweSpecjalna Strefa Ekonomiczna. Wszystkie storów, jak i przedsiębiorców obecnych
działki, oferowane przez miasto, posia- już w mieście, ale chcących się rozwijać.
dają możliwości dostępu do elektryczności, sieci wodociągowej i kanaliza- PO PANDEMII
cyjnej. Teren strefy przeznaczony jest Ostatni rok był bardzo ciężkim czasem,
pod działalność produkcyjno-usługową, wiele inwestycji zostało wstrzymanych
w tym przemysł zaawansowanych techno- ze względu na niepewną przyszłość. Wiele
logii. Podstawową korzyścią dla przedsię- biznesów musiało zmienić formy funkcjobiorców, wynikającą z działania w grani- nowania i dotarcia do klientów, wiele dziacach specjalnej strefy ekonomicznej, jest łało na krawędzi ekonomicznego bytu.
zwolnienie z podatku dochodowego. Władze Elbląga podjęły działania mające
umożliwiający połączenie z krajami
basenu Morza Bałtyckiego. Elbląg posiada
aktywny potencjał ludzki, szkoły średnie
przygotowujące fachowców i uczelnie
wyższe kształcące specjalistów. Na inwestorów czekają tereny inwestycyjne, których oferta z każdym rokiem jest coraz
większa i coraz atrakcyjniejsza.
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Władze Elbląga liczą
na to, że bezpośredni dostęp
do Bałtyku przyczyni się
w bardzo dużym stopniu
do jeszcze większego rozwoju
miasta. Bo Elbląg najlepiej
rozwijał się właśnie wtedy,
gdy był miastem portowym,
mającym nieskrępowany dostęp
do Morza Bałtyckiego.
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W centrum Elbląga, nad samą rzeką, zaplanowana jest
budowa wysokiej klasy biurowca z przeznaczeniem
na nowoczesne usługi biznesowe. Inwestycja ta realizowana
jest we współpracy miasta z Agencją Rozwoju Przemysłu.

Fot.: WawroPhotography.eu

Port w Elblągu to
największy polski port
na Zalewie Wiślanym,
przeznaczony do żeglugi
towarowej, pasażerskiej
i turystycznej. Jest
korzystnie położony
w kontekście potencjalnych
relacji gospodarczych
i współpracy z Obwodem
Kaliningradzkim,
republikami bałtyckimi
i krajami Skandynawii.

uzupełniać ogólnodostępne pakiety
pomocowe wprowadzając własne formy
ulg w tym czasie. Umożliwiono m.in. przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu
użytkowania wieczystego, wprowadzono
ulgi w spłacie podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorców, ulgi w czynszu
z tytułu najmu lokalu użytkowego oraz
w dzierżawie gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Elbląg. Elbląscy
przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa znacznemu pogorszeniu,
mogli także składać wnioski o zmianę
warunków spłaty zobowiązań powstałych
w tym okresie wobec spółek komunalnych. Dla miejscowych restauratorów uruchomiono nowy serwis do zamawiania
dań z odbiorem własnym lub na wynos.
Restauratorzy rejestrują się w nim za darmo i nie ponoszą kosztów jego promo
cji w mediach społecznościowych czy
lokalnej prasie. A co najważniejsze – nie
płacą prowizji od zamówień. Koszty te
bierze na siebie samorząd.
Pandemia sprawiła, że władze samorządowe praktycznie z dnia na dzień
musiały dostosować działanie do nowych
warunków. Dotyczyło to bezpośrednich
kontaktów, rozmów, spotkań i działania
samego urzędu. Wysiłek w to włożony
przyniósł dobre efekty. Mimo wielu
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utrudnień urząd funkcjonował – na ile to
tylko było możliwe – normalnie, i co najważniejsze – bez większych niedogodności dla mieszkańców. Część z wprowadzonych rozwiązań pozostanie także
po ustaniu pandemii.
Są to zwłaszcza rozwiązania oparte na
platformach cyfrowych, ułatwiające kontakt mieszkańców z urzędem. Jest to krok
w stronę Smart City. Sam termin Smart
City jest rozległy i trudno definiowalny.
Do niedawna skierowany do dużych
miast i aglomeracji, które posiadają
na jego wprowadzenie odpowiednie
zasoby finansowe. Mniejszych ośrodków
na niektóre rzeczy zwyczajnie nie stać,
ale w zasięgu możliwości Elbląga jest
osiągnięcie takich cech inteligentnego
miasta, jak:
• Efektywność – w wykorzystaniu infrastruktury, zasobów, technologii; w tym
kontekście często mówi się o gospodarce współdzielonej (collaborative
economy, shared economy).
• Odporność – na zmiany, kryzysy społeczne, gospodarcze i epidemiologiczne.
• Adaptacja – przejawiająca się gotowością do zmian oraz ciągłym poszukiwaniem nowych rozwiązań i szybkim
reagowaniem na pojawiające się
wyzwania.
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• Innowacyjność – kultura miasta oparta
na ocenie przydatności i ewentualnym
wdrażaniu nowych rozwiązań, ale również budowanie kultury partycypacji,
otwarcie na rozwiązania civil tech
i open data.

PORT W ELBLĄGU
Charakter miasta mocno zmieni się za
sprawą przekopu Mierzei Wiślanej. Jest
to kluczowa dla miasta i długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja.
Władze Elbląga liczą na to, że bezpośredni
dostęp do Bałtyku przyczyni się w bardzo
dużym stopniu do jeszcze większego rozwoju miasta. Bo Elbląg najlepiej rozwijał
się właśnie wtedy, gdy był miastem portowym, mającym nieskrępowany dostęp
do Morza Bałtyckiego.
Wiele inwestycji portowych już dokonano. W infrastrukturę zainwestowano
ponad 100 mln zł. Powstał m.in. terminal
wraz z nabrzeżem, w którym przeładowywać można ok. 1–1,5 mln ton ładunków
rocznie. Dzięki środkom unijnym uruchomiono nowoczesny punkt odpraw granicznych. Elbląg ma szansę na rozwój
branży logistycznej i turystyki, a to za
sprawą większego ruchu pasażerskiego,
rozwoju żeglarstwa na Zalewie Wiślanym
oraz zwiększenia możliwości przeładunkowych portu elbląskiego nawet do 3–4 mln
ton rocznie. Port w Elblągu to największy
polski port na Zalewie Wiślanym, przeznaczony do żeglugi towarowej, pasażerskiej i turystycznej. Jest korzystnie położony w kontekście potencjalnych relacji
gospodarczych i współpracy z Obwodem
Kaliningradzkim, republikami bałtyckimi
i krajami Skandynawii. Za sprawą funkcjonowania tu przejścia granicznego i giełdy
Fot.: WawroPhotography.eu

Pandemia sprawiła,

imprezą otwierającą sezon letni są Dni
Elbląga. Odbywają się w ostatni weekend
praktycznie z dnia na dzień
czerwca. To wydarzenie, podczas którego
na scenie występują czołowe gwiazdy polmusiały dostosować
skiej muzyki. To także liczne imprezy towadziałanie do nowych
rzyszące. Dni Elbląga gromadziły tysiące
warunków. Dotyczyło to
mieszkańców i turystów. Niestety w tym
bezpośrednich kontaktów,
roku – z racji ograniczeń spowodowarozmów, spotkań i działania
nych COVID-19 – nie mogą odbywać się
samego urzędu.
imprezy masowe. W związku z tym zorganizowano szereg imprez – w tym koncerty – ale o mniejszym zasięgu. Ciekawie
zapowiada się np. pierwsza edycja HOLD
FAST. To nietypowe zawody sportowe.
towarowej, stwarza dogodne warunki Polegają na przejściu na rozciągniętej
do rozwoju handlu. Posiada dobry stan w poprzek rzeki linie. Zawodnicy muszą
infrastruktury technicznej, tj. wzmocnione wykazać się wyjątkową siłą rąk. Odbędzie
nabrzeża, otwarte powierzchnie magazy- się również Przeprawowy Puchar Polski
nowe, bocznice, elewatory zbożowe. Port RFC – rajdy terenowe cieszą się ogromną
posiada także miejsce na naprawy jedno- popularnością. Zaplanowano również
stek pływających w stoczni remontowej. kilka koncertów – zaprezentuje się m.in.
MADIS, który łączy muzykę elektroniczną
Trwające prace nad projektem „Budowa z pokazami laserowymi – oraz pokazy
drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany kina plenerowego.
z Zatoką Gdańską” doprowadzą do pow
stania kanału żeglugowego o 1,3 km dłu- Imprezy w ramach elbląskiego „Lata
gości i 5 m głębokości. Docelowo ma on w formie” będą odbywały się co tydzień,
umożliwić wpływanie do portu w Elblągu a informacje o nich będzie można znastatkom o zanurzeniu 4–4,5 m, długości leźć na miejskim profilu na Facebooku.
do 100 m i do 20 m szerokości. Budowa Zwieńczeniem letnich imprez jest niekanału na Mierzei Wiślanej ma się zakoń- zwykle smakowite Elbląskie Święto
czyć w 2023 r. Udział miasta Elbląga to Chleba. To jeden z największych jarnie tylko inwestycje w sam port, ale rów- marków w Polsce Północnej, na którym
nież poszerzanie oferty terenów inwe- można skosztować regionalnych dań
stycyjnych będących w pobliżu rzeki i kupić wyroby rzemieślnicze (rękodzieło,
i portu. Powiększa się również baza sztukę ludową) z różnych zakątków kraju
i oferta turystyczna.
oraz m.in. z Litwy, Rosji, Ukrainy, Francji,
Niemiec. Jarmarkowi towarzyszą liczne
A CO DLA TURYSTÓW?
imprezy dodatkowe, m.in. wyścigi smoA co konkretnie Elbląg ma do zaofe- czych łodzi, pokazy artystyczne, konrowania turystom? Jaką ofertę miasto certy i teatry uliczne, pokazy grup rekonprzygotowało w tym roku? Tradycyjną strukcyjnych, tancerze ognia. W tym roku
Elbląskie Święto Chleba zaprasza w dniach
27–29 sierpnia.

że władze samorządowe

Więcej informacji:

Departament Promocji, Kultury
i Turystyki, Referat Promocji
i Przedsiębiorczości
Urząd Miejski w Elblągu
ul. Stary Rynek 25, Ratusz Staromiejski,
IV p. pokój 400, 82-300 Elbląg
tel. 55 239 32 90, 55 239 33 17
e-mail: invest@umelblag.pl
www.inwestycje.elblag.eu
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NOWE SERCE
ŁODZI
W dalszym ciągu przyciągać inwestorów, rosnąć, ale nie rozlewać
się, mierzyć się z niekorzystnymi trendami demograficznymi, a także
kontynuować imponujące zmiany w centrum miasta. To cele na
najbliższe lata dla Łodzi.
W jakim miejscu znajduje się dziś Łódź?
Jest miastem wykorzystującym wreszcie
w pełni swoje atuty. Centralne położenie,
któremu sprzyja dobre skomunikowanie
sprawia, że Łódź jest lokalizacją chętnie
wybieraną przez branże logistyczne i produkcyjne. Już teraz miasto i region to
trzeci co do wielkości rynek magazynowy
w Polsce, a działania samorządu zmierzają
do tego, by sektor ten ciągle rósł. Firmy
mogą liczyć na zwolnienia z podatków
CIT lub PIT i pomoc publiczną w realizacji
nowych inwestycji lub tworzenia miejsc
pracy. W przypadku dużych przedsiębiorstw wysokość tej pomocy to aż 35%
kosztów kwalifikowanych inwestycji lub
dwuletnich kosztów zatrudnienia.
Obok branż produkcyjnej i logistycznej
priorytetem dla Łodzi jest szeroko rozumiany sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Już dziś centra BPO/R&D/SSC/GBS
i IT dają zatrudnienie ponad 26 tys. osób,
a w najbliższych miesiącach powstanie
w nich, według szacunków, około 1,7 tys.
nowych miejsc pracy.
Jednym z głównych czynników wpływających na kształt powstającej właśnie strategii 2030+ jest demografia.
Na przestrzeni ostatniego trzydziestolecia liczba mieszkańców Łodzi zmniejszyła się o ponad 150 tys. Prognozy nie
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są optymistyczne. Prezydent Łodzi, Hanna
Zdanowska, w rozmowie przeprowadzonej w ramach organizowanego przez
ULI Poland cyklu „W 8 pytań dookoła
miasta” mówiła, że z szacunków magistratu (opracowanych na podstawie różnych wyliczeń, m.in. logowań telefonów
komórkowych czy zużycia wody) wynika,
że w Łodzi żyje obecnie ok. 750 tys. osób,
ale do 2050 r. liczba ta może spaść nawet
do 550 tys. Optymizmem napawa fakt,
że miastu udało się odwrócić niekorzystną
tendencję migracyjną w grupie młodych
mieszkańców. Do niedawna młodzi ludzie
opuszczali Łódź wybierając przyszłość
w innych miastach, zarówno w kraju,
jak i za granicą. Dziś jest inaczej. – Saldo
migracyjne w grupie wiekowej 18–28 lat
mamy dodatnie i zdecydowanie więcej
młodych ludzi osiedla się w Łodzi niż z niej
wyjeżdża – mówi Hanna Zdanowska.
– Jako atrakcyjne miejsce do życia postrzegane jest śródmieście. Miasto nie szczędzi
sił i środków na inwestycje, które sprzyjać
mają zamieszkiwaniu, pracy i spędzaniu
czasu w centrum. Sztandarowy projekt
łódzkiego samorządu, czyli Nowe Centrum
Łodzi (NCŁ), miał przyciągać do rewitalizowanego centrum miasta. I przyciąga. Nie
tylko biznes, ale i mieszkańców, którzy tam
właśnie chcą się przeprowadzać. Widzimy
duże zapotrzebowanie na mieszkanie

w śródmieściu i chcemy wyjść temu na
przeciw. Przystąpiliśmy więc do zmiany
planów zagospodarowania tak, żeby umożliwić większy udział tego typu zabudowy
na terenach, na których miała dotychczas
dominować funkcja biurowa – podkreśla
Hanna Zdanowska.
Na różnych etapach budowy jest dziś
w Łodzi ok. 11 tys. mieszkań. Miasto także
planuje tworzyć nowe mieszkania komunalne w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Lokatorzy leciwych kamienic
mają dostać lokale w nowym budownictwie, a zwolnione nieruchomości zagospodarowane zostaną przez inwestorów.
– Na start założyliśmy 500–700 nowych
mieszkań. Liczba zgłoszeń zainteresowanych firm była imponująca – mówi prezydent Łodzi. – Kolejny taki projekt, który
chcemy zrealizować przy udziale kapitału
prywatnego, to modernizacja zabytkowych domów robotniczych zbudowanych
przez Izraela Poznańskiego. To będzie największy po Manufakturze projekt przy
ul. Ogrodowej, w którym połączymy niemal
wszystkie funkcje, jakie zna rynek komercyjny. W marcu br. Urząd Miasta Łodzi
ogłosił przetarg na rewitalizację trzech
famuł przy ulicy Ogrodowej. Trzy domy
robotnicze mają w sumie 30 tys. m2 po
wierzchni użytkowej. Projekt obejmuje też
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Fot.: www.lodz.pl.

działki, na których można wybudować wielopoziomowe parkingi. Planujemy, że negocjacje z partnerami zakończą się w tym roku
i wtedy ruszą pierwsze remonty – zapowiada Hanna Zdanowska.

Miasto stale inwestuje w tereny zielone. Łódź chce rosnąć, ale nie chce się rozTylko w latach 2018-2020 Łódź wydała lewać. Aby nad tym zapanować, potrzena rewaloryzacje dwóch parków – Sien- buje planów miejscowych. Jak na razie
kiewicza i Moniuszki – 17 mln zł. Do roku tylko 28% powierzchni miasta jest nimi
2023 prace rewaloryzacyjne przeprowa- pokryte, ale Hanna Zdanowska podkreśla,
dzone zostaną w parku Staromiejskim że to i tak dużo w porównaniu do stanu
Nowe Centrum Łodzi (NCŁ) to teren (ich koszt szacowany jest na 18 mln zł), sprzed dekady, gdy planami objęta była
około 100 ha, który został „odzyskany” parku Helenów (6,2 mln zł) oraz parku dziesięciokrotnie mniejsza przestrzeń.
przez miasto m.in. za sprawą uloko- Legionów (4 mln zł), czyli łącznie ponad Trzy filary polityki planistycznej na najwania pod ziemią linii kolejowej. Pier- 28 mln zł.
bliższe lata to: sporządzenie planów dla
wotnie plany zakładały, że zdecydowana
część tego terenu przeznaczona zostanie
pod zabudowę biurową, lecz ostatnie
Nowe Centrum Łodzi (NCŁ) to teren około 100 ha, który został „odzyskany” przez miasto
miesiące zweryfikowały założenia tej
m.in. za sprawą ulokowania pod ziemią linii kolejowej. Pierwotnie plany zakładały,
koncepcji. Odsetek pustostanów w łódzże zdecydowana część tego terenu przeznaczona zostanie pod zabudowę biurową, lecz ostatnie
kich biurowcach wynosi obecnie ok. 16%,
miesiące zweryfikowały założenia tej koncepcji. Odsetek pustostanów w łódzkich biurowcach
i jest najwyższym wynikiem wśród najwynosi obecnie ok. 16%, i jest najwyższym wynikiem wśród największych polskich miast.
większych polskich miast. Bez wątpienia
do tak wysokiego poziomu przyczyniła
się pandemia, zmieniając model pracy
stacjonarnej na pracę zdalną lub hybry- – Zrównoważony rozwój przestrzeni zur- obszarów aktywności gospodarczej, twodową. Władze Łodzi, uwzględniając aktu- banizowanej wymaga wdrożenia pakietu rzenie planów ochronnych w zewnętrznej
alną sytuację i bieżące trendy, pochyliły się długofalowych działań. Modelowe stra- strefie miasta, które mają zapobiec neganad przeznaczeniem terenów NCŁ i zde- tegie rozwoju miast kładą nacisk na prze- tywnemu zjawisku niekontrolowanej rozcydowały, że w odnawianym sercu miasta kształcanie przestrzeni zgodne z zasadami budowy oraz kontynuację uzupełniania
proporcja między funkcją biurową i miesz- dotyczącymi środowiska i ekologii oraz obszaru strefy wielkomiejskiej planami
kaniową zmieni się na korzyść tej drugiej. podnoszą jakość życia – mówi Dorota umożliwiającymi reurbanizację i rewitaWysokińska-Kuzdra, senior partner w Col- lizację centrum.
Istotną rolę w reurbanizacji i rewitali- liers, przewodnicząca ULI Poland i członek Artykuł powstał na podstawie opracowania
zacji centrum mają pełnić tereny zielone Komitetu Wykonawczego ULI Europe. – rozmowy z prezydent Łodzi Hanną Zdanowską
w ramach cyklu „W 8 pytań dookoła miasta”.
oraz troska o środowisko naturalne. Klu- Budowa Nowego Centrum Łodzi wpisuje
czowe znaczenie ma tworzenie parków się w te trendy. Przestrzeń, uwolniona dzięki Więcej informacji:
i skwerów, zadrzewianie ulic i placów wprowadzeniu linii kolejowej i dworca Łódź
Biuro Rozwoju
oraz rozwój ekologicznego transportu Fabryczna pod ziemię, zostanie zagospoGospodarczego
publicznego. Miejskie środki transportu darowana przez stworzenie nowego fragi Współpracy
Międzynarodowej
sukcesywnie zamieniane są na coraz mentu miasta, który ma szansę wprowaul. Piotrkowska 104a
mniej emisyjne, a efekt proekologiczny dzić Łódź do europejskiej czołówki najlepiej
90-926 Łódź
wzmacnia infrastruktura, m.in. tunel śred- zaprojektowanych metropolii. Co istotne,
tel.: 42 638 59 39
nicowy, gęsta sieć komunikacji miejskiej, Łódź dostosowuje różne działania i plany
fax: 42 638 59 40
e-mail: boi@uml.lodz.pl
rower miejski, transport współdzielony. z myślą o lokalnej społeczności – dodaje.
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CZĘSTOCHOWA
SIĘ MODERNIZUJE
– DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW

W ostatnich latach zrealizowano w Częstochowie wiele projektów, które
mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców miasta, ale także
zwiększają jego atrakcyjność w kontekście turystycznym.
W tym roku, aż trzy z nich uzyskały nominację do finału Ogólnopolskiego
Konkursu Modernizacja Roku. Zmienia się oblicze Częstochowy i nie są
to zmiany powierzchowne i tymczasowe. Każda z tych inwestycji ma
inny charakter i specyfikę, i każda z nich warta jest przedstawienia.
Stary Rynek, Częstochowa.

NOWY–STARY RYNEK
Stary Rynek w średniowieczu pełnił
funkcję rynku Starej Częstochowy. Zabudowania rynku zostały spalone podczas szwedzkiego potopu. Przy Rynku
zachowały się kamienice wschodniej
i północnej pierzei. W okresie od XV
w. do 1812 r. stał tu ratusz, zniszczony
wskutek pożaru. W karczmie przy Starym
Rynku, według opowieści, nocował Napoleon Bonaparte, idący ze swoimi wojskami na Moskwę. W 2007 r. na rynku
rozpoczęto prace archeologiczne. Ich
efektem było odkrycie miejskiej studni,
fundamentów kilku nieistniejących już
budowli, prawdopodobnie wagi miejskiej i szubienicy. W wyniku tych odkryć
postanowiono zachować elementy historyczne przy jednoczesnym przybliżeniu
ich mieszkańcom. Tak powstał projekt
o nazwie „Przebudowa i rozbudowa
budynku Ratusza Starej Częstochowy
wraz z zagospodarowaniem terenu.”
Projekt polegał na rewitalizacji przestrzeni starego rynku, którego pierwszym
etapem była przebudowa i rozbudowa
budynku ratusza starej Częstochowy
na obiekt jednobryłowy z częścią podziemną przeznaczoną do renowacji oraz
część naziemną o elewacji i konstrukcji
szklanej. W ramach prac powierzchnia
placu została zabudowana w fontannę
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w postaci pasa wodnego, schodów prowadzących do części podziemnej o amfiteatralnym charakterze z siedziskami
wykończonymi drewnem i nasadzeniem
zielenią, oświetleniem, odwodnieniem
terenu, montażem słupów dla rzeźb
balansujących i elementami małej architektury. Równocześnie z budową obiektu
i elementów zagospodarowania placu
odbywała się przebudowa ulic w częściach przyległych do głównej części
placu, w tym ul. Mirowskiej, Senatorskiej
i Stary Rynek.

Stary Rynek, Częstochowa.

PROMENADA ŚRÓDMIEJSKA –
NOWA PRZESTRZEŃ W SERCU
MIASTA
Pod koniec zeszłego roku została zakończona realizacja pierwszego etapu
zadania pn. Budowa Zielonej Promenady
Śródmiejskiej w Częstochowie na terenie
pomiędzy Aleją Wolności, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Skłodowskiej-Curie oraz Aleją
Bohaterów Monte Casino. Teren, który
został przeznaczony pod realizację, to
teren poprzemysłowy, dawny teren
węglobloku, do chwili realizacji nieużytkowany, z nieuporządkowaną, zaniedbaną pionierską roślinnością, a także
zgromadzoną znaczną ilością nasypów,
gruzu i odpadów materiałów budowlanych. Przedmiotem zadania było kompleksowe zagospodarowanie i przekształcenie istniejącego, zaniedbanego
terenu w nowoczesny obiekt użytkowy –
pasaż spacerowo-rekreacyjny wraz z urządzeniami i instalacjami niezbędnymi
do jego funkcjonowania. Zasadniczym
elementem kompozycyjnym obiektu jest
główna aleja poprowadzona od Alei Wolności do Alei Bohaterów Monte Casino,
przez cały teren objęty opracowaniem,
łącząca plac wejściowy z placem centralnym. Plac wejściowy od Alei Wolności stanowi wejście główne na Promenadę, które zaprojektowano poprzez
rzeźbiarsko ukształtowaną kompozycję
– rodzaj zwielokrotnionej bramy – przyjmującej formę pergoli.

Promenada, Częstochowa.

Promenada, Częstochowa.

Przy pomocy form architektonicznych
oraz zwartej zieleni udało się odizolować
przestrzeń Promenady od sąsiedztwa
i wpływu ruchu ulicznego, w szczególności od strony Alei Bohaterów Monte
Cassino. Główna aleja Promenady prowadzi do centralnej części terenu,
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usytuowano w takiej części działki, aby
jego kształt i umiejscowienie umożliwiało pozostawienie maksymalnie dużych
powierzchni plażowych między istniejącą Pływalnią Letnią a nowym obiektem
Parku Wodnego. Hala basenowa wyróżnia
się dużymi przeszkleniami, tworząc
w ten sposób dobre warunki oświetlenia
hal oraz atrakcyjne widoki na otaczający teren.

Park Wodny, Częstochowa.

na którym zaprojektowany został owalny
plac o charakterze wielofunkcyjnego
placu sportowego z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych typu street workout – dla osób w różnym wieku. Cały plac
otoczono skarpą w postaci „zielonego
pierścienia” ograniczając tym samym
uciążliwości sąsiedztwa arterii komunikacyjnej. Plac może być również traktowany jako miejsce spotkań. W tym celu
wyposażony został w łukowe, drewniane
siedziska, a dookoła placu centralnego
znajduje się ścieżka do jazdy na wrotkach.
Przewidziano miejsca do rekreacji za
równo dla osób starszych, lubiących dłu
gie spacery, ludzi młodych, ceniących
aktywny wypoczynek na wolnym powietrzu, jak i dzieci. Ponadto została także
wydzielona plaża miejska o nawierzchni
trawiastej, wyposażona w leżaki, służąca
odpoczynkowi przechodniów, użytkowników Promenady i gości odwiedzających pobliskie obiekty. Przestrzeń
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została zaprojektowana w taki sposób,
aby zapewnić pełną dostępność dla
osób niepełnosprawnych. Cała realizacja
zakładała maksymalne pozostawienie
i wykorzystanie istniejącej zieleni, dokonano obsiania trawą powierzchni terenów
naruszonych realizacją infrastruktury
technicznej i niezbędnymi pracami.

PARK WODNY ZAMIAST
ZWYKŁEGO BASENU
Pływalnia Letnia przy ulicy Dekabrystów
została wybudowana w 1979 r., a w jej
skład wchodził basen pływacki, brodzik
dla dzieci oraz boisko do gry, a także kawiarnia. Modernizacja polegała
na wybudowaniu obiektu sportowo-rekreacyjnego pod nazwą „Park Wodny
w Częstochowie” na terenie dotychczasowej pływalni letniej. W ramach
zadania wybudowano trzykondygnacyjny
budynek Parku Wodnego, wykonano
drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki
oraz infrastrukturę techniczną. Budynek

W centralnej strefie hali basenowej
umieszczono nieckę rekreacyjną z atrakcjami wodnymi oraz wydzielono mniejsze
strefy: dzika i leniwa rzeka, grota sztucznej
fali, część ze sztuczną falą wytwarzaną
za pomocą kuli, strefę z masażami podi nadwodnymi, gejzerami powietrznymi,
a także strefę relaksu i wypoczynku
z leżankami oraz ławeczkami z masażem.
W pobliżu niecki rekreacyjnej umieszczono baseny z hydromasażem i miejsca
wypoczynku na leżakach. Wydzielona
została również przestrzeń na brodzik
dla dzieci. W obiekcie umiejscowiono
dwie zjeżdżalnie typu „Anakonda” oraz
jedną zjeżdżalnię rodzinną. Na piętrze
znajduje się strefa SPA, która obejmuje
pomieszczenia odnowy biologicznej:
sauna sucha fińska, biosauna z solą, łaźnia
kamienna, łaźnia rzymska, caldarium,
sauna 4 żywiołów, grota lodowa, sauna
Infrared, grota solna, basenik schładzający, basen solankowy, prysznice „atrakcji
i doznań”. Ponadto znajdziemy tam także
taras relaksacyjny z placem zabaw oraz
część gastronomiczną umiejscowioną
na antresoli hali basenowej.
Wybudowanie Parku Wodnego pozwoliło nie tylko na stworzenie strefy relaksu
i rekreacji, jakiej nie było dotychczas
w mieście, lecz także na zwiększenie
o 100% lustra wody.
Autor: A. Tymoshenko

Więcej informacji:

Centrum Obsługi Inwestora,
Wydział Funduszy Europejskich
i Rozwoju Urząd Miasta Częstochowy
ul. Waszyngtona 5, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 3707 212, 34 3707 213
e-mail: coi@czestochowa.um.gov.pl,
fer@czestochowa.um.gov.pl
www.czestochowa.pl
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NEW STANDARDS IN RECRUITMENT
Globalny lider w obszarze doradztwa personalnego i rekrutacji
średniej i wyższej kadry zarządzającej

CO OFERUJEMY?

NASZE SPECJALIZACJE:

•

Jesteśmy światowym liderem w obszarze doradztwa
personalnego i rekrutacji wysokiej klasy specjalistów
oraz średniej i wyższej kadry zarządzającej.

•

Działamy w Polsce jako: Michael Page i Page Executive
specjalizującymi się w konkretnych obszarach.

•

Mamy ponad 40 lat doświadczenia.

•

Posiadamy 139 oddziałów zlokalizowanych w 37 krajach
na 6 kontynentach, w tym 4 w Polsce.

•

Wspieramy zarówno naszych partnerów jak
i kandydatów w całym procesie rekrutacji.

•

Wyznaczamy światowe standardy rekrutacji specjalistycznej.

•

Jesteśmy laureatem nagrody Top Employer przyznawanej
najlepszym pracodawcom w Polsce i w Europie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
michaelpage.pl, pageexecutive.com
facebook.com/MichaelPagePoland
linkedin.com/company/michael-page
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Services Centres

Banking &
Financial Services

Engineering

Sales &
Marketing

WARSZAWA (HQ)
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00-120 Warszawa
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Tax &
Legal

KATOWICE

WROCŁAW

POZNAŃ

ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

ul. Łaciarska 4B
50-104 Wrocław

plac Andersa 7
61-894 Poznań
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WODA, ZIELEŃ,
JAKOŚĆ ŻYCIA
– CZYLI „WORK-LIFE
BALANCE” PO BYDGOSKU

Bydgoszcz to miasto harmonii i równowagi, idealnie łączące dziedzictwo
przemysłowe z nowoczesnymi technologiami, dbające o naturę i stale
inwestujące, by stawać się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla
mieszkańców, turystów i ludzi biznesu. Bywa nazywana polskim „małym
Amsterdamem”, bo podobnie jak ta europejska stolica, urzeka licznymi
ciekami wodnymi, kaskadami, bulwarami czy wyspą na rzece, a jej
mieszkańcy uwielbiają rowery i aktywny tryb życia. To miasto pełne
zieleni, nietuzinkowych zabytków, z największym w Polsce parkiem
miejskim i mnóstwem atrakcji rodzinnych, a także sprzyjającym klimatem
do rozwijania biznesu. To miejsce, gdzie „work-life balance” można
odmieniać przez wszystkie przypadki.
Zbudowana na założeniach urbanistycznych miasta-ogrodu w malowniczej dolinie Brdy, dziś sięga aż po brzegi
szeroko rozlanej Wisły. To właśnie rzeka
od stuleci stymuluje dynamiczny rozwój
gospodarczy i społeczny Bydgoszczy,
nadając miastu wyjątkowy charakter,
budując tożsamość tego miejsca i dając
mieszkańcom swoiste poczucie wspólnoty. Nad przepływającą przez centrum
miasta rzeką Brdą można zaczerpnąć
zdrowego relaksu i pozytywnej energii.
Sercem Bydgoszczy jest jej urbanistyczny
skarb – Wyspa Młyńska. Położona zaledwie kilka kroków od Starego Rynku, otoczona wodą, ceniona przez bydgoszczan
oraz gości, unikatowa przestrzeń natury,
rekreacji i kultury. Malowniczy klimat
stwarzają kamienice Bydgoskiej Wenecji,
imponujący widok na trzy kamienne
kręgi Opery Nova, a także otoczony fontannami, nowo otwarty taras widokowy
usytuowany u progu rewitalizowanych
Młynów Rothera. Woda, kładki, zadbana
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zieleń, piękniejące zabytki i nowoczesne
zabudowania mariny – wszystko to, wraz
z liczną rzeszą mieszkańców i turystów
oraz organizowanych tu zwykle plenerowych wydarzeń kulturalnych i sportowych, tworzy niezwykłą atmosferę bydgoskiej wyspy rzecznej.

biurowce, hotele, apartamentowce,
obiekty sportowe i kulturalne, w tym
wspomniana już Opera Nova, tzw. Szklane
Spichrze czy budynek bydgoskiej mariny.
Wzdłuż rzeki lokują się także coraz częściej najnowsze inwestycje deweloperów,
w postaci atrakcyjnych nieruchomości
biurowych czy mieszkaniowych, a dzięki
Tereny nadrzeczne od początku istnienia inwestycjom miasta w przebudowę bulgrodu nad Brdą były miejscem jego inten- warów nad Brdą czy rewitalizację parku
sywnego rozwoju. Obecnie Bydgoszcz nad Starym Kanałem Bydgoskim, bydjest jednym z liderów w Polsce w zakresie goszczanie zyskują kolejne, urzekające
rewitalizacji i przywracania tych obszarów miejsca rekreacji i wypoczynku.
mieszkańcom. Bydgoski Węzeł Wodny,
część międzynarodowej drogi wodnej „BUTIKOWY” KLIMAT MIASTA
E70, wraz z Wyspą Młyńską są istotnym Bydgoszcz to jedno z największych polwyróżnikiem miasta, a wiele zabytków skich miast, ale życie tu toczy się nie
i symboli Bydgoszczy powstało na prze- tylko w obszarze centralnych arterii
strzeni wieków właśnie nad wodą. Dziś i placów, lecz także w wielu odchodząw lustrze rzeki przeglądają się zarówno cych od nich, mniejszych uliczkach
zabytkowe obiekty – będące znakiem roz- i zaułkach, które oferują wiele nietypopoznawczym miasta bydgoskie spichrze, wych, a zarazem klimatycznych miejsc,
monumentalny budynek Poczty Pol- coraz częściej nagradzanych w branżoskiej czy kościół farny, jak i nowoczesne wych rankingach czy konkursach. To tu
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Rzeka Brda w centrum Bydgoszczy.
Fot.: Robert Sawicki.

odnaleźć można alternatywne kawiarnie,
niewielkie puby z lokalnym browarem,
restauracje serwujące przysmaki z różnych zakątków świata, secesyjną architekturę, kojące dźwięki melodii płynące
z okien zabudowań bydgoskiej dzielnicy
muzycznej, nietuzinkowe muzea i zabytki
hydrotechniki, związane z przemysłową
historią miasta, a nawet pełen regionalnych wyrobów bydgoski frymark. Takie
miejsca, a przede wszystkim ludzie, których można tu spotkać, tworzą niepowtarzalny klimat Bydgoszczy. Warto go
choć na chwilę spróbować i dać się zauroczyć tym miastem, by do niego wracać,
a nawet przywiązać się na dłużej.

JEDNOŚLADEM
PRZEZ BYDGOSZCZ
W cieplejszych miesiącach, „butikowego”
klimatu miasta można doświadczyć
odkrywając Bydgoszcz nie tylko z perspektywy wody, ale i roweru. Nadrzecznym
bulwarem udać się do nowoczesnego
biura w centrum miasta. Ścieżką rowerową przez las do firm w Bydgoskim
Parku Przemysłowo-Technologicznym.
Wzdłuż miejskich arterii na popołudniową przejażdżkę do ogrodu fauny
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polskiej w Myślęcinku lub nad Stary Kanał
Bydgoski. A w weekend, niespiesznie,
na mały wypad za miasto, np. do urokliwych zakątków Doliny Dolnej Wisły. Jak
na „mały Amsterdam” przystało, Bydgoszcz
otwiera wiele interesujących możliwości
dla miłośników zdrowego stylu życia i bezemisyjnych dwóch kółek.
Godną polecenia jest na przykład rowe-
rowa trasa turystyczna, która wiedzie
ze Starego Rynku, przez urokliwą Wyspę
Młyńską, tereny parkowe nad Starym
Kanałem Bydgoskim, aż po leśne obrzeża
miasta. Najpierw z wolna przemierzamy
czarującą Wenecję Bydgoską, pełną
kładek i mostków, a także poprzemysłowych zabudowań, które sprawiają
wrażenie jakby wynurzały się z wody.
W cieniu rozłożystych kasztanowców
dotrzemy do miejsca, gdzie przywita
nas gmach Opery Nova, a chwilę później
modernistyczne formy kamienic i kościoła
Św. Trójcy. Dalej wyruszymy w kierunku
Starego Kanału Bydgoskiego, który wraz
z odrestaurowanymi śluzami i infrastrukturą hydrotechniczną jest niebanalnym
zabytkiem. Stamtąd pojedziemy ścieżką
wśród drzew, z których wiele to pomniki

Głosami internautów
Bydgoszcz znalazła się wśród
10 najlepszych europejskich
celów podróży 2020. Konkurs
organizowany jest co roku przez
międzynarodową organizację
European Best Destinations
z siedzibą w Brukseli, której
celem jest promocja kultury
i turystyki w Europie.
– To idealne miejsce dla tych,
którzy lubią wyjść poza schemat,
chcą odkrywać prawdziwe
miasta z prawdziwymi
ludźmi i doświadczyć czegoś
niezwykłego – przekonują
organizatorzy konkursu
European Best Destinations.

Bydgoszcz zaprasza
do odwiedzenia, a także
na wirtualne spacery po mieście:
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Taras widokowy w Młynach Rothera
w Bydgoszczy. Fot.: Robert Sawicki.

Sercem Bydgoszczy jest jej
urbanistyczny skarb – Wyspa
Młyńska. Położona zaledwie kilka
kroków od Starego Rynku, otoczona
wodą, ceniona przez bydgoszczan
oraz gości, unikatowa przestrzeń
natury, rekreacji i kultury.
Malowniczy klimat stwarzają
kamienice Bydgoskiej Wenecji,
imponujący widok na trzy kamienne
kręgi Opery Nova, a także otoczony
fontannami, nowo otwarty taras
widokowy usytuowany u progu
rewitalizowanych Młynów Rothera.
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przyrody, pamiętające jeszcze czasy
Napoleona Bonaparte. Ciągiem pieszo-
-rowerowym możemy dotrzeć do zupeł
nie innej części miasta i zapory wodnej
Smukała, gdzie nieopodal, nad brzegiem Brdy, ustawiony został nietypowy
pomnik. To kajak z wystającymi z niego
wiosłami, upamiętniający spływy Brdą,
które odbył tu ks. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Potem warto
ruszyć dalej do Myślęcinka – największego parku miejskiego w Polsce, gdzie
można odprężyć się dłuższą chwilę nad
jednym z jeziorek, w ogrodzie zoologicznym lub botanicznym, na plaży
w wakeparku czy na rozległym Różopolu.

TU SIĘ CENI ZDROWĄ
RÓWNOWAGĘ

Bydgoszcz z dużym zaangażowaniem dba
o to, by być miastem, w którym „work-life
balance” można odmieniać przez wszystkie
przypadki. Swoją ofertą przyciąga coraz
większe grono inwestorów i turystów,
a jednocześnie pozostaje dogodnym
miejscem do życia, z bogatą propozycją
kulturalną, edukacyjną, sportową czy rozrywkową. Posiada zarówno atuty dużego
miasta, jak miejska infrastruktura, dostęp
do usług publicznych, rynku pracy i oferty
mieszkaniowej, jak też swój indywidualny,
kameralny charakter, walory naturalne oraz
atrakcyjne miejsca do rekreacji i wypoczynku. To już tak odmienione i wciąż
Przez Bydgoszcz przebiega także kilka zmieniające się miasto, gdzie równowaga
szlaków rowerowych, którymi można ma wielką wartość.
wybrać się w inne, warte odwiedzenia
miejsca w regionie, np. nad Zalew Koronowski czy w Bory Tucholskie. Miłośnikom Więcej informacji:
trudnego, piaszczystego terenu i wycieczek w klimacie MTB z pewnością przypadnie do gustu rajd po Puszczy Bydgoskiej. Zaś ci, którzy zechcą nacieszyć
oko piękną architekturą z historią w tle, ul. Uni Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
wybiorą się w rowerową podróż w czasie
tel.: 52 585 88 23
do pałaców i dworków w pobliskim Ostro- e-mail: barr@barr.pl
mecku, Lubostroniu czy Skłudzewie. www.barr.pl
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KLASY PATRONACKIE
W KIELCACH
– PRAKTYCZNIE SUKCES!
Nauka w praktyce to najskuteczniejszy sposób na przygotowanie dobrych
kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Ten pomysł
przyjął się w Kielcach bardzo dobrze i od kilku lat lokalne szkoły średnie
skutecznie rozwijają współpracę z firmami oraz uczelniami wyższymi
poprzez tworzenie klas patronackich. Jak współpracę oceniają nauczyciele,
przedsiębiorcy i przede wszystkim – uczniowie?
Klasy patronackie cieszą się dużym zainteresowaniem przede wszystkim w szkolnictwie technicznym oraz zawodowym.
Dla uczniów szkół średnich oferta nauki
w klasie, w której od początku do końca
mogą korzystać z praktycznej wiedzy
pracowników na co dzień rozwiązujących różne problemy w przedsiębiorstwie, wydaje się być bardzo atrakcyjna.
Tym bardziej, iż część firm deklaruje chęć

zatrudniania absolwentów klasy patronackiej po zakończeniu nauki. W trakcie
roku szkolnego firmy angażują się poprzez
organizowanie staży dla uczniów, praktycznych warsztatów czy wizyt studyjnych. Inwestycja trwa kilka lat, ale dzięki
temu pracodawca ma możliwość przygotowania kandydatów do pracy w taki
sposób, aby potem płynnie mogli funkcjonować na stanowisku pracy.

To również szansa na obserwowanie
uczniów w trakcie nauki, szlifowanie
ich talentów, a w dalszej perspektywie – wyłuskania z grupy młodzieży
tych osób, które najlepiej sprawdzą się
w firmie. Zyskują więc wszyscy – przedsiębiorcy, uczniowie, a także nauczyciele,
którzy mają możliwość podpatrywać najnowsze rozwiązania i konsultować się
z praktykami.

SŁODKA PRZYSZŁOŚĆ
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach, dzięki
utworzeniu klasy patronackiej, pogłębia
zainteresowania uczniów oraz promuje
kształcenie zawodowe. Współpraca
z Cukiernią Kalinka rozpoczęła się w roku
2017. Uczniowie, będąc pod opieką
pracodawcy, rozwijają się zawodowo,
poznają nowinki technologiczne, osiągają wysokie wyniki w konkursach – np.
pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Deser na Dychę w 2019 r.

INFORMATYKA I UMIEJĘTNOŚCI
TECHNICZNE
Wśród szkół technicznych, wyróżniających się ofertą nauki w ramach patronatu, jest Zespół Szkół Elektrycznych
w Kielcach. Zgodnie ze specjalizacją
szkoły, działają tu 2 klasy o profilu technik
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elektryk i technik energetyk. 59 uczniów
korzysta ze wsparcia firm Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A. oraz Stokota Sp. z o.o.
Uczniowie z klas objętych wsparciem są
w pierwszej kolejności kierowani na staże do firm, uczestniczą w wyjazdach
do zakładów pracy i w zajęciach prowadzonych przez wieloletnich praktyków.
Co więcej, firmy wspomagają szkołę
poprzez przekazywanie materiałów dydaktycznych, a dla najzdolniejszych absolwentów przygotowują nagrody rzeczowe.
W podobny sposób wspiera swoją klasę
Infover S.A., jeden z największych dos
tawców oprogramowania na rynku kieleckim, który jest patronem klasy od 2019
r. Nauczyciele i pracownicy firm potwierdzają, iż dzięki wspólnemu wysiłkowi
uczniowie poznają rzeczywiste warunki
pracy w zawodzie, mają także lepszy
dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych stosowanych w danej branży.
Umowy patronackie zawarto na cały czteroletni cykl kształcenia, a firmy deklarują,
iż po zakończeniu edukacji najlepsi absolwenci znajdą u nich zatrudnienie.
Podobną ofertę dla swych uczniów przygotował Zespół Szkół Informatycznych,
gdzie, we współpracy z firmami, przygotowano klasy o specjalizacjach: technik
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE),
technik programista, technik teleinformatyk i technik informatyk. W kształcenie przyszłych programistów zaangażowały się znane, nie tylko w Kielcach,
firmy z branży IT: Altar oraz Transition
Technologies. Z kolei firmy Axel Media
oraz Eko Energia ufundowały stypendium naukowe dla najlepszych osób
odbywających u nich praktyki zawodowe. 10 uczniów wzięło także udział
w kształceniu dualnym z przedmiotów
praktycznych w firmach Eko Energia oraz
I-Tel Kielce.

ZAWODY „WYSOKIEJ KLASY”
Nowe klasy i grupy patronackie działają
również w Centrum Kształcenia Zawodowego CK Technik. CK Technik to otwarta
we wrześniu 2020 r. placówka, której
zadaniem jest zapewnienie praktycznej
nauki zawodu zarówno dla młodzieży,
jak i osób dorosłych. W krótkim czasie
CK Technik, we współpracy z Zespołem
Szkół Mechanicznych w Kielcach,
nawiązał współpracę z firmami: BMW,

Outsourcing&More Polska | lipiec–sierpień 2021

ZK Motors, KH Kipper oraz Mercedes-Benz Nobile Motors, a więc podmiotami reprezentującymi sektor motoryzacyjny, w tym branżę samochodów specjalistycznych, która w Kielcach świetnie
się rozwija. Uczniowie CK Technik, jako
jedyni w Polsce, będą się uczyli zawodu
mechanika samochodowego na najnowszych silnikach Mercedes-Benz, ponieważ
Kielecki dealer tej marki, Nobile Motors,
wyposażył pracownię i przekazał trzy
nowe silniki na potrzeby uczniów.
Od września 2021 r. uruchomiona
zostanie kolejna klasa pod patronatem
kieleckiej firmy WWTECH. Firma zadeklarowała, iż będzie udzielać wsparcia

Dla uczniów szkół
średnich oferta nauki
w klasie, w której
od początku do końca mogą
korzystać z praktycznej
wiedzy pracowników
na co dzień rozwiązujących
różne problemy
w przedsiębiorstwie, wydaje
się być bardzo atrakcyjna.
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Klasy patronackie oferują
także inne kieleckie licea, np.
autorski program „Media i ja”
został zaproponowany uczniom
V LO im. Piotra Ściegiennego.
Uczniowie uczą się umiejętności
praktycznych, warsztatu
dziennikarskiego.

technologicznego podczas zajęć, dos
tarczy nieodpłatnie narzędzia i materiały do pracy na obrabiarkach CNC oraz
stworzy specjalne programy praktyk
i staży dedykowane uczniom.

a skorzystało z niej już ponad 16 roczników (900 absolwentów) tegoż liceum.

Ponadto ponad 130 uczniów ma dostęp
do oferty firmy informatycznej Transition
Technologies. W ramach realizacji ogólLICEA W KIELCACH –
nopolskiego programu edukacyjnego
WSPÓŁPRACA Z NAJLEPSZYMI
„Zaprogramuj swoją przyszłość” pracowNie tylko firmy angażują się w kształ- nicy firmy prowadzą w szkole dodatkowe
cenie uczniów szkół średnich. Ogromnie zajęcia z programowania. Odbywają się
ciekawą, wszechstronną i wieloletnią one w klasach II i III. Firma udostępnia
współpracą w ramach patronatów może swój oddział w Kielcach dla najlepszych
się poszczycić VI Liceum Ogólnokształcące uczestników zajęć, którzy mogą brać
im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Dzia- udział w wakacyjnych stażach.
łają tu klasy pod patronatem Okręgowej
Rady Adwokackiej w Kielcach, Sądu Rejo- Klasy patronackie oferują także inne kienowego w Kielcach i Uniwersytetu Jagiel- leckie licea, np. autorski program „Media
lońskiego. Od roku 2005 liceum współ- i ja” został zaproponowany uczniom V LO
pracuje ze szpitalem dziecięcym w Kiel- im. Piotra Ściegiennego. Uczniowie uczą
cach (Świętokrzyskie Centrum Pediatrii). się umiejętności praktycznych, warszW ramach tej oferty młodzież klas drugich tatu dziennikarskiego, poznają, na czym
o profilu medycznym bierze udział w pół- opiera się nowoczesna promocja i reklama
rocznych zajęciach praktycznych w szpi- w mediach tradycyjnych i społecznościotalu pod opieką nauczyciela. Dla tych wych. Jest to możliwe dzięki współpracy
młodych ludzi, marzących o zawodzie z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji
lekarza lub pielęgniarki, udział w zajęciach Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowjest konfrontacją własnych wyobrażeń skiego w Kielcach oraz zaangażowaniu
z praktyką. Jest to więc lekcja bezcenna, lokalnych mediów, w tym Radia Kielce.
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Kontakt szkół średnich z uczelniami oraz
przedsiębiorstwami przynosi wiele satysfakcji nauczycielom, akademikom oraz
pracownikom firm. Dlatego wiele liceów
i techników, wśród nich I LO im. Stefana
Żeromskiego, z powodzeniem realizuje
działania z Politechniką Świętokrzyską,
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie i innymi ośrodkami
akademickimi. W przyszłości przyniesie
to z pewnością korzyści w postaci dobrze
przygotowanych do zawodu kadr, absolwentów kieleckich techników i liceów. 

Więcej informacji:

Centrum Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kielce
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
tel.: 41 36 76 571, 41 36 76 557
e-mail: coi@um.kielce.pl
www.invest.kielce.pl
www.mapa.invest.kielce.pl
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DOSTĘP DO WYKWALIFIKOWANEJ
KADRY I ZACHĘTY INWESTYCYJNE
– TAK POZNAŃ PRZYCIĄGA FIRMY
Z BRANŻY IT

Poznań to dobra lokalizacja do prowadzenia biznesu IT, m.in. dzięki
dostępowi do wykwalifikowanej kadry, różnorodnej ofercie edukacyjnej
oraz infrastrukturze. Potwierdza to raport „Potencjał inwestycyjny sektora
IT w Poznaniu”, opracowany dla Miasta Poznania przez ManpowerGroup.
Poznań to jeden z najważniejszych
ośrodków biznesowych na mapie Polski.
Chętnie lokują tu swój kapitał firmy krajowe, jak i zagraniczne, w tym te operujące w sektorze IT. W stolicy Wielkopolski
działa już 120 centrów usług wspólnych
dla biznesu. Spośród nich 30 związanych
jest właśnie z obszarem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zatrudniają one ponad 8 tys. pracowników.
Firmy mają tu dostęp do wykwalifikowanej kadry i atrakcyjnej powierzchni biurowej, a także wsparcie ze strony Miasta
na każdym etapie inwestycji.

ManpowerGroup wśród pracodawców
i pracowników poznańskiego sektora IT.

NIEMAL 90% FIRM IT W POZNANIU
PLANUJE ZWIĘKSZYĆ
ZATRUDNIENIE

Na dobry klimat inwestycyjny w Poznaniu
wpływa także wsparcie, jakie oferuje
Miasto, które pomaga przedsiębiorcom
już na etapie wyboru lokalizacji, ale
nie tylko.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z pracodawcami z branży IT i zapewniamy im kompleksowe wsparcie. W ostatnich latach rozwinęliśmy nasze działania w zakresie employer
brandingu poznańskich inwestorów, ale
także zaangażowaliśmy się w kilkanaście
wydarzeń branżowych, które miały miejsce
w Poznaniu. We współpracy z firmami IT
zorganizowaliśmy już dwie edycje kon– W stolicy Wielkopolski stawiamy na nowoferencji dla specjalistów Pozitive Technoczesne technologie, ponieważ wiemy jak
logies. Trzecia odbędzie się w listopadzie
2021 roku. Mamy świadomość, że studenci
ogromne znaczenie mają one dla innowacyjnej gospodarki. Raport opracopoznańskich uczelni są doceniani na rynku
wany przez ManpowerGroup potwierdza, Jednym z elementów gwarantujących pracy, a społeczność skupiona wokół branży
że obrany przez nas kierunek przynosi dobre warunki do rozwoju biznesu jest IT świetnie się rozwija. Wierzymy, że dzięki
dobre efekty. Pracodawcy IT w Poznaniu dostęp do wyspecjalizowanych pra- wymianie doświadczeń pomiędzy bizkontynuują rozwój, zwiększają zatrud- cowników. W stolicy Wielkopolski działa nesem, uczelniami wyższymi i samorządem,
nienie i realizują nowe projekty. Zachęcam 7 uczelni, które kształcą ponad 12 tys. możemy budować potencjał inwestycyjny
do zapoznania się z raportem, który przy- studentów kierunków IT/ICT oraz inżynie- Poznania – mówi Katja Lożina, dyrektor
bliża klimat poznańskiego rynku IT, wska- ryjno-technologicznych. – Pod względem Biura Obsługi Inwestorów.
zuje jego atuty oraz przedstawia prognozy oferty edukacji Poznań jest miastem
na przyszłość – mówi Jacek Jaśkowiak, pre- zupełnie wyjątkowym w skali całego kraju. POZYSKIWANIE KANDYDATÓW
zydent Poznania.
Jako ośrodek akademicki słynie nie tylko – ZAROBKI I BENEFITY
z jakości nauczania, ale także z bardzo sze- Zgodnie z danymi zaprezentowanymi
Raport Potencjał inwestycyjny sektora IT rokiej oferty kierunków kształcenia, niepo- w raporcie, firmy IT zlokalizowane w Poz
w Poznaniu powstał na podstawie badań równywalnej z innymi miastami – czytamy naniu korzystają zarówno z zewnętrznych,
ankietowych przeprowadzonych przez w raporcie.
jak i wewnętrznych sposobów rekrutacji.
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Mimo pandemii zapotrzebowanie na
usługi informatyczne wciąż rośnie nie
tylko na polskim, ale także na europejskim
rynku. Według raportu, dzięki wzrostowi
znaczenia wszelkich wirtualnych aktywności, branża IT jest jedną z tych, które
– pomimo wywołanych sytuacją epidemiczną zawirowań gospodarczych – znalazły dla siebie przestrzeń do rozwoju.
Dlatego nie dziwi, że w Poznaniu aż 87%
ankietowanych pracodawców IT zamierza
w ciągu roku zwiększyć zatrudnienie.
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Znakomita większość (90%) pracodawców
szuka specjalistów za pomocą ogłoszeń
o pracę, ale jednocześnie tyle samo uruchamia w swoich organizacjach programy
poleceń. Co ciekawe, te dwie metody są
uważane za najskuteczniejsze sposoby
rekrutacji również przez pracowników,
jednak systemy poleceń oceniają oni jako
zdecydowanie bardziej efektywne (36,2%)
niż ogłoszenia o pracę (27%).
Po udanej rekrutacji, następuje zwykle
moment podpisania umowy. Mając
do wyboru formę zatrudnienia, większość pracowników zdecydowałaby się
współpracować z pracodawcą w oparciu
o umowę B2B (74%) lub umowę o pracę
(62%). Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom firmy są elastyczne w zakresie
oferowanych form zatrudnienia – 92%
z nich zaoferuje umowę o pracę, a 82%
umowę B2B.
Pomimo trudności, które wiele podmio
tów odczuło wiosną 2020 r., trend wzrostowy w zarobkach w branży IT nie uległ
załamaniu, a na niektórych poziomach
doświadczenia (zwłaszcza tych wyższych)
rywalizacja dodatkowo się zaostrzyła.
Zarobki wahają się, w zależności od zajmowanego stanowiska – od 4,5 tys. zł
(Junior Tester Manualny) do 19 tys. (Senior
Java Developer).

W tym celu ManpowerGroup przeprowadził dwa badania. W ankiecie skierowanej do firm wzięło udział 40 przedsiębiorstw reprezentujących lokalny sektor IT.
W badaniu skierowanym do pracowników
wzięło udział 141 specjalistów IT, będących na różnym etapie kariery. Publikacja
dostarcza czytelnikom informacji na temat
aktualnego stanu, trendów i atrakcyjności
inwestycyjnej sektora ICT w Poznaniu
i aglomeracji poznańskiej.

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

Liczba potencjalnych pracowników IT posiadających wybrane
umiejętności techniczne. Źródło: deklaratywne wartości podawane
przez użytkowników portalu LinkedIn
C/C++

3 106

Scala

HTML

4 332

Sybase

JavaScript

5 466

Swift

Linux

3 874

PostgreSQL

1 608

Security Analyst
/ Consultant
/ Engineer

2 389

SQL Server

31

Unix

448

171
72
229

Python

3 687
1 205

Network
Administrator

286

Spring
SQL

7 286

SAP Consultant

216

Java

4 035

Scrum Master

749

CSS

4 970

System
Administrator

496
221

C# / .NET

2 455 / 1 298

Oracle

1 275

Database
Administrator

PHP

2 935

Helpdesk

Hibernate

Najbardziej pożądanym wśród poznańskich specjalistów z sektora IT benefitem, szczególnie w dobie pandemii
COVID-19, jest możliwość pracy zdalnej
– jako atrakcyjną wskazuje ją 93% ankietowanych. Kolejny w zestawieniu jest elas
tyczny czas pracy (89%), a zaraz po nim
– możliwość rozwoju w ramach zew
nętrznych szkoleń (60%). Z oczywistych
względów na znaczeniu straciły świadczenia związane z wyjazdami oraz korzystaniem z zamkniętej w dobie pandemii infrastruktury.

Więcej informacji:

941

Windows Server 1 281
MySQL

Project Manager

845
3 733

Product Manager 1 994

3 130

Jboss

265

Ruby on rails

276

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową analizą branży IT w Poznaniu. Raport
Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu
jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji
polskiej i angielskiej na stronie poznan.pl/
inwestycje. Ważnym elementem raportu
są zaprezentowane wyniki badań, których
celem było zweryfikowanie potencjału
i możliwości rozwoju analizowanej branży
oraz oczekiwań pracowników i reprezentowanych przez nich kompetencji.
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RUSZYŁA 9. EDYCJA RANKINGU
NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2021
ALEKSANDRA JANUSZ
W COREES POLSKA –
COMMERCIAL REAL ESTATE

Aleksandra Janusz dołączyła do warszawskiego oddziału Corees Polska – Commercial Real Estate, obejmując stanowisko
Director, Industrial&Logistic. Do jej obowiązków należeć będzie tworzenie i rozwijanie działu Industrtial&Logistic, a także
wsparcie nowych i obecnych Klientów
agencji w procesach poszukiwania
powierzchni i rozwiązań magazynowych.
Aleksandra Janusz jest doświadczonym
managerem związanym z rynkiem nieruchomości komercyjnych od 2006 roku.
Specjalizuje się w obsłudze klientów dla
sektora magazynowego oraz logistycznego na terenie całej Polski.
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Wystartowała 9. edycja rankingu Najbardziej Pożądani Pracodawcy 2021 w opinii
specjalistów i menedżerów organizowanego przez firmę Antal. Jest to jeden
z najbardziej rozpoznawalnych rankingów na polskim rynku, który identyfikuje i nagradza przedsiębiorstwa o najlepszej reputacji wśród pracowników
i potencjalnych kandydatów. Liderzy
w poszczególnych kategoriach branżowych zostaną wybrani na bazie analizy
360° z perspektywy: przedsiębiorstw oraz
ich pracowników.

Tytuł Najbardziej Pożądanego Pracodawcy
będzie przyznawany firmom z następujących obszarów: instytucje finansowe,
IT, energetyka, farmaceutyka, FMCG, nieruchomości, produkcja, marketing, PR,
reklama i wiele innych.

Dotychczasowych osiem edycji rankingu
Najbardziej Pożądanych Pracodawców
pozwoliło wyróżnić ponad 100 najlepszych organizacji z punktu widzenia
specjalistów i menedżerów. Ranking
jest cenną wskazówką dla kandydatów.
Pozwala zidentyfikować firmy, które:
na pierwszym miejscu stawiają swoich
pracowników, cieszą się najbardziej
pozytywnym wizerunkiem, mają najlepsze wskaźniki HR, chcą poznać lepiej
swoją organizację oraz konkurencję
na rynku pracy.

Ranking dostarcza informacje na temat
praktyk docenianych w kulturze pracy
i polityce zatrudniania. Pracodawca, który
weźmie udział w rankingu, ma możliwość uzyskania przy tym niezbędnej
wiedzy dotyczącej pozycjonowania
swojej marki na rynku pracy. Dodatkowo
udział w badaniu i zdobycie tytułu lidera
czy wyróżnienia wpływa pozytywnie
na wizerunek firmy, a także przekłada się
na korzyści marketingowe.

Z kategorii tematycznej przyznawane
będą wyróżnienia firmom, które okażą
się m.in.: Liderem Benefitów, Liderem
Rekrutacji, Liderem Atrakcyjności Biurowej
czy Liderem Przyjaznym Menadżerom
lub Rodzicom.

Sama akcja NPP to 2 składowe: Ranking
według opinii Specjalistów i Menedżerów
oraz badanie indywidualne poszczególnych firm, które chcą wziąć udział w akcji
i powalczyć o tytuł lidera w poszczególnych kategoriach, zbadać swoją ofertę
pracowniczą i satysfakcję pracowników.
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NIEDOBÓR TALENTÓW W POLSCE |
NAJNOWSZE DANE O RYNKU PRACY OD MANPOWERGROUP
W ramach najnowszego badania ManpowerGroup przygląda się problemowi niedoboru talentów, który – jak się okazuje
– znacząco wzrósł w porównaniu z ubiegłymi latami. Zgodnie z danymi przedstawionymi w ramach opracowania „Niedobór
talentów” aż 81% firm w Polsce ma trudności z pozyskaniem pracowników dysponujących pożądanymi na danym stanowisku kwalifikacjami. Odsetek ten zwiększył
się o 11 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2019 i jest aż o 30 punktów
wyższy od tego notowanego w roku 2018.

przedsiębiorstw (ponad 250 pracowników). Trudności z obsadzeniem stanowisk ma odpowiednio 87% i 86%
z nich. Problem dotyczy również 81%
średniej wielkości organizacji. Niedobór
talentów jest najmniej odczuwalny
wśród mikroprzedsiębiorstw (do 9 pracowników), choć w tej grupie odsetek
pracodawców zgłaszających trudności
w obszarze pozyskiwania pracowników
również pozostaje wysoki i wynosi 67%.

przemysłową. Wśród profesji najtrudniejszych do pozyskania znaleźli się także
pracownicy IT oraz osoby zajmujące się
administracją i obsługą biura oraz bezpośrednim kontaktem z klientem.

Opracowanie ManpowerGroup prezentuje również plany pracodawców dotyczące możliwości kontynuowania pracy
zdalnej przez pracowników. Wyniki zaskakują i stanowią cenne źródło wiedzy biznesowej. Zachęcamy do zapoznania
Zgodnie z deklaracjami firm, pracowników się ze wszystkimi wnioskami, zawardysponujących pożądanymi umiejętno- tymi w raporcie. Publikacja „Niedobór
Zatrudnienie odpowiednich kandy- ściami najbardziej brakuje w obszarze talentów” jest dostępna na stronie www.
datów jest największym wyzwaniem dla logistyki. Wyzwaniem jest również obsa- manpowergroup.pl w zakładce Raporty
małych (10 – 49 pracowników) i dużych dzenie stanowisk związanych z produkcją rynku pracy.

POLSKIE FIRMY OSTROŻNIE WRACAJĄ
DO ZATRUDNIENIA SPRZED PANDEMII
Z opublikowanego na początku czerwca
raportu ManpowerGroup wynika, że w nadchodzącym kwartale 11% firm będzie
poszukiwać nowych pracowników, 2%
będzie redukować swoje zespoły, 84% nie
przewiduje zmian personalnych, a 3% nie
zna planów rekrutacyjnych na najbliższe
miesiące. Prognoza netto zatrudnienia (różnica między odsetkiem firm planujących
wzrost a odsetkiem planującym spadek
liczby etatów) po korekcie sezonowej
wynosi +7%. Wynik jest tylko o 1 punkt procentowy wyższy niż w bieżącym kwartale
i o 14 punktów procentowych wyższy niż
w trzecim kwartale 2020 rok, kiedy wpływ
pandemii COVID-19 był najbardziej odczuwalny na rynku pracy. Prognoza jest najwyższa od początku zeszłego roku i wyższa
niż na pierwszy kwartał 2020 roku, czyli
jeszcze przed wybuchem pandemii.
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Zgodnie z deklaracjami firm najwięcej
nowych rąk do pracy będzie potrzebnych
w budownictwie, gdzie prognoza netto
zatrudnienia wynosi +15% oraz w produkcji przemysłowej, z prognozą +13%,
dla której wynik jest najwyższy od blisko
dwóch lat. Odbudowywać swoje zespoły
chcą również restauracje i hotele (+10%)
oraz firmy działające w sektorze handlu
(+8%). Jedynym spośród siedmiu analizowanych sektorów, w którym pracodawcy
prognozują redukcje etatów są finanse
i usługi dla biznesu (-1%), dla których
wynik jest najniższy od ponad dwóch lat.

najwyższa od dwóch lat oraz północno-zachodniego (+12%). Mniejszych
perspektyw za zmianę zawodową
mogą oczekiwać mieszkańcy regionu
wschodniego (+7%). Najmniej optymistyczni w swoich planach rekrutacyjnych są pracodawcy z południowej
Polski, gdzie prognoza wynosi 0.

Poprawie koniunktury na rynku pracy
najbardziej będą sprzyjać średnie i duże
przedsiębiorstwa, które w najbliższym
kwartale chcą pozyskiwać najwięcej
nowych pracowników. Najbardziej
optymistyczne plany mają przedstawiBiorąc pod uwagę dane w ujęciu regio- ciele średnich firm z prognozą +11%,
nalnym to warunki najbardziej sprzyja- która jest najwyższa od dwóch lat, oraz
jące znalezieniu nowej pracy będą czekać duże organizacje z wynikiem +10%.
na mieszkańców regionu południowo-zachodniego (+13%), gdzie prognoza jest
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J-LABS GOES
REMOTE
Rozmowa z Prezesem Janem Orzechowskim, j-labs.
Outsourcing&More: Co w tym dziwnego
– wszystko jest remote, bo covid?
Jan Orzechowski, Prezes j-labs: Obe
cny tryb remote w wielu organizacjach to
covid-driven remote work, tryb awaryjny.
Dobrze, że zaistniał (szkoda, że w takich
okolicznościach), ponieważ pokazał,
że praca zdalna jest możliwa i nie musi
wiązać się ze spadkiem wydajności.
Zobaczyli to pracodawcy, pracownicy,
klienci, dostawcy. W zawodach, które poddają się „zdalności”, nastąpiło istotne przewartościowanie. Powrotu do poprzedniej
rzeczywistości w wielu przypadkach już
nie będzie. Jednak praca zdalna, jaką
wymusiła pandemia, to przymusowa
praca zdalna. Bez pytania kto chce, kto nie
chce, bez analizy, na jakich stanowiskach
i przy jakich zadaniach ma to sens, bez
ustalenia jednoznacznych zasad, pozwalających obu stronom – pracownikom

i pracodawcy – grać według jasno ustalonych reguł.

w stosunku do tego, co było przed. Z dok
ładnością do liczby współpracowników,
których mam szansę spotkać w biurze.

A w j-labs chcemy – na ile się da – kreować
rzeczywistość, zamiast biernie podążać
za nią. Dlatego wypracowaliśmy, niezależne od pandemii, zasady pracy zdalnej.
Trwanie w zawieszeniu „teraz jest covid,
a potem się zobaczy” nie służy nikomu.

W pracy hybrydowej umawiam się ze
swoim zespołem – jak pracujemy, kiedy
i ile czasu musimy lub chcemy spędzić
w biurze, żeby pracować efektywnie
i być z zadowolonym z pracy. Oczywiś
cie zasady nie muszą być takie same dla
wszystkich w zespole – na przykład „we
Jak to wygląda w j-labs?
Wdrożyliśmy trzy tryby pracy: stacjo- wtorki mamy stand-up face-to-face. W po
narną, hybrydową i zdalną. Wybór modelu zostałe dni pracujemy zdalnie, ale Moni
zależy wyłącznie od preferencji poszcze- ka i tak jest w biurze 3 dni, bo tak chce”.
gólnych osób i od reguł, jakie wypracują Jeżeli spędzam w biurze co najmniej 50%
w swoim zespole projektowym.
czasu, to – podobnie jak w pracy stacjonarnej – mam swoje biurko, ze zdjęPraca stacjonarna oznacza, że jestem ciami i bałaganem. Jeżeli mniej niż 50%,
prawie codziennie w biurze, mam swoje korzystam z przestrzeni współdzielonej –
biurko, swój kubeczek i swój bałagan, biurek, salek, nieformalnych miejsc pracy/
codziennie ten sam. Nic się nie zmieniło spotkań. Ograniczenie dla pracy hybrydowej – jeżeli zespół, klient, lider będzie
miał uzasadnioną potrzebę mieć mnie
w biurze, muszę mieć możliwość dotarcia
tam na następny dzień.
Wreszcie praca zdalna – jestem zrekrutowany zdalnie, pracuję skądkolwiek, nie
mam obowiązku pojawiania się w biurze.
Czym różni się praca zdalna od hybrydowej, skoro hybrydowo można przychodzić do biura raz na kwartał?
Różnica jest zasadnicza. Praca zdalna
oznacza, że – z dokładnością do polityki
bezpieczeństwa – pracujemy skądkolwiek
(„Gdzie jest pracownik? W internecie”).
W żadnej sytuacji nie ma konieczności
pojawiania się w biurze – choć oczywiście jest taka możliwość.
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Jak to wygląda w przypadku pracy dla konkretnego klienta, usług
typu bodyleasing?
Zespół u klienta, czy zespół mieszany
z inżynierami z j-labs i inżynierami klienta,
to też zespół projektowy. Więc trzeba się
dogadać, co do szczegółowych zasad
trybu hybrydowego lub możliwości pracy
100% zdalnej. Oczywiście, pojawią się projekty, w których będzie to – z różnych przyczyn – bardzo ograniczone. Jednak COVID19 spowodował wyrównanie poglądów
na pracę spoza biura i ta zmiana świadomości dotyczy wszystkich uczestników
rynku. Więc również naszych klientów.
Zresztą oni również wypracowują zasady
dla własnych zespołów i – efektywnie –
będziemy podłączeni pod nie.

wszystkie role backoffice. Ale bardziej
uniwersalnym przykładem jest sprzedaż
– musi być w określonym miejscu, np.
na spotkaniu z klientem, co niekoniecznie oznacza siedzibę firmy. Tu zdalny kontakt nigdy w 100% nie rozwiąże sprawy.
Praca zdalna nie będzie akceptowana we
wszystkich zespołach. j-labs prowadzi
bądź bierze udział w kilkudziesięciu projektach, dla ponad 40 klientów. Inżynierowie 100% zdalni będą mieli po prostu
mniejszy wybór, kiedy przestaną się
czuć komfortowo lub rozwijać w swoich
dotychczasowych projektach.

Jest też ograniczenie miękkie. W zasadzie nie wiem, czy jest, ale przypuszczam,
że tak. Praca twórcza versus zadaniowa.
„Robimy dobre IT albo wcale” – to misja Ci, którzy wybiorą ścieżkę liderską, muszą
j-labs. No to jak z tą jakością, skoro każ- pracować z ludźmi = muszą się z nimi
dy pracuje gdzie indziej?
widywać, muszą widywać się z innymi
No tutaj musimy być mało skromni. liderami. Niewerbalne komunikaty oraz
Konsekwentne budowanie jakości, po inwestycja w relacje mają i będą miały
ważne traktowanie przywołanej misji znaczenie, być może coraz większe, skoro
powoduje, że jakość pilnuje się sama. 70% sytuacji zawodowych tej bezpośredŚrednie doświadczenie zawodowe inży- niej relacji będzie pozbawione.
niera j-labs to prawie 8 lat. Takich ludzi nie
trzeba pilnować, nie trzeba ich też uczyć, Czy to się uda?
Uda się, z kilku powodów. Po pierwco to znaczy jakość.
sze – mieliśmy przez rok poligon doświadJakie są ograniczenia, bo zawsze ja czalny. Teraz każdy wie: jak to jest prakieś są?
cować zdalnie, czy chce, co musi sobie
Role, które wymagają obecności przeorganizować. Po drugie – jest to
w konkretnym miejscu. W przypadku wspólne doświadczenie wszystkich graczy
j-labs uznaliśmy, że to praktycznie na rynku, więc nie trzeba z nikim walczyć
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W j-labs chcemy –
na ile się da – kreować
rzeczywistość, zamiast
biernie podążać za nią.
Dlatego wypracowaliśmy,
niezależne od pandemii,
zasady pracy zdalnej.
Trwanie w zawieszeniu
„teraz jest covid,
a potem się zobaczy”
nie służy nikomu.
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i przekonywać. Po trzecie – w j-labs już
od dawna mieliśmy pracę częściowo
zdalną. Nam przestawienie się na tryb
covidowy zajęło dwa dni, więc nie boimy
się zmiany. I po czwarte – mamy jasne,
zakomunikowane wszystkim zasady.
I po piąte – najważniejsze – uda się, bo to
ma sens.

zresztą już dawno „osiem godzin” było –
co do efektywności – bardzo zależne
od indywidualnego sposobu pracy. Teraz
potrzeba dużo więcej zaufania – i to jest
kolejny bardzo pożądany aspekt „nowej
pracy”. Wierzę, że pozwoli rozbudować
kapitał społeczny. Trzeba też innych – nie
wiem, jakich – mechanizmów weryfikacji pracy. Nie kontroli! Weryfikacji, czyli,

Konsekwentne budowanie jakości, poważne traktowanie przywołanej misji
powoduje, że jakość pilnuje się sama. Średnie doświadczenie zawodowe

Wszystko jest idealnie, czy są zagro-
żenia?
Przede wszystkim mamy koszty społeczne przymusowej pracy zdalnej. Więc
brak oddzielenia sfery zawodowej i prywatnej. Anegdotyczna już sypialnia, która
przestała być miejscem zastrzeżonym
do wypoczynku. Brak spontanicznych
kontaktów, nawiązywanych w pracy. Brak
wsparcia. Zdalna zmiana pracy to potencjalnie olbrzymia samotność w nowym
miejscu. Ale to wszystko znika, jeżeli
mówimy o trybach mieszanych i dobrowolnej zdalności.

inżyniera j-labs to prawie 8 lat. Takich ludzi nie trzeba pilnować, nie trzeba

Trzeba jeszcze uprzedzić wszystkich en
tuzjastów, że remote work to nie tylko
zmiana miejsca wykonywania pracy.
Poza aspektami komunikacji i zarządzania
zadaniami, są obszary dookoła codziennej
żeby obie strony wiedziały, kiedy praca jest pracy, które muszą nadążyć, jeżeli ma to
wykonana odpowiednio. Następny etap mieć sens.
to, być może, będzie faktyczna elastyczność czasu pracy – nie 40 godzin w tygo- Getting together – czasem wyśmiewane
dniu, tylko 30, 20 – tyle ile mi trzeba i ile pikniki i inne aktywności grupowe teraz
trzeba mojemu zespołowi, no i dostoso- nabierają dużo większego znaczenia.
wanie do tego systemu wynagrodzeń.
Relacja uczeń-mistrz – znika tradycyjne
otoczenie do uczenia się od innych. Teraz
Osobny temat to staranność w przydzie- bardziej doświadczony kolega nie usłyszy,
laniu i definiowaniu zadań oraz ich kry jak rozmawiam z klientem, albo klnę na
teriów odbioru. W IT jest z tym łatwiej – problem, którego nie umiem rozwiązać
od dawna praktykujemy zwinne meto – więc nie pomoże mi. A często jedno
dyki, gdzie zadania są opisane, razem zdanie potrafiło naprostować myślenie.
z definitione of done, w backlogu. Kto świa-
domie wdrażał taką metodykę lub prze Formalności, backoffice – jeżeli pracu
chodził z bałaganu do pracy z backlo jemy zdalnie, nasze „służby administra
giem, wie, ile wysiłku i czasu trzeba wło- cyjne” muszą za tym nadążyć. Inaczej
żyć w jego poprawne zbudowanie oraz będziemy sfrustrowani kontaktami z paco się dzieje, jeżeli wpiszemy tam byle pierowym skansenem. Myślę, że wiele
co. Najłagodniejszy wymiar kary to nie- organizacji, również my, w tym obszarze
kończące się pytania „co miałeś na myśli, musimy przyspieszyć.
jak to ma działać?”. Ale to bardzo dobrze –
wkraczamy, w różnych obszarach działania A bezpieczeństwo pracy zdalnej?
organizacji – w pracę i jej ocenę w oparciu
Kolejny trudny temat. Trzeba uwzglę
o zadania i ich wykonanie, a nie uznanio- dnić kilka aspektów. Bezpieczeństwo
wość oceny przełożonego.
fizyczne, w tym połączenia sieciowego.
W domu da się to zapewnić, w domku
Na koniec komunikacja – przy pracy zdal letniskowym różnie, a w knajpie w ogóle.
nej jest trudniejsza. Mamy „slacki” i in- Zapewnienie serwisu w przypadku awane komunikatory, jednak zorganizowa rii sprzętu. Ochrona danych – podobnie.
nie każdego spotkania to już wysiłek – Praca spoza UE – czy możemy jechać
nie wystarczy zgarnąć kolegi od biurka tam z laptopem, z którego jest dostęp
do salki. Trzeba szukać terminów, wysyłać do danych osobowych? To wszystko
agendy, często zaprasza się więcej osób, trzeba uwzględnić w zasadach pracy
niż potrzeba – no bo zdalnie to łatwiej. zdalnej i podjąć decyzje o niezbędnych
To kosztuje czas. W komunikacji i w sa- ograniczeniach. Nie wszyscy pewnie będą
mej organizacji zdalnych spotkań, żeby z nich zadowoleni – tak też było w j-labs,
były efektywne, musimy się jeszcze ponieważ, co do zasady, ograniczyliśmy
sporo nauczyć.
pracę zdalną do Polski.

ich też uczyć, co to znaczy jakość.

Przymusowa praca zdalna jest zła i generuje problemy. Dobrowolna, szczególnie
hybrydowa, ogranicza zbędne koszty,
pozwala lepiej wykorzystać czas i sensowniej zaplanować swoje pozazawodowe zajęcia.
Jak zmieni się miejsce pracy?
Klasyczny kołchoz openspace ostatecznie odejdzie w zapomnienie. Biura
będą przypominać shared office. Zresztą
biuro j-labs z definicji było tak projektowane, chociaż teraz inaczej rozłożymy
akcenty. Będziemy mieli miejsca stacjonarne, miejsca współdzielone i mnóstwo
przestrzeni do pracy wspólnej – w różnych
postaciach. Już nie tylko salka z projektorem, ale wspólny stół roboczy, przy którym razem pracujemy cały dzień. A najlepiej na przeszklonej werandzie, z wyjściem do ogrodu, jak widzieliśmy u jednego z naszych klientów, sporo czasu
przed pandemią.
Praca spoza biura wydaje się – szczególnie przy modelu hybrydowym – świetnym rozwiązaniem dla pracowników.
A dla liderów?
Dla liderów to olbrzymie wyzwanie.
Praca spoza biura – czy to zdalna czy hy
brydowa – oznacza zmianę w zarządzaniu.
Wszystko jest proste, kiedy mamy zdefiniowany proces i zadania, które zajmują
przewidywalną, od dziada pradziada,
znaną ilość czasu. Trudniej zbudować
nowy proces, pracować projektowo lub
pracować z niedeterministycznymi czasowo zadaniami. W pracy poza biurem
traci sens tradycyjna definicja czasu pracy,
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Co z płaceniem za pracę z domu?
Co do zasady płacenie za koszty, związane z pracowaniem z domu, uważam
za wypaczenie i chęć drenowania kieszeni
złych kapitalistów. Czy ktoś zwróci firmie
tzw. „distance costs”? To zjawisko znane
od dawna, jeżeli nie jesteśmy na miejscu,
to jakiekolwiek spotkanie zajmuje więcej czasu, wymaga infrastruktury, możliwe są problemy komunikacyjne. Czy lu
dzie oddadzą firmie pieniądze, których
nie wykorzystali na dojazdy? A może nie
róbmy sobie problemu i wróćmy do biura,
nikt za nic nie będzie musiał nikomu płacić? Tego typu oczekiwania mogą prowadzić do złych wniosków. Jak każde przeregulowanie współpracy. Przecież za rok-dwa wszystko się wyrówna – jeżeli ludzie
będą mieli wyższe koszty pracy, a pracodawca niższe – pieniądze przepłyną
w formie podwyżek. Chociaż, być może,
mówię z perspektywy swojej, bardzo świadomej branży i z perspektywy j-labs, czyli
transparentnej firmy.
Inna rzecz to wyposażenie miejsca pracy.
Tu napotykamy na techniczne trudno
ś ci. Mało kto chce do domu standardowe biurko i krzesło. A jeżeli będziemy
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dopłacać do zakupu dowolnego modelu
przez ludzi, to co z osobami, zmienia
jącymi pracę? No i kto zweryfikuje certyfikaty, bo BHP? Właśnie, BHP. W tym
obszarze legislator powinien wykazać inicjatywę, np. problem wypadku w pracy
jest bardzo realny. Rynek sam tego
nie rozwiąże.

urodziły się na korytarzu, przy piłkarzykach, czy na papierosie. Mam nadzieję,
że nie – jesteśmy bardzo elastyczni, homo
sapiens poradzi sobie i z tym.
Są wreszcie skutki bardziej odroczone,
na przykład urbanistyczne – może
będziemy mieli większe mieszkania,

Trzeba jeszcze uprzedzić wszystkich entuzjastów, że remote work to nie
tylko zmiana miejsca wykonywania pracy. Poza aspektami komunikacji
i zarządzania zadaniami, są obszary dookoła codziennej pracy, które muszą
nadążyć, jeżeli ma to mieć sens.

Z jakimi konsekwencjami pracy zdalnej
w dłuższej perspektywie powinniśmy
się liczyć?
Teraz widzimy szybkie konsekwencje
– te dobre, w szczególności „o, da się!” i złe
– społeczne skutki siedzenia w czterech
ścianach. Zaczynamy obserwować dalsze
– wpływ na efektywność, zmiany w zarządzaniu, organizacji przestrzeni, organizacji
kontaktów z interesariuszami. Za chwilę
okaże się, czy praca zdalna – świetna
do czynności zadaniowych – nie zabiła
naturalnej innowacyjności, zmian, które

mniejsze biura, więcej chodników, ście
żek rowerowych i terenów zielonych,
łatwiejszą ucieczkę z miast? To jednak już
nie nasze kompetencje – choć nas też to
bezpośrednio będzie dotyczyć.
Jaka jest najważniejsza zmiana przyniesiona przez pracę zdalną?
Zmiana definicji pracy: zaufanie
i ocena pracy, a nie pracowania. Możliwość
efektywniejszego wykorzystania czasu.
Dziękujemy za rozmowę.
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RAPORT „RYNEK
ZMIANY PRACY 2021”
JAK ZMIENIŁ SIĘ RYNEK PRACY
W POLSCE PO ROKU PANDEMII?

Pandemia przyczyniła się do wielu przewartościowań na rynku
pracy. Prezentujemy wyniki najnowszego badania firmy rekrutacyjnej
i outsourcingowej Devire, w którym swoim doświadczeniem
podzieliło się ponad 3 tys. pracowników z 20 branż z całej Polski.
Jak zmienił się rynek pracy w ostatnich miesiącach? Czego obecnie
poszukują pracownicy? Kto jest w najtrudniejszej sytuacji?
W ogólnym rozrachunku sytuacja na
rynku pracy jest stabilna. Blisko co drugi
pracownik ocenia, że pomimo pandemii
jego sytuacja zawodowa była stabilna
i nie uległa zmianie – 45%. Jednocześnie
o pogorszeniu się sytuacji zawodowej
mówi aż 4. na 10. pracowników. Przed
największymi wyzwaniami stanęli dyrektorzy firm – jedynie 11% z nich przyznało,
że ich sytuacja zawodowa poprawiła się
w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Z kolei lepszymi warunkami zatrudnienia cieszy się
1/5 uczestników badania.
Michał Młynarczyk, prezes
Devire i członek zarządu Polskiego Forum HR komentuje: W najbliższych miesiącach przyjdzie nam konkurować o kandydata na równie
trudnym, o ile nie trudniejszym
rynku, co przed pandemią. Oczywiście nie dotyczy to pracowników sektorów
bezpośrednio dotkniętych kryzysem, takich
jak HoReCa, turystyka, gastronomia i retail,
gdzie obecnie wciąż jest łatwiej o pracowników. Pracodawcy będą mierzyć się
z szeregiem wyzwań, takich jak: wypracowanie modeli funkcjonowania zespołów
czy zaadresowanie problemu motywacji
i zaangażowania pracowników. Może się
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wydawać, że ze względu na przyspieszenie
akcji szczepień, jesteśmy na ostatniej prostej zmagań z pandemią. Na tym etapie
kluczowa będzie komunikacja z pracownikami, którzy oczekują jasnej strategii oraz
decyzji, jaki będzie model pracy w naszej
firmie w postpandemicznej rzeczywistości.

KTO ZMIENIA PRACĘ I DLACZEGO?
Dynamika zmiany pracy po wybuchu pandemii pozostaje na stabilnym poziomie
– 43% specjalistów i managerów zdecydowało się na zmianę zatrudnienia
względem 44% w 2019 roku.

się z konsekwencjami pandemii koronawirusa. Pracodawcy często byli zmuszani
do cięć w zatrudnieniach. Tutaj co drugi
pracownik musiał szukać nowego miejsca
zatrudnienia w ciągu ostatnich miesięcy.
Podobnie w sektorze handlu detalicznego
i retailu, który stracił możliwość sprzedaży
tradycyjnymi kanałami (zamknięcie centrów handlowych i punktów sprzedaży).

MŁODZI W NAJTRUDNIEJSZEJ
SYTUACJI
Do zmiany pracy najczęściej byli zmuszeni pracownicy dopiero rozpoczynający swoją karierę zawodową (60%
juniorów i asystentów), a w następnej
kolejności specjaliści (47%), menedżerowie (38%) i dopiero na końcu dyrektorzy (36%). Ci najbardziej doświadczeni
kandydaci, z jeszcze większą uważnością niż w poprzednich latach, weryfikowali atrakcyjność propozycji zawodowych, uwzględniając stabilność branży
i jej perspektywy.

Dobrą informacją jest fakt, że na zmianę
pracodawcy decydowali się przede
wszystkim pracownicy z branży IT i telekomunikacji (54%) oraz prawie tyle samo
z sektora mediów, marketingu i e-commerce – co drugi uczestnik badania.
Wynika to przede wszystkim z dobrej
sytuacji w obu branżach. Wybuch pandemii koronawirusa oraz wzrost zapotrzebowania na ekspertów z tych dziedzin spowodowały, że pracownicy lepiej Transfer do innego pracodawcy najoceniali swoją wartość na rynku i wybierali częściej dotyczył przedstawicieli pokokorzystniejsze warunki zatrudnienia.
lenia Z w przedziale wiekowym 18–25.
Na drugim miejscu znaleźli się mileSytuacja wygląda nieco inaczej w przy- nialsi (26–39 lat) – 45% z nich zmiepadku branży HoReCa, która nadal boryka niło pracodawcę.
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Więcej danych
znajdą Państwo
w pełnej wersji
raportu:

Raport jest drugą edycją badania realizowanego wśród specjalistów
i kadry kierowniczej. Ankieta została przeprowadzona metodą CAWI,
a odpowiedzi zbierane były od listopada 2020 roku do marca 2021
roku. Na pytania odpowiedziało 3002 respondentów z 20 branż z całej
Polski, spośród których 48% to specjaliści, 39% – menedżerowie, 7% –
osoby na stanowiskach asystenckich, a 6% – studenci i wolni strzelcy.

NAJWAŻNIEJSZE TRENDY NA 2021 ROK:
LOKALIZACJA BIURA NADAL
MA ZNACZENIE

TALENT BEZ GRANIC

Granice, które dotąd oddzielały pracę,
Choć zarówno pracodawcy, jak i pracow- dom i inne sfery życia całkowicie się
nicy otwierają się na pracę na odległość, zatarły. Brak bezpośredniego kontaktu
to nadal lokalizacja firmy ma znaczenie z zespołem i pracodawcą, współpraca
dla zatrudnionych, którzy rozważają z firmą zlokalizowaną w innej miejscozmianę pracy – przyznaje 32% uczest- wości i zmiana pracy w czasie izolacji
ników badania. Przyszłość pracy dąży – spowodowały, że pracownicy i praw kierunku hybrydy i elastyczności, a cał- codawcy otwierają się na współpracę
kowita izolacja jest dla wszystkich jedynie na odległość. Blisko co trzeci specjalista
okresem przejściowym.
i manager aktualnie pracują zdalnie z innej
niż firma miejscowości, a 77% deklaruje,
PRACOWNICY WYBIERAJĄ
że przyjmie nową ofertę pracy, nawet jeśli
HYBRYDOWY MODEL PRACY
nie będzie mieć bezpośredniego kontaktu
Po ponad roku izolacji zdecydowana więk- z zespołem i pracodawcą.
szość, bo 61% badanych, chciałaby w przyszłości pracować hybrydowo – łącząc pracę PRACOWNICY SZUKAJĄ
STABILNEGO I ELASTYCZNEGO
zdalną z obecnością w biurze.

PRACODAWCY

RYNEK JEST ROZGRZANY
I POZYSKANIE PRACOWNIKÓW
WYMAGA ODPOWIEDNIEGO
PODEJŚCIA
Dynamika zmiany pracy po wybuchu
pandemii pozostaje na stabilnym
poziomie – 43% respondentów zdecydowało się na zmianę zatrudnienia
względem 44% w 2019 roku. Jak widać
w ogólnym rozrachunku pandemia nie
wpłynęła na przestój w rekrutacjach.
Dobrą informacją jest fakt, że zmiana
dotyczyła przede wszystkim branż,
które zyskały na pandemii, takich jak:
IT i telekomunikacja, media, marketing
i e-commerce.

Autor:

WELL-BEING I KONDYCJA
PSYCHICZNA PRACOWNIKÓW
POD LUPĄ

Poczucie bezpieczeństwa stało się istot
nym czynnikiem determinującym decyzje
zawodowe. Pracownicy rozważający
61% pracowników wskazało, że praco- zmianę pracy oczekują od pracodawców
dawca nie udzielił im należytej pomocy przede wszystkim stabilności zatrudw zakresie utrzymania dobrej kondycji psy- nienia. Równie ważną cechą wymaganą
chicznej w trakcie pandemii. W tym samym od pracodawcy jest umiejętność elaczasie do spadku ogólnego samopoczucia stycznego odpowiadania na ich aktualne
przyznaje się blisko 40% badanych.
potrzeby w dobie ciągłej zmiany.
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Karina Chowaniak,
Communications
Manager, Devire
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RADOSŁAW SZAFRAŃSKI
NA CZELE PAGEGROUP POLSKA.
NOWY LIDER Z NOWYM
SPOJRZENIEM NA RYNEK PRACY
I REKRUTACJĘ
Z początkiem maja 2021 r. najwyższe stanowisko zarządzające
w PageGroup Polska objął Radosław Szafrański (Executive Director,
Country Head of PageGroup Poland). Będzie przewodził realizacji
ambitnej strategii nastawionej na dynamiczny rozwój organizacji
w regionach oraz umocnienie pozycji firmy jako lidera w obszarze
rekrutacji stałych. Zadanie wydaje się niełatwe, zwłaszcza ze względu
na okoliczności – postpandemiczna rzeczywistość odmieniła rynek
pracy, stawiając nowe wyzwania zarówno przed pracodawcami, jak
i firmami rekrutacyjnymi. Jaka przyszłość czeka rynek pracy?
Od maja br. strukturami PageGroup
w Polsce (obejmującymi marki Michael
Page, Page Executive i Page Outsourcing)
zarządza Radosław Szafrański. Odpowiedzialny jest również za rozwój regionalnych zespołów prowadzących rekrutacje
w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu,
a od niedawna również w Poznaniu.
W czasach dynamicznych zmian i niestabilnej rzeczywistości, przewodzenie
jednej z największych firm rekrutacyjnych
w kraju wiąże się również z koniecznością
sprostania oczekiwaniom nowego, postpandemicznego rynku pracy. Miniony rok
odmienił firmy i pracodawców, jak również pracowników, stawiając przed nimi
wiele dodatkowych wyzwań – również
w obszarze rekrutacji. Czego powinni
spodziewać się liderzy w najbliższej przyszłości i co pomoże im poprowadzić organizację do sukcesu?

błyskawicznej transformacji biznesowej
i cyfrowej, w celu zapewnienia ciągłości
działalności i utrzymania sprzedaży –
to tylko niektóre wyzwania, z którymi
w minionym roku zmagali się pracodawcy. Z drugiej strony, izolacja społeczna, redukcje etatów i spadek stabilności zatrudnienia, w połączeniu
z problemem związanym z utrzymaniem
work-life balance, negatywnie odbiły
się na nastrojach pracowników oraz ich
motywacji do pracy. W pierwszym półroczu 2020 r. wiele procesów rekrutacyjnych zostało wstrzymanych lub zamrożonych, co bezpośrednio wpłynęło także
na branżę rekrutacyjną.

Zgodnie z raportem Polskiego Forum HR,
w drugim kwartale 2020 r. rynek rekrutacji stałych zmniejszył się o przeszło
30%, a w obszarze rekrutacji tymczasowych odnotowano 18-procentowy spadek
DUŻE OŻYWIENIE NA RYNKU
w porównaniu do danych z I kwartału
REKRUTACJI
2020 r. Jednak już w drugiej połowie roku,
Powszechne przejście na pracę zdalną, popyt na usługi rekrutacyjne wyraźnie
zamknięcie wielu branż i przedsiębiorstw, się zwiększył. Wśród firm należących
konieczność przemodelowania struktur do Polskiego Forum HR (PFHR) odnotoorganizacyjnych, przeprowadzenie wano 23-procentowy wzrost obrotów
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w porównaniu do poprzedniego kwartału i 6-procentowy wzrost w stosunku
do analogicznego okresu 2019 r. Michael
Page wykorzystał ten czas na umocnienie
swojej pozycji w obszarze rekrutacji stałych – w III i IV kwartale 2020 r. osiągnął
najwyższe wyniki wśród zrzeszonych firm
rekrutacyjnych. Pozycję lidera w tej kategorii utrzymuje do dziś, o czym świadczą
rekordowe wyniki firmy w I kwartale 2021 r.
– Wstrzymane procesy rekrutacyjne w II
kwartale 2020 r. zapowiadały koniec rynku
pracownika. Tymczasem wraz z lekkim
odmrożeniem gospodarki, biznes powrócił
do odłożonych w czasie planów rozwojowych, a pracodawcy potrzebowali nowych
talentów na pokładzie. Popyt na pracowników w wielu obszarach znacznie wzrósł
i ten trend utrzymuje się do dziś. Zyskali
przede wszystkim wykwalifikowani specjaliści z obszaru IT, e-commerce, logistyki,
łańcucha dostaw oraz liderzy, którzy potrafili wprowadzić w organizacji zmiany i efektywnie pokierować firmą w trudnych czasach, zamieniając kryzys w szansę na rozwój
– wyjaśnia Radosław Szafrański, Executive
Director w PageGroup.
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Wstrzymane procesy rekrutacyjne
w II kwartale 2020 r. zapowiadały
koniec rynku pracownika.
Tymczasem wraz z lekkim
odmrożeniem gospodarki,
biznes powrócił do odłożonych
w czasie planów rozwojowych,
a pracodawcy potrzebowali
nowych talentów na pokładzie.

Radosław Szafrański, Executive Director, Country Head of PageGroup Poland.
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W 2020 r. większość pracowników realizowała swoje
obowiązki zawodowe zdalnie – tylko w III kwartale 2020 r.
„z domu” pracowało 67% ankietowanych – wynika z badania
Michael Page. W związku z tym, również większość procesów
rekrutacyjnych odbyło się online. Czy zdalne rekrutacje
zrewolucjonizowały rynek i pozostaną z nami na dłużej?
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REKRUTACJE ONLINE
RÓWNIEŻ PO PANDEMII
W 2020 r. większość pracowników realizowała swoje obowiązki zawodowe zdalnie –
tylko w III kwartale 2020 r. „z domu” pracowało 67% ankietowanych – wynika z badania
Michael Page. W związku z tym, również
większość procesów rekrutacyjnych odbyło
się online. Czy zdalne rekrutacje zrewolucjonizowały rynek i pozostaną z nami na dłużej?
– Możemy spodziewać się, że po ustaniu pandemii będziemy nadal korzystali ze zdalnego
modelu rekrutowania pracowników, jednak
rekrutacje online nie wyprą całkowicie bezpośrednich spotkań z kandydatami. Skutecznym
rozwiązaniem wydaje się zastosowanie modelu
hybrydowego, który pozwoli połączyć możliwości, jakie otwiera przed nami rekrutacja
online, z korzyściami wynikającymi z bliższego poznania drugiej osoby. Takie rozwiązanie jest rekomendowane również przez coraz
szersze grono kandydatów – zwłaszcza wśród
specjalistów z obszaru SSC czy IT, czyli osób,
które przywykły do zdalnego trybu pracy.
Ponad połowa ankietowanych przez Michael
Page (54%) przyznała, że czuje się komfortowo
podczas rozmowy online, a 51% kandydatów
stwierdziło, że nie dostrzega różnicy między
rozmową przez telefon, a bezpośrednim spotkaniem z pracodawcą i rekruterem – tłumaczy
Radosław Szafrański.
Rekrutacje online pozwalają usprawnić
przebieg rozmów i spotkań rekrutacyjnych.
Odpowiada to również na oczekiwania kandydatów – zgodnie z wynikami badania
Michael Page z czerwca 2020 r. 59% ankietowanych uważa, że procesy rekrutacyjne
trwają za długo. W niektórych przypadkach, rozmowy online nie są jednak w stanie
zastąpić bezpośredniego spotkania z kandydatem, podczas którego możemy lepiej
poznać charakter danej osoby, zbudować
zaufanie i ocenić zdolności autoprezentacyjne. W przypadku niektórych ról, spotkanie „twarzą w twarz” jest wysoce wskazane lub wydaje się nawet koniecznością.
Pokrywa się to również z potrzebami kandydatów – przed podjęciem finalnej decyzji
na temat zmiany pracy, 94% ankietowanych
chce poznać pracodawcę, czyli odwiedzić siedzibę firmy i spotkać osobiście pracowników
oraz przełożonych.

JAKA CZEKA NAS PRZYSZŁOŚĆ
NA RYNKU PRACY?

kandydatów dostępnych na rynku znacząco
się zwiększyła, co wydaje się szczególnie
istotne w procesie wychodzenia z kryzysu
i odbudowy gospodarki. Konkurencyjność
wielu pracowników wyraźnie wzrosła, analogicznie podniosły się również ich płace.
Z drugiej strony, zwiększyły się także oczekiwania pracodawców – zwłaszcza względem
kadry zarządzającej, od której wymaga się
nowych kompetencji związanych m.in.
z zarządzaniem ryzykiem, zmianą i wydajnością (Performance Management), pracą
zdalną, czy transformacją cyfrową.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, od początku 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce łagodnie rośnie. Ostatnie
dane z marca 2021 r. wskazują bezrobocie na poziomie 6,4%, co w porównaniu
do analogicznego okresu 2019 r. jest wzrostem tylko o 1 p.p. (5,4% w marcu 2019 r.).
W porównaniu do sytuacji w krajach Unii
Europejskiej, kondycja polskiego rynku
pracy rysuje się optymistycznie. Według
Eurostatu, w marcu 2021 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1% i był to
najniższy wskaźnik w Unii Europejskiej,
znacznie poniżej średniej unijnej plasowanej na poziomie 7,3%.
– Wzrosty bezrobocia w czasach kryzysu są
nieuniknione, jednak sytuacja na rynku pracy
zarówno w Polsce i w Europie zapowiada się
obiecująco. Przypuszczamy, że w niedalekiej
przyszłości, gdy firmy powrócą do swoich
„zamrożonych” planów inwestycyjnych i odłożonych na bardziej stabilne czasy projektów
rekrutacyjnych, rynek pracownika jeszcze się
umocni, a popyt na rekrutacje wyraźnie wzrośnie. Ambitna strategia rozwoju PageGroup
pokrywa się z planem dynamicznego wzrostu
gospodarki, co pozwoli nam jeszcze lepiej
odpowiedzieć na aktualne i przyszłe potrzeby
rekrutacyjne firm i pracodawców. W kolejnych
latach planujemy również skupić się na silnym
rozwoju marki PageGroup w kierunku Recruitment Process Outsourcing oraz wzmocnieniu
dywizji Technology by PageGroup specjalizującej się m.in. w rekrutacjach typu IT contracting – komentuje Radosław Szafrański, Executive Director w PageGroup.

Autor:

Praca zdalna otworzyła przed pracodawcami i kandydatami nowe możliwości. Pula
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ZDAJEMY SOBIE SPRAWĘ, ŻE NIE
ZMIENIMY CAŁEGO ŚWIATA, ALE
ZAMIERZAMY UCZYNIĆ LEPSZĄ
TĘ JEGO CZĄSTKĘ, NA KTÓRĄ
MAMY WPŁYW
Pandemia zmieniła nasze życie i odbiła się na wszystkich jego
aspektach. Nie da się ukryć, że żyjemy w ciekawych czasach,
a eksperci ostrzegają nas, że być może już nigdy nie powrócimy
w pełni do stanu sprzed roku 2020.
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Zmęczeni długotrwałym stresem, obawami o stabilność zawodową, zdrowie
i życie bliskich, dotknięci ograniczeniem kontaktów z przyjaciółmi i rodziną
– mamy zwyczajnie dość. W takich
sytuacjach tym bardziej warto sobie
pomagać, nawet jeżeli sami czujemy
się osłabieni i przemęczeni – wspieranie
innych naddaje nam bowiem poczucie
celu, sensu, a także kontroli nad życiem,
a to z kolei pozytywnie wpływa na nasz
stan psychiczny. Jednym słowem –
pomagając innym, pomagamy również
samym sobie.

odwiedzić biurka współpracowników
z własnoręcznie przygotowaną skarbonką, ale na to przyjdzie czas, gdy pokonamy już COVID-19. Na razie maile i grafiki zastąpiły akcję plakatową, a internetowa zbiórka przejęła rolę fizycznej, i to ze
świetnym skutkiem. Podczas kiedy wielu
darczyńców współpracujących ze schroniskiem wycofało się lub ograniczyło swoją
pomoc, pracownicy Lionbridge, dzięki
zmianie formy akcji, zebrali rekordową
od pięciu lat sumę i dostarczyli do schroniska wystarczającą ilość karmy, pozwalającą wykarmić zimą jego mieszkańców.

Lionbridge do tematu CSR (corporate
social responsibility) podchodzi bardzo
poważnie. Zdajemy sobie sprawę, że nie
zmienimy całego świata, ale zamierzamy
uczynić lepszą tę jego cząstkę, na którą
mamy wpływ. Jesteśmy organizacją
od dawna polegającą na pracy zespołów
wirtualnych, a utrzymanie społecznego
dystansu między pracownikami nie stanowi dla nas przeszkody w aktywnym
wspieraniu potrzebujących. Po prostu
teraz robimy to on-line. Świetnym przykładem jest nasza coroczna, jesienna
akcja pomocy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie. Oczywiście,
cudownie byłoby móc znów spotkać się
w biurze podczas pakowania darów lub

W podobnej sytuacji znalazło się promowanie czytelnictwa – biurowa wymiana
książek i akcja pomocy lokalnej bibliotece zorganizowana rok wcześniej nie
mogły się odbyć ponownie w tym roku
ze względu na obostrzenia, a więc stworzyliśmy czytelniczy klub dyskusyjny
Lions’ Nook, którego członkowie spotykają się na MS Teams, żeby porozmawiać
o swoich ulubionych lekturach i polecić
sobie godne uwagi tytuły. Dodatkowym
atutem istnienia klubu jest integracja
naszych pracowników. To szczególnie
ważne w czasie, kiedy nowo zatrudnione
osoby mają okazję poznać tylko swojego przełożonego oraz niewielką grupę
współpracowników ze swojego zespołu.

Stwarzamy im możliwość poczucia się
częścią większej całości.
Najbliższą planowaną akcją CSR, do której
już zaczęliśmy przygotowania, jest współpraca z organizacją Kampania Przeciwko
Homofobii, której zaproponowaliśmy
wykonanie lokalizacji publikowanych
materiałów. Zaangażowani są kierownicy
projektów, inżynierowie, specjaliści DTP
oraz lingwiści – w końcu pomaganie to
wysiłek zbiorowy. Liczymy na długofalową
i owocną współpracę. Jako organizacji
zależy nam na rozwijaniu i wspieraniu
różnorodności w jej wszelkich przejawach. Chcielibyśmy być przykładem tego,
jak z wielu zróżnicowanych elementów
budować wspaniałe i skuteczne zespoły.
Oczywiście wszyscy liczymy na to, że pandemia wkrótce się zakończy i będziemy
mogli znów zobaczyć się w biurze,
a do naszych akcji CSR włączyć jeszcze
więcej pracowników. Na żywo zawsze
łatwiej się spotkać, przeprowadzić burzę
mózgów, poznać nowych ludzi i zaangażować ich w nasze plany.

DO CZEGO WRACAMY?
Między innymi do akcji Green Roof,
czyli Zielony Dach, chociaż mowa tu
raczej o naszych tarasach. Od roku 2019
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na balkonach w naszym biurowcu sa
dzimy i siejemy rośliny. Działamy tu dwukierunkowo – z jednej strony staramy się
wysiewać rośliny sprzyjające pszczołom,
np. łąkowe, z drugiej zaś – zapewniamy
naszym pracownikom stały dostęp
do świeżych ziół, takich jak lawenda,
szałwia, tymianek, rozmaryn, mięta, oregano czy melisa, które można dodać
do posiłku lub wypić w postaci naparu.
Sama chętnie korzystam z mieszanki
melisy z miętą. Warta wypróbowania jest
również egzotyczna kombinacja herbaty
parzonej z liśćmi szałwii.
Za sukces uważam fakt, że – pomimo przeniesienia pracy z biura do domu – nasze
ogrody wciąż działają i chociaż tegoroczna
zima obeszła się z nimi dość szorstko, to
nadal możemy cieszyć się zielenią. Korzystają z niej nie tylko pszczoły, ale także
kilka gatunków trzmieli, w tym trzmiel
ziemny czy kamiennik, liczne koniki polne,
a nawet pająki – m.in. malowniczy i niezwykle kolorowy gatunek Tygrzyk Paskowany Argiope bruennichi. Ten urodziwy,
ale również całkiem spory mieszkaniec
naszego tarasu z listy gatunków zagrożonych wyginięciem usunięty został
w 2011 r. Cieszę się, że możemy zapewnić
mu dom, chociaż osobiście podchodzę
do niego z pewną ostrożnością podczas
pielenia chwastów, gdyż samice tego
pająka osiągają nawet 2,5 cm długości!

Tęsknimy również za organizowaniem
konkursów kulinarnych. Nasi pracownicy kochają smakołyki i nie tylko jeść,
ale również piec, smażyć i gotować –
i to ze świetnymi wynikami. W 2019 r.
zorganizowaliśmy połączony ze zbiórką
pieniędzy konkurs pieczenia ciast i ciasteczek. Nasza biurowa kuchnia na kilka

godzin przemieniła się w cukiernię, a stół
uginał się pod ciężarem wypieków, które
wyglądały równie dobrze jak smakowały.
Cały dochód przeznaczony został
na wsparcie chorego chłopca. Ta forma
zbierania funduszy jest zdecydowanie
moją ulubioną. Niestety zupełnie nie
umiem piec ciast, więc ograniczyłam się

Lionbridge co roku organizuje jesienną akcję pomocy Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie.

W 2019 r. firma zorganizowała połączony ze zbiórką pieniędzy konkurs pieczenia ciast i ciasteczek. Biurowa kuchnia na kilka godzin przemieniła się w cukiernię,
a stół uginał się pod ciężarem wypieków, które wyglądały równie dobrze jak smakowały. Cały dochód przeznaczony został na wsparcie chorego chłopca.
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Od roku 2019 na balkonach w biurowcu
Lionbridge sieje rośliny. Działa tu
dwukierunkowo – z jednej strony
stara się wysiewać rośliny sprzyjające
pszczołom, np. łąkowe, z drugiej zaś
– zapewnia pracownikom stały dostęp
do świeżych ziół, takich jak lawenda,
szałwia, tymianek, rozmaryn, mięta,
oregano czy melisa, które można dodać
do posiłku lub wypić w postaci naparu.

do przekazania pewnej sumy pieniędzy oczywiście powtórzyć, chociaż dopóki
na szczytny cel oraz degustacji dzieł nie wrócimy do biura, będziemy musieli
innych kucharzy.
ograniczyć się do prezentacji on-line i nie
skosztujemy smakołyków przygotowaNa okazję do popisania się moim talen nych przez naszych współpracowników.
tem kulinarnym nie musiałam długo czekać, gdyż na horyzoncie pojawiła się Najgorętszym okresem dla zespołu CSR
kolejna akcja. Tym razem: Dni Świado- jest zima i jesień, kiedy odbywa się wiele
mości Kulturowej – Cultural Awareness akcji wspierających osoby ubogie czy
Days, podczas której nasi pracownicy wykluczone. Oczywiście bierzemy udział
zaprezentowali kulturę i tradycję krajów, w akcji Szlachetnej Paczki, ale są też
z których pochodzą. Lionbridge jest inne, na przykład Elderly Letter to Santa
organizacją międzynarodową, ale żeby – podczas której pracownicy Lionbridge
spotkać przybysza z dalekiego kraju, wcielili się w rolę Świętego Mikołaja,
wcale nie trzeba odpalać komunika- raz na zawsze udowadniając seniorom
tora biurowego czy udawać się w dele- w potrzebie, że on naprawdę istnieje.
gację. W zupełności wystarczy wyskoczyć
na szybką kawę do kuchni i pogawędzić Tego typu akcje nie tylko pozwalają nam
z koleżanką z Chin czy kolegą z Grecji rozwinąć empatię i czynić dobro, przylub Brazylii. Wracając jednak do akcji wracają również odpowiednią perspekCSR – jak wiadomo, co kraj to obyczaj, tywę naszemu spojrzeniu na świat. Czy
a częścią wspomnianego obyczaju jest naprawdę jest nam aż tak źle, jak nam się
również kuchnia. Dlatego każda prezen- wydaje? Owszem, pracujący z domu małtująca osoba, a także goście, przygoto- żonkowie zajmują nasze ulubione miejsce
wali swoje narodowe smakołyki. Ja na tę w salonie, dzieci desperacko pragną wziąć
okazję ugotowałam moją specjalność: udział w naszych wideokonferencjach,
staropolski bigos. Zarówno prelegenci, a sąsiedzi złośliwie planują remonty,
jak i słuchacze mieli okazję do wygrania kiedy my usiłujemy się skupić na pracy,
ręcznie wykonanych przez nasz zespół ale... Przecież dookoła nas są osoby star
CSR toreb worków. Akcję planujemy sze, samotne, często również ubogie.
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To ludzie, których marzeniem świątecz
nym czasami bywa nowy sweter albo płyn
do kąpieli. Seniorzy, którzy naprawdę
chętnie zobaczyliby biegające po mieszkaniu wnuki, ale niestety od dawna nikt
ich nie odwiedza. Co gorsza, dotyczy ich
również problem wykluczenia technologicznego – dla niektórych niemożliwością jest chociażby skorzystanie z internetowego systemu zapisu na szczepienia przeciwko COVID-19 czy uruchomienie narzędzia typu Zoom lub Skype,
żeby chociaż z daleka zobaczyć swoją
rodzinę. Myślę, że akcje skierowane
do takich osób powinny również znaleźć
się w naszych planach.
Dlatego działamy dalej.

Autor:

Joanna Zaręba,
PM Team Leader,
Lionbridge
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. JAK ZAŁOŻYĆ I ROZWIJAĆ WŁASNĄ FIRMĘ
W ciągu miesiąca w Polsce powstaje ponad dwadzieścia tysięcy przedsiębiorstw.
Część z nich odnosi sukces, inne jakoś
prosperują, ale duży odsetek przedsiębiorców prędzej czy później podejmuje
decyzję o zamknięciu działalności. Zakładaniu firmy zwykle towarzyszy entuzjazm
i poczucie spełnienia marzeń o własnym
biznesie i wolności. Niestety, rzeczywistość boleśnie weryfikuje nadmiar optymizmu i nierealistyczne założenia. Jak się
więc przygotować do prowadzenia własnej działalności i o czym należy pamiętać
przy zakładaniu przedsiębiorstwa? Czy są
jakieś sposoby, które gwarantują odniesienie sukcesu w biznesie?
To znakomity podręcznik dla początkujących przedsiębiorców. Opisano w nim
nie tylko najważniejsze kwalifikacje
każdego biznesmena, ale także szereg
istotnych kwestii, które bardzo często
zostają niedostatecznie przeanalizowane na etapie planowania działalności.

Przedstawiono tu koncepcje, zasady i strategie, które sprawdzają się od setek lat.
Dotyczą zarówno finansowania nowej
firmy, technik prowadzenia działalności,
zatrudniania pracowników, jak i strategii
sprzedaży czy marketingu. Ta wyjątkowo
aktualna książka uczy, jak wykorzystywać
wszystkie pojawiające się możliwości
i uniknąć pułapek, w które często wpadają początkujący biznesmeni. Dzięki
niej założysz i poprowadzisz firmę, która
odniesie sukces, a Tobie przyniesie mnóstwo satysfakcji.
W tej książce między innymi:
• przedsiębiorczość: mity i fakty
• jak wybrać rodzaj działalności i zapewnić
jej finansowanie
• jak zacząć myśleć w sposób typowy dla
przedsiębiorcy
• realistyczny biznesplan
• tajniki skutecznej rekrutacji
• sprzedaż i marketing a zarządzanie rozwojem firmy.

Autor: Brian Tracy
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-283-7021-0
ISBN e-booka:
978-83-283-7022-7

PSYCHOLOGIA PIENIĘDZY. PONADCZASOWE LEKCJE
O BOGACTWIE, CHCIWOŚCI I SZCZĘŚCIU
Umiejętne obchodzenie się z pieniędzmi
wcale nie zależy wyłącznie od tego, co
wiesz. Ważniejsze jest to, jak się zachowujesz. A zachowanie jest czymś, czego
trudno nauczyć – nawet bardzo bystre
osoby.

czynników jak ich osobista historia, unikalny światopogląd, ego, duma, marketing i niezrozumiałe motywacje.

W Psychologii pieniędzy Morgan Housel
– wielokrotnie nagradzany autor – przedstawia 19 krótkich historii, w których
Większość ludzi myśli, że pieniądze – opisuje różne dziwne sposoby myślenia
inwestowanie, finanse osobiste i decyzje o pieniądzach, a także uczy, jak lepiej zrobiznesowe – to przede wszystkim mate- zumieć jeden z najważniejszych tematów
matyka. Wystarczy mieć odpowiednie w naszym życiu.
dane i wzory, aby się dowiedzieć, co
dokładnie należy robić. Jednak w prawdziwym życiu ludzie nie podejmują
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arkuszy kalkulacyjnych. Podejmują je przy
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zebraniu, pod wpływem mieszanki takich
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Nasz zespół to kompetentni, utalentowani konsultanci wywodzący się
z globalnych firm doradczych oraz doświadczeni analitycy finansowi
i eksperci biznesowi z wielu branż w Polsce i na świecie.
www. advisorynow.pl

