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Jak JLL może pomóc Ci pozyskać
dostępne zachęty inwestycyjne?
Nasz Zespół przeprowadzi cię przez cały proces: od identyfikacji możliwości
uzyskania pomocy publicznej, poprzez negocjacje pakietu zachęt, aż po zawarcie
umowy o dofinansowanie.

Czego możesz od nas oczekiwać?

Dlaczego właśnie JLL?

•

•

•

•
•

praktycznych porad jak skompensować
początkowe koszty inwestycji związane z
planami ekspansji, konsolidacji lub wzrostu
korzystając z instrumentów pomocy
publicznej,
kompleksowej obsługi w zakresie
pozyskiwania zachęt inwestycyjnych,
połączonej ze wsparciem w wyborze
lokalizacji,
współpracy z Zespołem Reprezentacji
Najemcy, który w Twoim imieniu poprowadzi
negocjacje z potencjalnymi wynajmującymi,
wsparcia przy rozliczeniach dotacji i audytach.

Mateusz Polkowski
Head of Research & Consulting
Poland & CEE
mateusz.polkowski@eu.jll.com

•

•
•

Zespół JLL ds. Doradztwa Lokalizacyjnego
i Zachęt Inwestycyjnych może pochwalić
się ponad 15-letnim doświadczeniem w
obszarze grantów i zachęt,
zapewniamy usługę w pełni zintegrowaną
z ofertą zespołów JLL zajmujących się
doradztwem transakcyjnym, czy strategii
miejsca pracy,
świadczymy usługi szyte na miarę dla
każdego rodzaju inwestycji,
pomogliśmy wielu naszym klientom
pozyskać zachęty inwestycyjne na obszarze
całej Europy.

Iwona Chojnowska-Haponik
Director
Business and Location Consulting
iwona.chojnowska@eu.jll.com

Skontaktuj się z nami | jll.pl
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Przed nami biznesowa jesień, a wraz z nią kolejna odsłona magazynu
Outsourcing&More. Coraz więcej firm zastanawia się nad powrotami
do biur po dość długim okresie pracy zdalnej i pytanie, jakie stawiają
sobie przedsiębiorcy – Jaki będzie nowy model pracy? – jest wciąż
jak najbardziej na miejscu. Jak to zwykle bywa, czas pokaże, który ze
scenariuszy powrotu do biur okaże się dominującym.
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Niezależnie od tego, czy w biurze, czy też w domu, warto jest wziąć
w rękę magazyn Outsourcing&More i zapoznać się z tym, co w sektorze usług dla biznesu jest trendem, co stanowi branżowe wyzwania,
a także, jakimi inspirującymi tematami dzielą się przedstawiciele
świata nieruchomości, firm doradczych oraz agencji rekrutacyjnych.
W bieżącym wydaniu w sekcji porad prawnych skupiliśmy się na
zasadach przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników oraz
na nowym typie spółki prawa handlowego, jakim jest prosta spółka
akcyjna. Przybliżyliśmy także nowe zasady wspierania inwestycji –
o programie grantów dla sektora BSS napisała Zofia Kilian z PAIH.
To tylko przykłady z kilkudziesięciu publikacji, które zawarliśmy
na stronach bieżącego wydania.
Po raz pierwszy odeślę Państwa do nowego adresu internetowego,
pod którym można zapoznać się z magazynem Outsourcing&More.
Od teraz jesteśmy dostępni na stronie focusonbusiness.eu.
Warto zaznaczyć w tym miejscu, że to wydanie jest ostatnim numerem
Outsourcing&More pod tym tytułem, a od listopada, w 10-lecie pojawienia się, i nieprzerwanego wydawania pisma na rynku, pojawimy
się pod nowym tytułem – FOCUS ON Business.
Zapraszam i życzę interesującego czasu spędzonego z naszym
dwumiesięcznikiem.

Autorzy:
Agnieszka Krzyżaniak • Dariusz Olejnik
• Magdalena Chochowska
• Karolina Goździkiewicz • Michał Stangret
• Mateusz Barczyk • Justyna Kierska
• Łukasz Kulig • Sebastian Młodziński
• Joanna Wilczyńska • Łukasz Żelewski
• Marek Ciunowicz • Zofia Kilian
• Mariusz Domeradzki • Anna Tymoshenko
• Łukasz Grzeszczyk
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AKTUALNOŚCI BIZNESOWE

Podcasty dla biznesu

Nieruchomości w rękach kobiet. Były wyzwania, są sukcesy
W dniach 30-31 sierpnia, w Warszawie miała miejsce Gala Top Woman in Real Estate.

Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki prawa handlowego
Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych.

Współczesne systemy bezpieczeństwa kierowcy, pasażerów i pieszych
Tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest szczególnie ważna.

(R)ewolucja w zasadach przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników?
Od kilku tygodni można zapoznać się z projektem nowelizacji przepisów Kodeksu
pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Pracę hybrydową trzeba wdrażać z głową
Oto recepta na zaangażowany zespół, który terminowo realizuje zadania w środowisku
pracy hybrydowej.

HushHybrid – nowa kabina akustyczna do pracy hybrydowej i dla
lepszych wideokonferencji!
Praca hybrydowa to już nie tylko trend, ale model, po który sięga dziś coraz więcej
pracodawców, a wszystko dzięki covidowym powrotom do biurowej rzeczywistości.

Migracja zdalnie?
Praca zdalna to temat, który dla większości organizacji jest wciąż punktem dyskusyjnym.

Armatis zdobywa nagrodę Outsourcing Stars i podsumowuje rok
Armatis, firma specjalizująca się w outsourcingu działów obsługi klienta i sprzedaży,
pomimo pandemii ma za sobą doskonały rok.

Avaya Spaces – kompleksowa platforma do współpracy
Zaawansowana i bezpieczna alternatywa do pracy wideokonferencji i pracy grupowej.

Od oceny, przez motywację, aż do wewnętrznego audytu
Pracownik głównym motorem zmian w firmie.

100% Zdalne Zarządzanie Projektami Migracji Wiedzy podczas
Implementacji GBS
Czy to w ogóle możliwe, efektywne i rentowne?

WYWIAD NUMERU

Zaufanie ważniejsze od nagród. Pomorskie otwarte dla światowego biznesu
Wywiad z Łukaszem Żelewskim, Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza.
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AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE

Okiem eksperta – Corees Polska
Biuro to miejsce pozwalające na kreowanie pożądanego wizerunku wśród pracowników.

Nowe zasady wspierania inwestycji – grant skrojony na miarę!
Ubiegły rok był bez wątpienia wyjątkowy i przyniósł wiele zmian dla branży
nowoczesnych usług dla biznesu – nie tylko w Polsce, lecz także w Europie i na świecie.

Wierzę, że Elbląg ma szansę stać się ważnym ośrodkiem gospodarczym
północnej Polski
Wywiad z Mariuszem Domeradzkim, prezesem zarządu Operator ARP sp. z o.o.

125 lat tradycji
Historia Częstochowy to zdecydowanie przemysł ciężki, bowiem wokół niego
kształtowało się szkolnictwo, życie społeczne i wysoka kultura pracy.

Dobra praktyka dialogu. #Kielcedlaprzedsiębiorców
Dobre pomysły rodzą się z dialogu.

Nabierz wiatru w żagle. Dlaczego warto relokować biznes do Łodzi
Położenie w centrum Polski i doskonałe skomunikowanie wciąż pozostają atutami,
które przyciągają biznes do Łodzi.

Katowice – miasto z pięcioma kluczami do sukcesu!
Na pewno wielu specjalistów od marketingu gospodarczego zastanawia się, jakie
czynniki mają decydujący wpływ na wybór przez inwestora określonej lokalizacji.

Lokalne kompetencje, globalne projekty
Jak rozwija się sektor BPO/SSC w Bydgoszczy.

Start IT up! In Poznań
Pod tym hasłem prezentujemy firmy IT prosto z Poznania: STX Next, summ-it oraz
Verseo, które na co dzień realizują międzynarodowe projekty o ogromnym znaczeniu.

AKTUALNOŚCI HR
Organizacja wydarzeń – ich rola i wartość w świecie biznesu
60% ankietowanych uważa formę spotkań in-person jako najlepiej oddziaływującą
na chęć pracy przez pracowników, a 47% wskazuje model hybrydowy.

Dobre perspektywy dla polskiego sektora nowoczesnych usług
dla biznesu
Pomimo okresu dynamicznych zmian gospodarczych, polski sektor BSS pod względem
zatrudnienia rok do roku notuje wzrost udziału w rynku pracy.

Biblioteka Managera
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AKTUALNOŚCI
BIZNESOWE
AVAYA I MICROSOFT INTEGRUJĄ USŁUGI
MICROSOFT AZURE COMMUNICATION SERVICES
Z PLATFORMĄ AVAYA ONECLOUD™ CPAAS
Firma Avaya (NYSE: AVYA) poinformowała • Rozwiązanie Avaya OneCloud CCaaS
o nawiązaniu strategicznej współpracy
zostało również zintegrowane z sysz firmą Microsoft. Jej celem jest oferotemem Microsoft Dynamics 365.
wanie wspólnego zestawu wydajnych • Rozwiązania Avaya SBC, które uzupełniają ofertę Avaya OneCloud CCaaS,
rozwiązań komunikacyjnych działających w chmurze, które wyznaczają nowe
uzyskały certyfikat zgodności z protrendy w dziedzinie obsługi klientów
duktami Microsoft Teams Direct Routing
i pracowników.
i Media Bypass.
Dzięki współpracy łączącej mocne strony
firm i rozwiązań, możliwe było osiągnięcie
globalnego zasięgu, poszerzenie skali
i zwiększenie funkcjonalności oferowanych produktów. Rezultatem jest np.
integracja znakomitej platformy* Avaya
OneCloud CPaaS (Communications Platform as a Service) z funkcjami komunikacji głosowej, wideo, czatu i komunikatów SMS dostępnymi w usługach
Microsoft Azure Communication Services.

Microsoft zajmuje bardzo ważne miejsce
w ekosystemie partnerów strategicznych
firmy Avaya. W jego ramach Avaya współpracuje z licznymi partnerami w zakresie
technologii i środowisk chmurowych oraz
z partnerami handlowymi, aby wspólnie
tworzyć elastyczne, modułowe rozwiązania zawierające innowacje opracowane
z myślą o klientach.

Ponadto Avaya i Microsoft dokonały
pogłębionej integracji swoich produktów
Avaya OneCloud™ CCaaS i Microsoft
Azure:
• Dostępność rozwiązania Avaya One
Cloud CCaaS (Contact Center as a Service)
na platformie Azure została rozszerzona
na skalę globalną.
• Rozwiązanie Avaya OneCloud CCaaS
zostało zintegrowane z systemem
Microsoft Teams za pośrednictwem
programu certyfikacji Microsoft Teams
Connected Contact Center.
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THINKCO WRAZ Z DECOROOM, OPRACOWALI „PRZEWODNIK PO PRS”
Inwestycje w PRS (sektor nieruchomości
na wynajem; ang. Private Rented Sector)
w 2020 roku wynosiły 870 mln zł. Natomiast już w pierwszym i drugim kwartale 2021 roku transakcje w PRS wyniosły
łącznie ponad 2,2 mld zł. Do końca lipca
oddano do użytku na zasadach najmu
instytucjonalnego 7265 lokali. Kolejne
25 tysięcy mieszkań, które zasilą sektor
PRS jest na etapie budowy lub przygotowania do niej. W perspektywie, siedmiu
lat sektor osiągnie nawet 90 tysięcy, czyli
dwanaście razy więcej niż obecnie.
Z tego powodu ThinkCo oraz Decoroom,
eksperci w sektorze Build to Rent (BTR)
opracowali „Przewodnik po PRS”, który
wyjaśnia krok po kroku etapy realizacji
budynków na wynajem – od początkowej
fazy planowania inwestycji, poprzez najważniejsze aspekty projektowe, realizację
i wyposażenie wnętrz, po operacyjne
zarządzanie inwestycją.

WPŁYW COVID-19 NA OFERTĘ BENEFITÓW PRACOWNICZYCH W POLSCE
Najnowszy raport Cpl Poland „COVID-19`s
impact on employee benefits in Poland”
to nie tylko analiza oferty benefitów
w Polsce, ale także przedstawienie zmian,
jakie zaszły podczas pandemii w ramach
pozapłacowych świadczeń pracowniczych. Eksperci Cpl zapytali o opinię pracodawców oraz pracowników – prezentując tym samym pełen obraz benefitów
na rynku pracy.
W badaniu skoncentrowano się na zbadaniu 3 obszarów: benefitach oferowanych pracownikom przed pandemią,
zmianach, jakie zaszły już w tym obszarze
podczas pandemii, a także oczekiwaniach
pracowników wobec przyszłości. Zgodnie
z deklaracjami pracowników 3 najczęstsze
świadczenia oferowane przez pracodawców przed pandemią to zdecydowanie: podstawowa opieka medyczna,
karta Multisport oraz ubezpieczenie
na życie. Świadczenia te otrzymały odpowiednio 73%, 71% i 63% respondentów
badania. Pracownicy wskazali także 5 najpopularniejszych benefitów, o które
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pracodawcy zdecydowali się rozszerzyć
swoją ofertę podczas pandemii, były to
m.in.: home office 49%, opieka psychologa (wsparcie online i telefoniczne) 30%,
elastyczne godziny pracy (pełny wybór
czasu rozpoczęcia) 24%, dodatkowe działania integrujące zespół podczas pracy
zdalnej (czaty, wyzwania) 24%, dofinansowanie aranżacji miejsca pracy w domu
(np. biurko, krzesło ergonomiczne) 20%.
Jak wynika z danych raportu Cpl Poland
77% firm już oferuje lub planuje wprowadzić pracę hybrydową.

wsparcia w tworzeniu stanowiska pracy
w domu – z dofinansowaniem niezbędnym do wykonywania pracy (odpowiednio 47% respondentów oczekuje
dofinansowania do zakupu Internetu,
a 43% innych narzędzi, takich jak krzesła
czy biurka).
Dodatkowo, raport COVID-19`s impact on
employee benefits in Poland został wzbogacony o dwa artykuły eksperckie –
na temat pracy hybrydowej oraz najnowszych trendów i przyszłości benefitów.

Respondenci wyraźnie wskazują, że naj- Zachęcamy do zapoznania się z pełną
bardziej pożądane benefity są związane wersją raportu i odwiedzenia naszej
z modelem pracy hybrydowej, bądź strony: www.cpl.com/pl
zdalnej. Dostępność elastycznej organizacji pracy wskazała ponad 2/3 badanych.
To jasno pokazuje, że pracodawcy, aby
stać się atrakcyjnymi dla pracowników,
będą musieli zapewnić pracownikom elastyczne formy współpracy (również elastyczne godziny pracy wskazało ponad
50% respondentów). Co więcej, pracownicy oczekiwaliby od pracodawców
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PODCASTY DLA BIZNESU
posłuchaj mojego podcastu
GREG ALBRECHT PODCAST – WSZYSTKIE TWARZE BIZNESU
Historie ludzi biznesu napędzają Cię do działania? Szukasz sprawdzonych taktyk, które wykorzystasz w swojej firmie?
W Greg Albrecht Podcast – Wszystkie Twarze Biznesu w każdy poniedziałek rozmawiam z niezwykłymi przedsiębiorcami, którzy ujawniają kulisy swoich biznesów zbudowanych od zera. Publikuję też solowe odcinki o wyzwaniach,
nad którymi na co dzień pracuję z liderami.
Czerpanie radości z pracy to wyzwanie, z którym często mierzymy się z zarządzającymi podczas sesji coachingowych.
Jeśli odczuwa się mniej zadowolenia z wykonywanych czynności, to może to negatywnie wpływać na ich jakość.
Zacząłem więc zastanawiać się, jak wrócić na właściwą drogę, w której praca to przyjemność? Jak pozytywnie
nastawiać się do zadań, które przecież lubimy?
Efektem tych rozmyślań jest kilka refleksji, zamkniętych w formie mini przewodnika odzyskiwania
radości z pracy. W pięciu punktach opisałem rzeczy, które możemy wykonać, by na nowo cieszyć się
z codziennych zadań. Zdradzę, że wszystko zależy od Ciebie i Twojego nastawienia!
Jeśli, podobnie jak ja i wiele innych osób, odczuwasz czasami spadek energii i zastanawiasz się, jak
wrócić na właściwą ścieżkę czerpania energii z pracy, zachęcam Cię do wysłuchania 173. odcinka
podcastu: Jak odzyskać radość z pracy?

Posłuchaj odcinka:

PIOTR BUCKI – BIZNES W IT
Czy świadome kształtowanie kultury organizacyjnej jest ważne? Czy potrzebujemy wartości firmowych? Czy
to, że wartości firmowe miejscami są aspiracyjne to źle? Jak dbać o kulturę organizacyjną? Czy tworzenie
wartości firmowych, culture book i innych narzędzi wpierających dbanie o kulturę organizacyjną jest
skomplikowane? Czy muszę przeczytać mnóstwo książek i wziąć udział w niezliczonej ilości szkoleń,
aby opisać wartości firmowe i kulturę organizacyjną? Czy każda firma ma kulturę organizacyjną?
Kiedy jest moment, w którym warto się tematem zainteresować?
Dużo pytań, które często zadają mi managerowie, przedsiębiorcy i które często pozostają bez odpowiedzi. Moim skromnym zdaniem, aby od czegoś zacząć warto posłuchać:
040 – Kultura organizacyjna, wartości firmowe. Cykl: zapytaj Piotra.

Posłuchaj odcinka:

WIKTOR DOKTÓR – BSS BEZ TAJEMNIC
#511 Stan branży, wyzwania, szanse i inne informacje o rynku logistyki w Polsce w roku 2021
W pierwszej połowie roku 2021, ManpowerGroup we współpracy z Łukasiewicz – Instytut Logistyki
i Magazynowania przygotowali raport pt. „Logistyka w Polsce”. Raport ten został podzielony na kilka
sekcji, w których opisano nastroje firm, zobrazowano aktualny rynek logistyki w Polsce, przedstawiono zarys przyszłości sektora logistyki, jak również poddano analizie wyzwania i trendy HR.
Autorami tego raportu są Tomasz Walenczak – Dyrektor Manpower oraz dr hab. Arkadiusz Kawa
– Dyrektor Instytutu. Zaprosiłem obu Panów do dyskusji na temat raportu, a także samego rynku
logistyki w naszym kraju.
Zapraszam do wysłuchania.

Posłuchaj odcinka:

WOJCIECH STRÓZIK – ROZWÓJ OSOBISTY DLA KAŻDEGO
Nie ma to jak posłuchać o tym, co nie działa, bo a nóż okaże się, że popełniamy te same błędy. Nie chodzi o katowanie
się tym, czy szukanie winnych, ale o wyciągnięcie wniosków i wdrożenie stosownych programów naprawczych, czy
jakkolwiek chcemy te działania nazywać.
Mowa o 5 patologiach biznesu, które na czynniki rozkładał gość podcastu Radek Drzewiecki.
Tradycyjnie przeszliśmy przez kwestie pasji i rozwoju osobistego, by później szerzej porozmawiać o wspomnianych
patologiach. Aby dowiedzieć się więcej o pasjach mojego gościa i tym, jak postrzega rozwój osobisty, zapraszam
do przesłuchania całej naszej rozmowy, która mniej dotyczyła Lean, a zdecydowanie bardziej roli ludzi
w organizacjach. Dla Radka, ku mojej wielkiej radości, LEAN, to właśnie ludzie. Nie procesy, czy narzędzia wykorzystywane do poprawiania firm, ale ludzie te firmy tworzący.
To podejście jest bardzo bliskie mojemu sercu i bardzo się z tym zgadzam. Tym chętniej słuchałem
rozwinięcia 5 patologii biznesu, które można wypunktować następująco: silosy, zaangażowanie,
opinie, motywacja, usprawnianie. Te 5 haseł nie wygląda na patologię, ale ich rozwinięcie w rozmowie doskonale oddaje sytuacje panujące w wielu firmach.
Mnie spodobał się także jeden z wniosków, który mówi, że jeśli manager udaje, że zarządza, to pracownicy udają, że pracują.

Posłuchaj odcinka:

moja rekomendacja
THE MC KINSEY PODCAST
Jak zabezpieczyć swoją organizację na przyszłość? Dziś polecam podcast badaczy McKinseya,
którzy, w oparciu o rozmowy z managerami, swoje ogromne doświadczenie i badania, mapują
elementy strategii organizacji, które odnoszą sukces.
Jednym z nich są talenty. Zwracają uwagę, że częściej słyszą od organizacji o wyzwaniach z pozyskaniem odpowiednich talentów niż finansów. „Czy mamy talenty, aby realizować naszą strategię i zaspokajać potrzeby naszych klientów?” – to pytanie nie daje w nocy spać firmom, mówi
E. Mygatt, Associate Partner w McKinsey.
W mojej praktyce widzę ten sam wzrost świadomości organizacji i chęć rozwijania talentów. Prowadzę coraz więcej warsztatów, aby określić odpowiednie role, zgodne z naturalnymi talentami
pracowników, żeby maksymalnie wykorzystywać ich potencjał.
Badacze zwracają uwagę na trzy istotne wątki zarządzania talentami w organizacji:
1. Jak pozyskiwać odpowiednie osoby do określonych ról we właściwym czasie, które będą
dawać ogromną wartość?
2. Jak upewniać się, że praca rozwija i zachwyca pracowników, aby nie tracić talentów?
3. Jak budować działy HR, które w oparciu o dane będą wykorzystywać talenty, generując największą wartość dla firmy?
A Ty, jak zarządzasz talentami? Posłuchaj podcastu i upewnij się, że odpowiednio zabezpieczasz
swoją organizację!

Posłuchaj
odcinka:

STREFA PSYCHE SWPS
Stoisz w kolejce do kasy w supermarkecie. Mimo tego, że kolejka jest krótka, przed Tobą zaledwie jedna osoba – i mimowolnie wyciągasz telefon. Nie szukasz nic, bo nawyk wybiera za ciebie
aplikacje i zaczyna się scroll’owanie. Siedzisz na spotkaniu firmowym i palec znów nawykowo
sięga po aplikacje i zaczyna się scroll’owanie... łapiesz się na tym, bo przecież to nie miejsce na to.
Pytanie, czy to jak korzystasz z social media jest uświadomionym używaniem aplikacji jakich
wiele, nawykiem czy może e-uzależnieniem?
Polecam podcast Strefy Psyche SWPS o e-uzależnieniach, gdyż temat nie jest tak oczywisty i trywialny, jak się pierwotnie może wydawać.

Posłuchaj
odcinka:

MARCIN SIKORSKI – PODCAST SMART RZECZY
Marcin Sikorski to wybitny znawca i ekspert od tematyki Internetu rzeczy (Internet of Things).
Pod koniec sierpnia 2021 r. wpadłem na jego podcast Smart Rzeczy i od razu przypadł mi on
bardzo do gustu. Marcin w swobodny sposób mówi o tematach, z jednej strony technicznych,
z drugiej – trudnych, a z trzeciej – wpływających na nasze codzienne życie. Dziś polecam odcinek
pod tytułem „Przyszłość to IoT – technologiczne trendy jutra”. Znakomity przegląd tego co jest
i może być „smart”, podane w taki sposób, że nawet osoby, które na co dzień nie mają do czynienia z technologią, będą wiedzieć, o co chodzi. Przyszłość jest SMART, a Smart Rzeczy – to
podcast zdecydowanie wart słuchania.

Posłuchaj
odcinka:

BUSINESS CASUAL
Doskonały i bardzo biznesowy odcinek podcastu Business Casual, z którego zapamiętałem bardzo
ważne zdanie, o którym mam wrażenie, często zapominamy. To zdanie można przenieść także na
grunt rozwoju osobistego, aktywności fizycznych, zdrowia, czy innego obszaru życia.
Odcinek dotyczy tego, jak myśli Elon Musk. Wszyscy wiemy, kim jest Elon Musk, ale nie każdy wie
o nim więcej niż to, że jest dość kontrowersyjnym przedsiębiorcą, a jedna z jego firm produkuje elektryczne samochody Tesla. Przed oczami mogą Ci się też pojawić inne tytuły na wzór tego odcinka
podcastu, a wszystko mniej więcej w stylu: co czytają ludzie bogaci, zwyczaje bogatych ludzi, itp.
Co zatem może dać przesłuchanie tego odcinka? W ostatnim numerze magazynu Outsourcing
&More poleciłem podcast o myśleniu „outside the box”, które pomogło zbudować dużą firmę
przy zastosowaniu pomysłu podpatrzonego na przecenie bananów. Wiele złego można pewnie
powiedzieć o Elonie Musku, ale nie to, że jedną z jego „supermocy” jest nieszablonowe myślenie,
myślenie innowacyjne. To właśnie jedna z takich myśli utkwiła mi w głowie. Chodzi o stwierdzenie,
że mój wzrost nie musi oznaczać Twojego umniejszenia. Innymi słowy: to, że moja firma rośnie,
nie musi oznaczać tego, że Twoja się kurczy czy traci na moim wzroście.
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odcinka:
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NIERUCHOMOŚCI
W RĘKACH KOBIET.

BYŁY WYZWANIA, SĄ SUKCESY
W dniach 30-31 sierpnia, w warszawskiej Villi Foksal, miała miejsce
Gala Top Woman in Real Estate. Wydarzenie podsumowało rok zmagań
i sukcesów kobiet, które zarządzają różnymi obszarami nieruchomości.
Wręczono statuetki aż w 18 kategoriach: od architektury i budownictwa
po sprzedaż, obsługę prawną czy innowacje.
– Gala to uroczyste zwieńczenie 12 miesięcy wspaniałej współpracy kobiet biznesu
– dziesiątek spotkań szkoleniowych i mentoringowych, inspirujących konferencji,
trudnych chwil, małych i wielkich sukcesów
wspaniałych kobiet. I przede wszystkim –
oferowania sobie przez panie wzajemnego
wsparcia w budowaniu ścieżki kariery, tak
by miały odwagę działać w sposób zdecydowany, wizjonerski i skuteczny – mówi Krystyna Swojak, inicjatorka i organizatorka
konkursu, programu monitoringowego
oraz Gali Top Woman in Real Estate.

kandydatury oceniało niezależne jury,
składające się z prezesów i dyrektorów
zarządzających firm z branży nieruchomości i budownictwa oraz laureatek
poprzedniej edycji.

Year oraz dla Marzeny Maj ze Smay – Top
Woman in Real Estate, wybranej w głosowaniu internautów.

– Płeć, narodowość czy wyznanie nie mają
dla nas znaczenia – mówi Jolanta NowaNa szczególną uwagę zasługują dwa kowska-Zimoch, Head of Real Estate in
wyróżnienia: Pro-women Company – Poland, Greenberg Traurig Grzesiak –
statuetka dla Greenberg Traurig Grzesiak Doceniamy wszystkich, którzy mają wiedzę,
oraz Best Team – statuetka dla Panattoni. energię i ważne są dla nich te same wartości:
Nagrody dla tych firm pokazują realną zaufanie, szacunek i tolerancja. A kobiety
zmianę myślenia, jaka ma miejsce w wio- są silne, zdecydowane, empatyczne i grają
dących przedsiębiorstwach w branży, zespołowo, i niezmiernie mnie cieszy,
na rzecz docenienia kompetencji oraz że zostało to zauważone przez nasze śroBY DOCENIĆ ZMIANY
roli kobiet. Równie istotne są dwa kolejne dowisko i nagrodzone.
W tym roku, do IV edycji konkursu, zgło- wyróżnienia: dla Renaty Kinde-Czyż
siło się ponad 120 uczestniczek. Ich z Metro Properties jako Personality of the – W moim zespole pracują osoby szalenie
ambitne i samo zdyscyplinowane – mówi
Anita Pietrykowska, Head of Marketing
& Communications Europe, Panattoni.
– Mam zaufanie do każdej z nich. Poza
wybitnymi jednostkami, nagrodzony Best
Team zawdzięcza swój sukces sprzyjającym warunkom pracy – czerpie energię
z Panattończyków, z niesamowitej atmosfery w naszej firmie, chęci do współpracy
oraz poczucia swojej misji w organizacji.

WIECZÓR OTWARTYCH SERC

Laureatki I dnia Gali Top Woman in Real Estate.
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Łącznie na Galę przybyło ponad 240 osób
reprezentujących branżę nieruchomości,
by w pełnej kobiecego ciepła i eleganckiej atmosferze, złożyć osobiste gratulacje zwyciężczyniom poszczególnych
kategorii. Byli wśród nich reprezentanci
kluczowych firm z sektora, a także wizjonerzy i mentorzy branży.
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kierunek zawodowy, który z pewnością będę O INICJATYWIE TOP WOMAN
im polecała – kończy swoją wypowiedź Program Top Woman in Real Estate pow
Anita Pietrykowska, Head of Marketing & stał z potrzeby docenienia i pokazania
światu roli kobiet, które prowadzą ważne
Communications Europe, Panattoni.
i przełomowe projekty w branży nieruchoWyniki konkursu Top Woman in Real Estate mości i budownictwa. To jedyna w swoim
znajdziecie Państwo tu: www.topwoman. rodzaju inicjatywa, która regularnie gromadzi informacje o dokonaniach pań
pl/gala-2021
w branży. – Działamy po to, aby panie na
wysokich stanowiskach poznawały się ze
sobą, wymieniały doświadczeniami, wspierały wiedzą młodsze koleżanki – tłumaczy
Krystyna Swojak. Celem programu jest
dodawać skrzydeł, wyposażać w narzędzia
i wspierać mentorsko kobiety obdarzone
Jak co roku, podczas uroczystości przeprowiedzą i talentem, na rzecz realizacji ich
wadzona została licytacja charytatywna.
marzeń zawodowych i osobistych.
Tym razem wsparcia udzielono Fundacji
Dla Transplantacji, która zbiera środki
na urządzenia wydłużające transport serca
przeznaczonego do transplantacji. Łącznie
udało się zebrać 143 800 zł. Wśród fantów
największym powodzeniem cieszyły się:
koszulki Igi Świątek, Wojciecha Szczęsnego oraz Roberta Lewandowskiego,
a także zaproszenia kinowe do KINOGRAMU i obrazy Witolda Szamborskiego.
– W branży nieruchomości jestem od 24
lat i ta nagroda sprawiła, że moja praca
została zauważona i doceniona. Z wielką
przyjemnością odbieram liczne gratulacje
od byłych i teraźniejszych szefów oraz koleżanek i kolegów – mówi Renata Kinde-
-Czyż, Prezes Zarządu METRO PROPERTIES. – Wierzę w równowagę zespołów
i w to, że pierwiastek męski i damski fantastycznie się uzupełniają. Tylko równowaga daje naprawdę pełną perspektywę
i pozwala uwzględnić interesy zarówno
kobiet, jak i mężczyzn w zarządzaniu nieruchomościami. Ale czy to nie jest oczywiste?

MENTORING PONAD WSZYSTKO
– Efekt programu, z którego się tak cieszymy, to wyraźna zmiana w postrzeganiu
doświadczenia i skuteczności kobiet przez
liderów branży nieruchomości – mówi Krystyna Swojak. Dlatego, poza konkursem,
wręczono także honorowe wyróżnienie:
World Changer Company. To wyraz najwyższego uznania dla firm, które wspierają program mentoringowy Top Woman
Kinde-Czyż – Prezes Metro Properties –
in Real Estate i zmieniają tym samym świat Renata
nagroda Personality of the Year.
na lepsze. Programy te są szczególnie
ważne dla pań, które czerpią z nich inspirację dla budowania własnego pomysłu
na przyszłość zawodową. Złotą statuetkę
w tej kategorii zdobyła firma Panattoni,
srebrną – Skanska, a kryształową – Greenberg Traurig Grzesiak.
– Uważam, że branża nieruchomości
w Polsce stwarza wspaniałe warunki pracy
dla kobiet i mężczyzn. Nie ma tu podziałów,
a są szalenie ciekawe pola biznesowe
do zagospodarowania w zakresie projektowania, budowy, finansowania , obsługi
prawnej czy samej analityki rynków nieruchomości. Jest to miejsce gdzie wkraczają
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, jak również trendy światowe
w zakresie prowadzenia biznesów. Choć
dzieci mam jeszcze bardzo małe, jest to
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Marzena Maj – laureatka Top Woman in Real Estate –
online voting.

Laureatki II dnia Gali Top Woman in Real Estate.
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PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA
– NOWY TYP SPÓŁKI
PRAWA HANDLOWEGO

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek
handlowych wprowadzająca do polskiego systemu prawnego nowy rodzaj
spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (dalej: „P.S.A”). Z założenia
ma być to prosta, innowacyjna i odformalizowana forma prowadzenia
działalności, przeznaczona głównie dla startupów. Niemniej jednak
podkreśla się również jej uniwersalny charakter – skorzystać z niej będą
mogli inwestorzy zamierzający rozpocząć działalność w jakiejkolwiek
branży, z wyłączeniami wynikającymi z ustaw szczególnych.
Nowy typ spółki może zainteresować
także przedsiębiorców mających na celu
pozyskanie kapitału w obrocie niepublicznym (np. od funduszy typu venture capital). P.S.A. nie jest dedykowana
dla inwestorów zamierzających pozyskać kapitał na zorganizowanym rynku
kapitałowym. Akcje P.S.A. nie mogą być
bowiem przedmiotem obrotu na giełdzie
papierów wartościowych.
Prostą spółkę akcyjną wyróżnia na tle
pozostałych spółek prawa handlowego
kilka następujących cech.

UPROSZCZONA PROCEDURA
REJESTRACYJNA
W przypadku wnoszenia przez akcjonariuszy jedynie wkładów pieniężnych
istnieje możliwość zawiązania spółki
w systemie teleinformatycznym S-24,
bez konieczności wizyty u notariusza.
Zawarcie umowy, do której akcjonariu
s ze będą wnosić wkłady niepienię
żne (tzw. aporty) lub wkłady w postaci
świadczenia pracy lub usług, będzie już
jednak wymagało zachowania formy
aktu notarialnego.
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MINIMALNA WYSOKOŚĆ
KAPITAŁU AKCYJNEGO ORAZ
WPROWADZENIE TZW. AKCJI
BEZNOMINAŁOWYCH

w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej,
przez podmioty, które na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi są uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. domy maklerskie), ale również, co charakterystyczne dla P.S.A.,
przez notariuszy.

Ustawodawca zrezygnował w przypadku
P.S.A. z kapitału zakładowego, charakterystycznego dla spółek kapitałowych,
na rzecz kapitału akcyjnego, który powinien wynosić co najmniej 1 zł. Zmiana
kapitału akcyjnego nie będzie wymagała Ułatwieniem dla przedsiębiorców jest
również forma zbycia lub obciążenia akcji.
zmiany umowy spółki.
Do dokonania takiej czynności wymagana
Wraz z wprowadzeniem nowej kategorii jest bowiem, pod rygorem nieważności,
kapitału dodano również nowy rodzaj jedynie forma dokumentowa, a zatem
akcji, tzw. akcje beznominałowe oder możliwe będzie dokonanie zbycia akcji
wane od kapitału akcyjnego, dające za pomocą środków komunikacji elektrojednak prawa członkowskie w spółce. nicznej, np. poprzez e-mail. Warto również
W praktyce będzie to oznaczało, że akcjo- zaznaczyć, że – za zgodą spółki – możliwe
nariusz, który wniósł wkład o wartości 0 zł, będzie zbycie akcji nie w pełni pokrytych.
będzie mógł objąć taką samą liczbę akcji,
jak akcjonariusz, który wniósł wkład o war- NOWY RODZAJ
tości 100.000 zł. Założyciele spółki będą UPRZYWILEJOWANIA AKCJI
mogli swobodnie decydować o podziale – AKCJE ZAŁOŻYCIELSKIE
akcji oraz wkładach wnoszonych na ich Ten nowy typ uprzywilejowania akcji ma
pokrycie. Akcje w P.S.A. nie będą miały służyć ochronie akcjonariuszy będących
formy dokumentu i będą musiały być założycielami i pomysłodawcami innozarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. wacyjnych rozwiązań w ramach P.S.A. Ich
Rejestr ten może być prowadzony, tak jak podstawową funkcją jest zapewnienie
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Opodatkowanie
prostej spółki akcyjnej
zasadniczo nie
będzie różniło się
od zasad opodatkowania
pozostałych spółek
kapitałowych. Prosta
spółka akcyjna będzie
zatem podwójnie
opodatkowana.

założycielom, przy każdej nowej emisji
akcji określonego, udziału w ogólnej
liczbie głosów. Dobrze obrazuje to przykład przedstawiony w uzasadnieniu
do ustawy: Przykładowo, jeżeli 100 akcji
założycielskich (na 1000 akcji wyemitowanych przez spółkę ogółem) reprezentuje udział 10% w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu akcjonariuszy, to emisja
100 nowych akcji i objęcie ich przez inny
podmiot niż akcjonariusz uprawniony
z akcji założycielskich powoduje, iż liczba
głosów przypadających na każdą z akcji
założycielskich ulega zwiększeniu do 1,(1)
głosu, w związku z czym udział procentowy tych akcji w ogólnej liczbie głosów
pozostaje na poziomie 10%.

SZEROKI WACHLARZ WKŁADÓW
DO P.S.A.
Całkowitym novum wprowadzonym
w ramach P.S.A. jest dopuszczalność wniesienia do spółki wszelkich wkładów mających wartość majątkową, w tym wkładów
w postaci świadczenia pracy lub usług
oraz prawa niezbywalnego, które dotychczas charakteryzowały spółki osobowe.
Podkreślić należy, że wkłady w postaci
świadczenia pracy lub usług, prawa

niezbywalne i inne wkłady, które nie mają
zdolności aportowej nie będą podlegały
zaliczeniu na kapitał akcyjny.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU
SYSTEMU ORGANÓW
Ustawodawca przewidział dla P.S.A.
możliwość wyboru modelu w zakresie
organów zarządzających i reprezentujących spółkę. Model monistyczny zakłada
powołanie rady dyrektorów, która będzie
organem spółki, łączącym kompetencje
zarządu oraz rady nadzorczej. Rozwiązanie to pochodzi wprost z systemu
anglosaskiego. W skład rady dyrektorów
będą wchodzić dyrektorzy wykonawczy
(zarządzający spółką) oraz fakultatywnie
dyrektorzy niewykonawczy (sprawujący nadzór). Model dualistyczny polega
na powołaniu znanych już prawu polskiemu organów, tj. zarządu i rady nadzorczej, przy czym powołanie rady nadzorczej
w przeciwieństwie do tradycyjnej spółki
akcyjnej nie jest obowiązkowe.
Wśród zalet systemu monistycznego
względem dualistycznego wskazuje się
głównie na przyspieszenie obiegu informacji w spółce.

Całkowitym novum wprowadzonym w ramach
P.S.A. jest dopuszczalność wniesienia
do spółki wszelkich wkładów mających
wartość majątkową, w tym wkładów
w postaci świadczenia pracy lub usług oraz
prawa niezbywalnego, które dotychczas
charakteryzowały spółki osobowe.
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Ułatwieniem dla
przedsiębiorców jest forma
zbycia lub obciążenia
akcji. Do dokonania takiej
czynności wymagana jest
bowiem, pod rygorem
nieważności, jedynie forma
dokumentowa, a zatem
możliwe będzie dokonanie
zbycia akcji za pomocą
środków komunikacji
elektronicznej, np. poprzez
e-mail.

Co do zasady, wspólnicy
P.S.A. nie będą podlegali
obowiązkowym
ubezpieczeniom społecznym.
Wyjątek dotyczy
akcjonariuszy wnoszących
do spółki wkład, którego
przedmiotem jest świadczenie
pracy lub usług.

UPROSZCZONA PROCEDURA
LIKWIDACJI SPÓŁKI
Przepisy regulujące nowy typ spółki przewidują również uproszczoną procedurę
jej likwidacji, polegającą na możliwości
przejęcia całego majątku spółki przez jednego z akcjonariuszy. Takie rozwiązanie
wymaga podjęcia przez zgromadzenie
akcjonariuszy stosownej uchwały większością głosów 3/4, które zostały oddane
w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę liczby akcji.
Ponadto, warunkiem takiego przejęcia jest
także uzyskanie zezwolenia sądu rejestrowego, który wydając decyzję w tej sprawie
musi uwzględnić interesy pozostałych
akcjonariuszy i wierzycieli spółki.
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Jednocześnie, w ramach tradycyjnej procedury likwidacji, zdecydowano o skróceniu do 3 miesięcy ustawowego terminu
na zgłoszenie roszczeń wierzycieli oraz
o możliwości dokonania podziału majątku
spółki bez konieczności upływu określonego terminu. Likwidację P.S.A. będzie
zatem można przeprowadzić w znacznie
krótszym czasie niż w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej.

usług nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Wolne od podatku
dochodowego będą także wkłady niepieniężne, jeżeli przedmiotem takiego
wkładu jest przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
WSPÓLNIKÓW

Z praktycznego punktu widzenia niezwykle istotną dla przedsiębiorców kwePODATKI W PROSTEJ SPÓŁCE
stią jest również problematyka ubezAKCYJNEJ
pieczenia społecznego. Co do zasady,
Opodatkowanie prostej spółki akcyjnej wspólnicy P.S.A. nie będą podlegali obozasadniczo nie będzie różniło się od zasad wiązkowym ubezpieczeniom społecznym.
opodatkowania pozostałych spółek kapi- Wyjątek dotyczy jednak akcjonariuszy
tałowych. Prosta spółka akcyjna będzie wnoszących do spółki wkład, którego
zatem podwójnie opodatkowana. przedmiotem jest świadczenie pracy
W pierwszej kolejności opodatkowany lub usług. Takich wspólników uważa się
jest dochód spółki, dla którego można za osoby prowadzącą pozarolniczą dziazastosować znane już przedsiębiorcom łalność, a zatem – w okresie od dnia rozstawki podatku CIT, tj. 19% i 9% (w przy- poczęcia świadczenia pracy lub usług
padku spełnienia określonych ustawo- do dnia zakończenia ich świadczenia –
wych warunków). W przypadku prostej będą oni podlegać obowiązkowo ubezspółki akcyjnej możliwe będzie także sko- pieczeniu emerytalnemu, rentowemu,
rzystanie z tzw. Innovation Box (IP Box). chorobowemu i wypadkowemu.
W takim przypadku podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego PODSUMOWANIE
dochodu z kwalifikowanych praw wła- Prosta spółka akcyjna stanowi kontrosności intelektualnej powstałych w wyniku wersyjne połączenie dotychczas znanych
prac badawczo-rozwojowych wynosić spółek kapitałowych, czyli spółki z ogramoże 5% podstawy opodatkowania.
niczoną odpowiedzialnością oraz spółki
akcyjnej. Przy jej tworzeniu zdecydowano
W kolejnym kroku, na tych samych zasa- się jednak na wprowadzenie wielu innodach jak w przypadku innych spółek kapi- wacyjnych rozwiązań nieznanych dotychtałowych (sp. z o.o. czy S.A.), będą pod- czas w polskim systemie prawnym. Oswolegać opodatkowaniu zyski wypłacane jenie się z nowymi instytucjami zapewne
akcjonariuszom spółki. Stawka podatku będzie wymagało czasu, niemniej jednak
dochodowego od uzyskanych dywidend prosta spółka akcyjna z pewnością znaji innych przychodów z tytułu udziału dzie wśród przedsiębiorców swoich zwow zyskach osób prawnych wynosi 19%.
lenników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności właśnie w takiej
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę formie.
na kwestie dotyczące opodatkowania
wspólników na etapie wnoszenia wkła
dów niepieniężnych do spółki. Zasad- Autor:
niczo, wniesienie wkładu niepieniężnego stanowić będzie na gruncie ustaw
o podatku dochodowym przychód wspólnika, analogicznie jak w przypadku spółki
Agnieszka Krzyżaniak,
Radca Prawny,
z o.o. czy akcyjnej. Dotyczy to jednak tylko
Kancelaria Prawna
wkładów stanowiących prawa lub rzeczy
„Chudzik i Wspólnicy
zbywalne, co oznacza, że w przypadku
Radcowie Prawni” sp.p.,
wkładu w postaci świadczenia pracy lub
www.chudzik.pl
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WSPÓŁCZESNE SYSTEMY
BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCY,
PASAŻERÓW I PIESZYCH

Tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest dla mnie
szczególnie ważna. Sam doświadczyłem wypadku samochodowego,
podczas którego poważnie ucierpiałem. Dlatego właśnie przyglądam
się zmianom w systemach chroniących bezpieczeństwo kierowcy
i pieszego z taką uwagą.
Co nas chroni przed kolizją i wypadka
mi? Oto najważniejsze – starsze nieco
i nowsze – inteligentne systemy, które
pozwalają nam czuć się bardziej komfortowo i bezpiecznie na drogach.
Osobiście uważam, że podczas wybiera
nia nowego lub używanego auta powinniśmy szczególnie zwracać uwagę na systemy bezpieczeństwa w autach. Systemy
te mogą uratować nas przed wypadkiem.

SYSTEM ABS
(ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM)
Jak sama nazwa wskazuje, to system
zapobiegający blokowaniu się kół samochodu podczas hamowania. W uproszczeniu: mierzy on prędkość każdego z kół,
i na jej podstawie dozuje odpowiednio
ciśnienie układu hydraulicznego dla każdego z obwodów. W efekcie daje możliwość skręcania podczas hamowania.
Pamiętamy, że przy awaryjnym hamowaniu z ABS-em musisz wciskać pedał
hamulca do samego końca.

SYSTEM BAS
(BRAKE ASSIST SYSTEM)
Wiele osób używa za mało siły w trakcie
awaryjnego hamowania układu z ABSem. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi BAS (Brake Assist System) – potocz
n ie zwany asystentem hamowania.
Posiada on czujnik mierzący szybkość
wciskania pedału hamulca. Pozwala to
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wyczuć sytuację awaryjną i wspomóc ha
mowanie poprzez zwiększenie ciśnienia
w układzie hydraulicznym. Dzięki temu
możemy w pełni korzystać z zalet ABS-u.

zmniejsza obroty silnika (często wykonuje jednocześnie obie czynności).
Drugi – kontroluje ruszanie na wzniesieniach, służy bardziej naszej wygodzie niż bezpieczeństwu. Nie pozwala
SYSTEM EBD (ELECTRONIC
on pojazdowi stoczyć się do tyłu podBRAKEFORCE DISTRIBUTION)
czas ruszania (puszczania sprzęgła)
Z systemami ABS i BAS powiązany jest na pochyłej nawierzchni.
EBD, którego funkcjonowanie polega
na dystrybucji siły hamowania pomiędzy ASYSTENT UTRZYMYWANIA
poszczególnymi kołami. W efekcie WŁAŚCIWEGO PASA RUCHU
zapewnia krótsze i stabilniejsze hamo- Rozwiązanie, które może korygować
wanie. System jest w standardowym tor jazdy, gdy auto przekracza białą
wyposażeniu wielu samochodów (wraz linię (granicę danego pasa ruchu).
z ABS).
Dzięki umieszczonej z przodu pojazdu
kamerze system monitoruje drogę przed
SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
autem i rozpoznaje, gdy twój samochód
HAMOWANIA
zbliża się do oznaczeń pasa przy wyłąW niektórych pojazdach oferowany jest czonym kierunkowskazie. W sytuacji
system automatycznego hamowania. wykrycia niezamierzonego zjechania
Działanie układu opiera się na współpracy z pasa ruchu, system ostrzega kierowcę
ESP z czujnikiem radarowym i kamerą poprzez wywołanie drgań na kierownicy.
obserwującą drogę przed samochodem.
Działa on do prędkości ok. 30 km/h. SYSTEM WYKRYWANIA
Za pomocą radarów wyczuwa prze- SAMOCHODÓW W MARTWYM
szkodę. Gdy kierowca nie reaguje, układ POLU LUSTERKA
samoczynnie uruchamia hamulce.
Coraz częściej spotykamy system wykrywania samochodów w martwym polu
SYSTEMY CZUWAJĄCE
lusterka. Ostrzega on kierowcę np. wib
NAD RUSZANIEM
racją, efektami świetlnymi czy dźwiękoDostępne są również systemy czuwające wymi. System działa w oparciu o czujniki
nad ruszaniem. Pierwszy z nich to system ultradźwiękowe, które są zamontowane
kontroli trakcji przy ruszaniu. W zależności z boku na zderzaku przednim i tylnym.
od producenta i wersji, układ przyhamo- Zasięg takiego systemu to 3 metry w bok
wuje koło/a tracące przyczepność lub i ukośnie do tyłu.
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ESP (ELECTRONIC
STABILITY PROGRAM)

dźwiękowo, np. przed przekroczeniem
prędkości. Jest jeszcze jeden czynnik,
Za stabilność auta podczas jazdy odpo- ten najważniejszy – kierowca, jego zdolwiada ESP. Tak jak poprzednie systemy ność do rozpoznawania niebezpieczprzybiera on różne nazwy w zależności nych sytuacji na drodze i reakcji na nie.
od producenta. Ingeruje w obroty każ- Dlatego każdy powinien nad sobą pradego z kół poprzez przyhamowanie cować i poprawiać swoje umiejętności.
odpowiedniego/-nich oraz zmniejszenie
obrotów silnika. Utrzymuje samochód PASY BEZPIECZEŃSTWA
na właściwym torze jazdy, minimalizując Pasy bezpieczeństwa mogą wydawać się
ryzyko wpadnięcia w poślizg.
niezbyt skomplikowane i powszechne
w codziennym użytkowaniu pojazdu,
SYSTEM KONTROLUJĄCY STAN
jak na dzisiejsze standardy. Ale to steZMĘCZENIA KIEROWCY
reotyp w rozumowaniu bezpieczeńW nowszych modelach samochodów zna- stwa, ponieważ producenci stale popraleźć można system kontrolujący stan zmę- wiają wyposażenie samochodów, w celu
czenia. Jego działanie opiera się na pracy zapewnienia niemal doskonałej ochrony
wielu czujników, takich jak: śledzenie pasażerom. Pirotechniczne napinacze
ruchu głowy, mruganie oczu, stabilność pasów bezpieczeństwa zostają uruchotoru jazdy oraz ruch kierownicą wyko- mione podczas nieuchronnego zdenywany przez kierowcę. W przypadku rzenia, z wykorzystaniem zaawansowykrycia zmęczenia, system wysyła wanych czujników w pojeździe. Ford
sygnał informujący o potrzebie zatrzy- wprowadził ostatnio nadmuchiwane
mania i odpoczynku.
pasy bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach, które podczas zderzenia
TSR (TRAFFIC SIGN RECOGNITION) działają jak minipoduszka powietrzna,
Zapominalskim pomoże system czytający w celu zmniejszenia ich siły jednostznaki drogowe TSR. Odczytuje on znaki kowej na organizm, wykluczając stłudrogowe i wyświetla je oraz ostrzega czenia i zasinienie. Szczególną uwagę

producent poświęcił małym dzieciom
podczas kolizji. Honda z kolei wprowadziła w niektórych modelach motocykli
poduszki powietrzne, a specjalne kołnierze pod kask mają chronić dodatkowo
kręgosłup szyjny motocyklisty.

System ABS od 1 lipca 2006 r.
jest obowiązkowo montowany
w nowych pojazdach.

PODUSZKI POWIETRZNE
Samochodowa poduszka powietrzna –
oficjalnie znana jako dodatkowe urządzenie przytrzymujące (SRS), ponieważ
uzupełnia pasy bezpieczeństwa w celu
ochrony pasażerów podczas kolizji –
to kolejny pasywny system bezpieczeństwa. Aczkolwiek wykorzystuje się
w tym elemencie sporo elektroniki, co
powinno kwalifikować air bag do elementów aktywnych.

W nowszych modelach samochodów znaleźć
można system kontrolujący stan zmęczenia.
Jego działanie opiera się na pracy wielu
czujników, takich jak: śledzenie ruchu głowy,
mruganie oczu, stabilność toru jazdy oraz ruch
kierownicą wykonywany przez kierowcę.
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Coraz częściej spotykamy system wykrywania
samochodów w martwym polu lusterka.
Ostrzega on kierowcę np. wibracją, efektami
świetlnymi czy dźwiękowymi. Zasięg takiego
systemu to 3 metry w bok i ukośnie do tyłu.
Kiedy po raz pierwszy wprowadzono
ją do powszechnego użytku ( Volvo
w latach 1980.) poduszki powietrzne
zostały zainstalowane tylko dla kierowcy,
w kolejnym etapie również przeniesione
zostały do przodu, po stronie pasażera (dziś można ją wyłączyć). Poduszki
powietrzne we wczesnym etapie produkcyjnym otrzymały złą reputację, gdyż
powodowały dodatkowe urazy powypadkowe, zwłaszcza u dzieci i kobiet w ciąży.
Obecnie montowane przednie poduszki
powietrzne posiadają czujniki określające rozmiar i wagę pasażera, a także ich
odległości od poduszki powietrznej, aby
zmniejszyć ryzyko kontuzji. Nowoczesne
dwustopniowe poduszki powietrzne
„inteligentne” zostały dopuszczone
w roku 2005, po napełnieniu dwóch
komór tworzą zagłębienie w środku
poduszki powietrznej, które skutecznie
chroni wrażliwe części twarzy, takie jak
nos i usta. Siła uderzenia poduszki rozkłada się na wielu mniej wrażliwych punktach kontaktu na głowie i ramionach. Rozwiązanie takie wprowadził do swoich
pojazdów m.in. Lexus.

PODUSZKA POWIETRZNA
BOCZNA – BOCZNE KURTYNY
POWIETRZNE
Poduszki powietrzne okazały się tak
skuteczne, że szybko producenci samochodów zamontowali je do innych części
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pojazdu, starając się chronić wszystkich
pasażerów, a zwłaszcza pasażerów siedzących z tyłu. Boczne poduszki powietrzne
umieszczone są najczęściej w zewnętrznej
krawędzi fotela lub w okładzinie drzwi.
Ich zadaniem jest amortyzacja ciała
pasażera w wypadku podczas zderzenia
bocznego. Pierwsze montowane boczne
poduszki powietrzne były instalowane
w drzwiach pojazdu dla ochrony tułowia.
Większe, boczne kurtynowe poduszki
powietrzne, które wypadają znad okien
łagodzą skutki uderzenia i zmniejszają
obrażenia głowy pasażerów przednich
i tylnych foteli. Opcjonalnie, w niektórych samochodach (Toyota, Lexus, Volks
wagen, Audi czy Hyundai) istnieje możliwość montażu poduszki powietrznej
chroniącej kolana.

STREFY ZGNIOTU

maksymalną liczbę punktów w teście
Euro NCAP i jest pierwszym modelem
z nadwoziem zbudowanym według
innowacyjnej technologii Skyactiv. Aczkolwiek nadal najwięcej modeli tzw. pięciogwiazdkowych posiada Renault.

SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY
BLOKOWANIU KÓŁ
Przed wprowadzeniem do eksploatacji
systemów zapobiegających blokowaniu
kół (ABS), główną przyczyną wypadków
samochodowych były zblokowane koła,
które wpadały w poślizg tracąc przyczepność z nawierzchnią, jednocześnie wydłużając drogę hamowania. Utrata przyczepności występowała szczególnie na śliskiej
nawierzchni lub gdy kierowca wcisnął
maksymalnie pedał hamulca w ekstremalnej sytuacji (np. panika). System ABS
automatycznie reguluje ciśnienie płynu
hamulcowego w każdym kole, aby zapobiec zablokowaniu się kół, rozwiązanie
to pozwala kierowcy na lepszą kontrolę
nad pojazdem i daje komfort na śliskiej
nawierzchni. System ABS od 1 lipca
2006 r. jest obowiązkowo montowany
w nowych pojazdach.

Jeśli siła zderzenia może być zmniejszona
przed dotarciem do kabiny pojazdu,
a elementy konstrukcyjne pochłaniające
energię uderzenia programowane są
w procesie przedprodukcyjnym, to takie
miejsca nazywamy „strefami zgniotu” lub
„klatką przeżycia” dla kierowcy. Specjalne
sekcje pojazdu, które zwykle znajdują się
na zewnątrz, mogą być również zintegro- ELEKTRONICZNA KONTROLA
wane z poszyciem boku oraz konstrukcją STABILNOŚCI
tylnych elementów. Głównie po to, by Utrata kontroli nad samochodem w sytuabsorbować wstrząsy i energię kinetyczną acji poślizgu, uślizgu, niespodziewane
podczas wypadku. Mazda CX-5 zdobył sytuacje na drogach (zwierzęta, brak
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panowania nad pojazdem) jest również częstą przyczyną wypadków. Dlatego elektroniczna kontrola stabilności
(ESC), sprzedawana pod różnymi markami przez producentów samochodów,
jak np. VSC, STC, stała się niemal wszechobecną funkcją w ciągu ostatniej dekady.
Począwszy od roku 2012 wszystkie
nowe samochody osobowe i dostawcze
na terenie UE i USA muszą posiadać
system ESC. System ESC to układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu,
przejmujący kontrolę nad połączonymi
układami ABS i ASR. System ten uaktywnia się samoczynnie, przyhamowując jedno lub kilka kół, z chwilą, gdy
odpowiedni czujnik wykryje tendencję
do uślizgu samochodu.

BLUETOOTH – WOLNE RĘCE
Bluetooth umożliwia połączenie telefonu komórkowego z systemem głośnomówiącym samochodu, pozwalając
na połączenia telekomunikacyjne tak,
by kierowca mógł nawiązać i odbierać
połączenia bez odrywania rąk od kierownicy. Odbywa się to za pomocą przycisków na kierownicy lub deski rozdzielczej – wielu producentów oferuje sterowanie poprzez komendy głosowe.
Na początku wprowadzania systemu
Bluetooth montowany był w samochodach z tzw. najwyższej półki, obecnie
stał się powszechny i znaleźć go można
nawet w samochodach klasy mini. Wiele
państw wprowadziło przepisy prawa,
które jedynie pozwalają kierowcy korzystać z telefonu bez użycia rąk. Potrzebujemy Bluetooth w swoim następnym
samochodzie z dwóch powodów: aby
bezpiecznie prowadzić rozmowę telefoniczną za kierownicą oraz aby uniknąć
mandatu i punktów karnych.

STANDARDY ZDERZENIOWE –
DACHOWANIE JUŻ OD WRZEŚNIA
2012 R. W USA
Po analizie wypadków ustalono, że zna
czna ilość obrażeń i zgonów była wynikiem załamania się dachu w pojazdach
podczas wypadku z elementem tzw.
dachowania. National Highway Traffic
Safety Administration w USA zaostrzyło
standardy wytrzymałości dachu. Nowe
standardy zaczną być stopniowo wprowadzane dla wszystkich pojazdów sprzedawanych w USA od września 2012 roku.
Nowe przepisy wymagają, aby dach
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wytrzymał druzgocącą siłę równą, co najmniej trzykrotnej wadze pojazdu gotowego do jazdy. Ciekawe, kiedy UE i Euro
NCAP wprowadzi podobne przepisy?

ADAS – KOLEJNA EWOLUCJA
POJAZDU BEZPIECZNEGO

To system bezpieczeństwa czynnego,
w którym przejęcie kontroli nad samochodem, w celu uniknięcia lub ograLUSTERKA – NA ZEWNĄTRZ
niczenia szkód, są znane pod wspólną
KAMERY
nazwą zaawansowanych systemów wspoMartwe strefy oraz ograniczenie widocz- magania kierowcy (ADAS). Dla przykładu,
ności podczas jazdy są źródłem wielu Nissan lub lepiej urodzony Infiniti, Honda
niebezpiecznych oraz śmiertelnych Accord lub Acura czy Lexus LS 600h, już
wypadków. Zjawisko to również wystę- od kilku lat są wyposażone w systemy
puje podczas cofania, podczas którego zapobiegające zmianie pasa ruchu.

Poduszki powietrzne okazały się tak skuteczne, że szybko
producenci samochodów zamontowali je do innych części
pojazdu, starając się chronić wszystkich pasażerów,
a zwłaszcza pasażerów siedzących z tyłu.
ofiarami często są małe dzieci. Problem
ten został zauważony i poruszony przy
popularnych minivanach i SUV-ach, które
mają ograniczoną widoczność z tyłu.
Rozwiązanie: lusterka i kamery, które
pozwalają kierowcy zobaczyć, co jest
za pojazdem podczas cofania, i wyświetlacz na desce rozdzielczej. W niektórych
luksusowych samochodach (Toyota Land
Cruiser, Lexus RX), dodatkowe kamery
pozwalają kierowcy dojrzeć tzw. martwe
pole, nawet 360 stopni wokół pojazdu.

ŚLEPE MIEJSCA – OSTRZEŻENIE
O KOLIZJI
Martwe strefy mogą być także przyczyną
poważnych wypadków, gdy kierowca
zmienia pas ruchu nie widząc wjeżdżają
cego pojazdu z boku. Korzystanie
z kamer i czujników, powinno ostrzec
kierowcę wizualnie i dźwiękowo o zbliżającym się pojeździe w tzw. martwej
strefie pojazdu. Podobna technologia
jest używana do identyfikacji (i ostrzeżenia), gdy kierowca zbliża się do pojazdu
jadącego z przodu z nadmierną prędkością (Volvo, Audi, Mercedes-Benz). Niektóre systemy będą również przygotowywać samochód do kolizji dociągając pasy bezpieczeństwa, zamykając
okna i uzbrajać umieszczenie poduszki
w stanie gotowości, podczas gdy inny
system będzie automatycznie hamować,
aby uniknąć lub zmniejszyć obrażenia
podczas zderzenia czołowego (Lexus LS
600h/ Lexus GS, Volvo, Audi czy Saab).

Inne systemy, jak wykrywanie pieszych
w Volvo lub adaptacyjne sterowanie np.
Audi Cruise z funkcją Stop & Go, są coraz
bardziej powszechne. Te nowoczesne
urządzenia, wraz z pasywnymi systemami, zapewnią w niedalekiej przyszłości
niemal doskonałą ścieżkę bezpieczeństwa
dla wszystkich.

TEMPOMAT AKTYWNY Z FUNKCJĄ
HAMOWANIA
Ostatnio mieliśmy okazję testować najnowszego Land Cruisera 3.0V6 D-4D
wyposażonego niemal we wszystko, co
jest dostępne w najnowszych rozwiązaniach bezpieczeństwa. Ale powiemy
jedynie o bardzo przydatnej funkcji, jaką
jest tempomat z funkcją hamowania.
Załączenie powoduje jazdę Land Cruisera z żądaną prędkością np. po autostradzie czy amerykańskich high wayach.
Co 5 km/h można zwiększać lub zmniejszać prędkość.

Autor:

Dariusz Olejnik,
praktyk biznesu,
mentor, strateg,
Kingsman
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(R)EWOLUCJA W ZASADACH
PRZEPROWADZANIA
KONTROLI TRZEŹWOŚCI
PRACOWNIKÓW?
Od kilku tygodni na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji
można zapoznać się z projektem nowelizacji przepisów Kodeksu pracy
oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Projekt ten zakłada rozwinięcie i uproszczenie procedury dokonywania
badań trzeźwości pracowników poprzez umożliwienie pracodawcom
przeprowadzania samodzielnie kontroli trzeźwości pracowników, a także
rozszerzenie zakresu kontroli pod kątem przedmiotowym – o inne
substancje o działaniu podobnym do alkoholu oraz podmiotowym – o osoby
współpracujące z pracodawcą na innej podstawie niż stosunek pracy.
DOTYCHCZASOWE ZASADY
PRZEPROWADZANIA KONTROLI
TRZEŹWOŚCI

poinformowany o okolicznościach stanowiących podstawę decyzji pracodawcy.

KONTROLA TRZEŹWOŚCI A RODO

Dopuszczalność przeprowadzania kontroli
trzeźwości pracowników zaczęła budzić
Jednym z kluczowych obowiązków pra- Natomiast bardziej problematyczna dodatkowe wątpliwości po wdrożeniu
codawcy jest zapewnienie pracownikom jest już faktyczna kontrola stanu trzeź- w Polsce Rozporządzenia Parlamentu
bezpiecznych i higienicznych warunków wości pracownika. Zgodnie z przepi- Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
pracy. Realizację tego obowiązku sta- sami może nastąpić ona na wniosek kie- 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
nowi m.in. monitorowanie, aby pracow- rownika zakładu lub osoby przez niego osób fizycznych w związku z przetwanicy dopuszczeni do pracy byli trzeźwi. upoważnionej – za zgodą pracownika rzaniem danych osobowych i w sprawie
Szczegółowa podstawa prawna tego lub na żądanie pracownika odsunię- swobodnego przepływu takich danych
obowiązku znajduje się w art. 17 Ustawy tego od pracy. W praktyce najczęstszym oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwaz dnia 26 października 1982 r. o wycho- powodem dokonywania kontroli jest nego powszechnie RODO. W myśl rozpowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu ten ostatni przypadek. Dodatkowym rządzenia zabrania się przetwarzania bez
alkoholizmowi. W myśl tej regulacji kie- utrudnieniem jest obowiązek przepro- szczególnego uzasadnienia szczególnych
rownik zakładu pracy lub osoba przez wadzenia badania trzeźwości pracow- kategorii danych osobowych, do których
niego upoważniona mają obowiązek nika wyłącznie przez uprawniony organ należą dane dotyczące zdrowia.
niedopuszczenia do pracy pracownika, powołany do ochrony porządku publiczjeżeli zachodzi uzasadnione podejrze- nego (np. funkcjonariusz Policji lub Straży Początkowo eksperci spierali się czy infornie, że stawił się on do pracy w stanie Miejskiej), a ewentualnego pobrania krwi macja o tymczasowym stanie organizmu,
po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol dokonać może wyłącznie osoba posiada- jakim jest stan nietrzeźwości, stanowi
w czasie pracy.
jąca odpowiednie kwalifikacje zawodowe informację o stanie zdrowia. Ostatecznie
(np. ratownik medyczny, pielęgniarka).
spór ten przeciął Prezes Urzędu Ochrony
Co istotne, samo uzasadnione podejrzenie
Danych Osobowych uznając informację
nietrzeźwości pracownika (np. bełkotliwa Ponadto podkreślić należy, iż obecnie o stanie nietrzeźwości za informację
mowa lub intensywna woń alkoholu) brak jest w polskich przepisach podstaw o stanie zdrowia, która tym samym stamoże stanowić podstawę do niedopusz- do przeprowadzania kontroli pracow- nowi tzw. daną wrażliwą i jej przetwaczenia go do pracy (bez konieczności ników na obecność w organizmie jakich- rzanie wymaga szczególnego uzasadprzeprowadzania badania). W takiej sytu- kolwiek środków o działaniu podobnym nienia. W konsekwencji, w obecnym stanie
acji pracownik powinien zostać jedynie do alkoholu.
prawnym pracodawca może przetwarzać
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Propozycja zmian nie różnicuje
sytuacji pracowników świadczących
pracę na terenie zakładu pracy
oraz wykonujących pracę zdalnie.
Uzasadnione wydaje się zatem
twierdzenie, iż w przypadku objęcia
procedurą kontroli trzeźwości również
grup pracowników pracujących
zdalnie, pracodawca miałby podstawę
do zapukania do drzwi pracownika
w celu wyrywkowego czy prewencyjnego
sprawdzenia jego stanu trzeźwości.

Wprowadzenie
kontroli trzeźwości
pracowników będzie
wymagało formalnej
implementacji w układzie
zbiorowym pracy,

informację o obecności alkoholu w organizmie pracownika, wyłącznie za zgodą
pracownika wyrażoną z jego inicjatywy.
W tym stanie prawnym efektywna, a jednocześnie zgodna z prawem kontrola
trzeźwości pracowników stanowić mogła
dla pracodawców nie lada wyzwanie.

PLANOWANE ZMIANY
LEGISLACYJNE

Istotnym novum będzie możliwość pracodawcy wykonywania badań trzeźwości
samodzielnie, gdyż będą one mogły być
przeprowadzane przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego
(np. przy użyciu atestowanego alkomatu).

Zgodnie z proponowaną treścią nowelizacji rozszerzeniu uległy przesłanki
uprawniające pracodawcę do przeprowadzenia kontroli trzeźwości. I tak,
pracodawca będzie mógł wprowadzić
kontrolę trzeźwości pracowników,
w każdym przypadku, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia
i zdrowia pracowników lub innych osób,
lub ochrony mienia pracodawcy. Biorąc
pod uwagę generalny charakter tych
przesłanek wydaje się, że intencją ustawodawcy jest dopuszczenie przeprowadzania kontroli wyrywkowych i prewencyjnych, a nie wyłącznie potwierdzanie

Podobnie jak dotychczas, pracodawca
będzie miał prawo nie dopuścić pracownika do wykonywania pracy w przypadku:
1. stwierdzenia obecności alkoholu
w organizmie pracownika w ilości kwalifikowanej jako pozostawanie w stanie
po użyciu alkoholu (stężenie alkoholu
we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ albo obecność alkoholu w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3),
2. uzasadnionego podejrzenia, iż pracownik stawił się w pracy w stanie po
użyciu alkoholu lub spożywał go w trak
cie pracy.

regulaminie pracy albo,
w przypadku ich braku,
w formie obwieszczenia
do pracowników.
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nietrzeźwości pracowników, których
pracodawca będzie podejrzewał o nietrzeźwość.
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Nowe przepisy mają raz
na zawsze rozstrzygnąć
o możliwości, sposobie
i okresie przetwarzania danych
o stanie trzeźwości pracownika.
W myśl nowelizacji informacja
o stwierdzeniu obecności alkoholu
w organizmie pracownika może
być przetwarzana (wyłącznie)
w celu, w jakim została zebrana,
przez osoby posiadające pisemne

będzie mógł użyć urządzenia niewskazującego konkretnej wartości, a jedynie
sygnalizującego stan obecności alkoholu w ilości kwalifikowanej jako pozostawanie w stanie po spożyciu alkoholu.
W tym miejscu należy podkreślić, iż obecność alkoholu na poziomie niższym niż
określony jako stan po użyciu alkoholu nie
powinno być penalizowane.

przetwarzana (wyłącznie) w celu, w jakim
została zebrana, przez osoby posiadające
pisemne upoważnienie do przetwarzania
takich danych i może być przechowywana w aktach osobowych pracownika
przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy
od jej pozyskania (chyba że stanowi podstawę zastosowania kary porządkowej lub
dowód w postępowaniu sądowym).

BADANIE NA OBECNOŚĆ
W ORGANIZMIE ŚRODKÓW
O DZIAŁANIU PODOBNYM
DO ALKOHOLU

KONTROLE TRZEŹWOŚCI
A PRACA ZDALNA

Co ciekawe, propozycja zmian nie różnicuje sytuacji pracowników świadczątakich danych i może być
W obecnym kształcie nowelizacja zakłada cych pracę na terenie zakładu pracy oraz
dodatkowo umożliwienie pracodawcom wykonujących pracę zdalnie. Uzasadnione
przechowywana w aktach
dokonywania kontroli pod kątem prze- wydaje się zatem twierdzenie, iż w przyosobowych pracownika przez
bywania przez pracownika po wpływem padku objęcia procedurą kontroli trzeźokres nieprzekraczający
innych substancji o działaniu podobnym wości również grup pracowników pracu6 miesięcy od jej pozyskania.
do alkoholu. Motywy oraz procedura jących zdalnie, pracodawca miałby podwykonywania takich badań będzie ana- stawę do zapukania do drzwi pracownika
logiczna do procedury przyjmowanej w celu wyrywkowego czy prewencyjnego
w trakcie dokonywania kontroli trzeźwości sprawdzenia jego stanu trzeźwości.
pracowników. Co istotne, ze względu
na brak ustawowego katalogu środków ROZSZERZONY KATALOG
o działaniu podobnym do alkoholu, PODMIOTOWY
w przepisach wykonawczych zostanie Należy również podkreślić, iż nowe
uwzględniony wykaz takich substancji.
przep isy mają znaleźć zastosowanie
nie tylko do pracowników, ale również
KONIECZNOŚĆ IMPLEMENTACJI
do osób fizycznych współpracujących
NOWYCH ZASAD
z pracodawcą na innej podstawie niż
Wprowadzenie kontroli trzeźwości pra- stosunek pracy oraz osób fizycznych
cowników będzie wymagało formalnej prowadzących działalność gospodarczą
implementacji w układzie zbiorowym na własny rachunek.
pracy, regulaminie pracy albo, w przypadku ich braku, w formie obwieszcze- Obecnie projekt znajduje się w fazie opiNa żądanie pracodawcy lub pracownika nia do pracowników. Przede wszystkim niowania i może podlegać modyfikaniedopuszczonego do wykonywania konieczne będzie wskazanie grup pracow- cjom. Proces legislacyjny jeszcze się nie
pracy, badanie stanu trzeźwości pracow- ników objętych kontrolą (np. wyłącznie rozpoczął.
nika będzie nadal mógł przeprowadzić pracownicy zakładu produkcyjnego),
uprawniony organ powołany do ochrony metody pomiaru (np. rodzaj alkomatu lub
porządku publicznego za pomocą metody innego sprzętu pomiarowego) i sposobu Autorzy:
niewymagającej badania laboratoryj- przeprowadzania kontroli (np. codziennie
nego. Badanie krwi powinno być sto- przed rozpoczęciem pracy).
sowane wyłącznie następczo lub gdy
nie będzie możliwości wykorzystania Nowa procedura będzie mogła zostać
Magdalena
metody nielaboratoryjnej.
zastosowana dopiero po 2 tygodniach od
Chochowska,
ogłoszenia jej pracownikom, a pracoSenior Associate
Dotychczasowa procedura oparta na dawca będzie zobowiązany informo
w kancelarii
Baker McKenzie
uzasadnionym podejrzeniu stawienia się wać o niej na piśmie każdego nowego
w pracy po użyciu alkoholu lub spoży- pracownika.
wania go w trakcie pracy ma zostać
utrzymana.
NOWELIZACJA A RODO
Nowe przepisy mają raz na zawsze rozNowością będzie natomiast umożliwienie strzygnąć o możliwości, sposobie i okresie
Karolina
przeprowadzania dodatkowych badań przetwarzania danych o stanie trzeźwości
Goździkiewicz,
o charakterze prewencyjnym i wyryw- pracownika. W myśl nowelizacji inforAssociate
kowym na obecność alkoholu, a nie macja o stwierdzeniu obecności alkow kancelarii
na zawartość. Oznacza to, że pracodawca holu w organizmie pracownika może być
Baker McKenzie

upoważnienie do przetwarzania
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PRACĘ HYBRYDOWĄ
TRZEBA WDRAŻAĆ

Z GŁOWĄ

Oto recepta na zaangażowany zespół, który terminowo realizuje
zadania w środowisku pracy hybrydowej.
Zdalnie, czy z biura? Duzi już wiedzą. SAP,
Salesforce, Facebook, Microsoft, Dropbox,
Twitter, Linkedin, Quora, Slack, Square –
to tylko kilka dużych firm, które postanowiły oddać w ręce pracowników decyzję
o wyborze modelu pracy i jego zakresie.
Trend jest jednoznaczny. O ile w roku 2019
– wg Gartnera – 27% pracowników biurowych na świecie pracowało w modelu
hybrydowym (przynajmniej raz w tygodniu zdalnie), do końca 2021 r. odsetek ten
wzrośnie niemal dwukrotnie. Zmianom
przyklaskuje wielu pracowników, którzy
rozsmakowali się w pracy hybrydowej –
podoba im się brak konieczności codziennych dojazdów, luźny dress code na home
office, większa swoboda w organizacji
czasu pracy – nie chcą z tego rezygnować.
Aż 77% Polaków uważa, że hybrydowy
model pracy to najlepsze rozwiązanie
(PwC, Upskilling Hopes and Fears 2021).
Jednak rodzimi menedżerowie mają
wiele obaw. Z raportu Niedobór talentów
ManpowerGroup wynika, że tylko co piąty
polski pracodawca nie zgłasza obaw związanych z pracą poza siedzibą firmy. Co piątego martwi jakość współpracy w zespołach zdalnych. Obawy firm dotyczą również spadku produktywności (18%).
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Menedżerowie wskazują na wyzwania
związane z zarządzaniem zespołem
w modelu hybrydowym:
• „Problemy nie są tak widoczne i czas
reakcji jest opóźniony” (63% wskazań),
• „Trudno określić ile czasu realnie
zostało przepracowane, na co poszedł
ten czas, a część zadań niezrobiona”
(59%),
• „Wzrasta zróżnicowanie w zakresie
obciążenia pracą” (44%),
• „Nadmiar spotkań i czasu poświęcanego na status zadań, organizację
pracy” (44%).
To wyniki ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród menedżerów i liderów
zespołów podczas jednego z naszych
webinarów nt. możliwości wykorzystania pracy hybrydowej do zwiększenia
efektywności i zaangażowania zespołu.
Od menedżerów zarządzających w środowisku hybrydowym często słyszymy
o poczuciu chaosu, rozsypującym się
zespole. Jednak nie wszyscy rozkładają ręce.

IM SIĘ UDAŁO
Są tacy, którzy tam, gdzie inni widzą za
grożenia, potrafią dostrzec możliwości.
W firmie Ringier Axel Springer Polska

pojawienie się zeszłorocznego lock
downu uwydatniło problemy, z którymi
już wcześniej nie potrafiono sobie poradzić. To powracający, co jakiś czas, backlog w jednym z kluczowych procesów
w dziale księgowości (księgowanie
faktur zakupowych) i spadek zaangażowania pracowników.
Problemy te nasiliły się po wymuszonym
przejściu pracowników na tryb pracy
zdalnej (możliwość pracy z biura dla
chętnych). Kasia Fita, menedżerka działu,
postanowiła wówczas raz na zawsze rozwiązać problem. Wdrożono narzędzie
wspierające menedżera w organizacji
pracy zespołu.
Efekty zmiany były szybkie i dostrzegalne w wielu obszarach. O ile wcześniej 85% faktur czekało na procesowanie przynajmniej pięć dni, obecnie
wszystkie faktury, które nie mają wstrzymań, są procesowane w ciągu jednego
dnia. Wdrożony miernik satysfakcji pracowników oraz liczne rozmowy, wskazują na skokową poprawę. Menedżerka
mówi o trwałości efektów wprowadzonej zmiany. – O wiele mniej stresu.
Mam pewność, że priorytetowe zadania
zostaną wykonane.
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Aż 77% Polaków
uważa, że hybrydowy
model pracy to
najlepsze rozwiązanie.

JAK TO SIĘ ROBI?
Narzędzie automatycznie pobiera zadania
z różnych systemów transakcyjnych i dystrybuuje je do odpowiednich pracowników, według na bieżąco ustalanych
przez Ciebie priorytetów biznesowych.
Zadania od razu trafiają do odpowiednich
osób, ponieważ system rozdziela je według
zdefiniowanych przez Ciebie kompetencji
pracowników. Dzięki transparentności,
w zespołach, gdzie pracownicy narzekają
na szefów za niesprawiedliwe delegowanie
zadań – problem znika, a rośnie zaangażowanie pracowników i satysfakcja z pracy.
Twój pracownik realizuje zadania jedno
po drugim, w myśl optymalnych zasad
pracy procesowej (rób w danym czasie
tylko jedną rzecz na raz, przechodź do
kolejnej po jej zakończeniu lub wstrzymaniu, miej pewność, że robisz dokładnie
to, co powinieneś w danym momencie).

może w stu procentach skoncentrować
się na tym, co aktualnie robi, wzrasta jego
efektywność i jakość pracy.
Równocześnie Ty masz w jednym miejscu
podgląd na wszystkie zadania – automat
na bieżąco dostarcza tam statusy ich realizacji i wizualizacje kluczowych KPI. Dzięki
temu masz spokojną głowę, że wszystko
jest OK. Co istotne, cały czas masz kontrolę nad procesem. Przykładowo, zlecasz
do systemu dystrybucję zadania priorytetowego – masz gwarancję, że zostanie
przekazana odpowiedniemu pracownikowi w trybie pilnym.

Przestajesz być też zakładnikiem preferencji pracownika, co do trybu pracy,
zyskując zmotywowany zespół i pewność, że praca zostanie wykonana. Zautomatyzowana dystrybucja zadań i możliwość bieżącego monitorowania ich staDawkowanie zadań jest tu istotne. Praco tusów pozwalają Ci skupić się na tym,
wnik nie musi myśleć, co zrobić wcześniej, co naprawdę ma znaczenie w zawodzie
co później – nie musi planować. Dzięki temu menedżera. – Mam teraz dodatkowe
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90 minut dziennie uwolnionego czasu –
mówi Fita.
Jeżeli zainteresował Cię opisany przykład
wdrożenia systemu wspomagającego
organizację pracy w RASP, zapraszamy
do obejrzenia webinaru z Kasią Fitą:
harmodesk.com/casestudies/rasp.

Autor:

Michał Stangret,
Evangelist,
Harmodesk
& Positive
Productivity
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HUSHHYBRID

NOWA KABINA AKUSTYCZNA
DO PRACY HYBRYDOWEJ I DLA
LEPSZYCH WIDEOKONFERENCJI!

Praca hybrydowa to już nie tylko trend, ale model, po który sięga dziś
coraz więcej pracodawców, a wszystko dzięki covidowym powrotom
do biurowej rzeczywistości.
HushHybrid to nowość w ofercie kabin
akustycznych marki Hushoffice, dedykowana do pracy indywidualnej i dłuższych
wideokonferencji. Ta budka wyróżnia
się nie tylko bardzo dobrą izolacją akustyczną, ale jest również wyposażona we
wszystkie niezbędne dla użytkownika
elementy. Z połączenia tych właściwości
powstaje uniwersalne miejsce do pracy
hybrydowej, które oprócz świetnego
designu zapewnia wykonywanie zadań
w ciszy i spokoju.

DLACZEGO HUSHHYBRID
JEST IDEALNY
DO WIDEOKONFERENCJI?
HushHybrid zapewnia wszelkie udogodnienia związane z korzystaniem
z kabiny akustycznej do dłuższej pracy
w pojedynkę i wideokonferencji. Komfort akustyczny, poczucie prywatności
i dodatkowe udogodnienia przekładają
się na szybką i bardziej efektywną pracę.
W środku budki znajdziemy gniazdo elektryczne oraz porty USB, a wydajna wentylacja wymienia powietrze w ciągu zaledwie 90 s. To aspekt, który również istotnie
wpływa na efektywność pracy wewnątrz
hushHybrid. Wymiary produktu to 1244
mm x 900 mm x 2230 mm.
Kabina oferuje także szereg atutów „skrojonych” na potrzeby zadań hybrydowych,
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a przede wszystkim zdalnych połączeń
wideo. HushHybrid posiada wygodne,
miękkie siedzisko, które gwarantuje
utrzymanie poprawnej pozycji ciała,
a możliwość zamontowania uchwytu
VESA pozwala zawiesić komputer all-in-one lub monitor w najbardziej optymalnej pozycji. Produkt można wyposażyć w dodatkowe, boczne paski LED
po obu stronach zawieszonego wyświetlacza. Oświetlenie LED wpływa na najlepszą prezencję twarzy podczas wideorozmów, a tym samym zapewniają najbardziej pożądany i profesjonalny wizerunek
– niezależnie od tego, czy uczestniczymy
w biznesowym spotkaniu, webinarze, czy
spotkaniu z zespołem.

przearanżowane i dostosowane do aktualnych potrzeb pracowników.

HushHybrid został zaprojektowany, aby
spełnić te oczekiwania. Zapewnia komfort pracy w pojedynkę, szczególnie przy
wideokonferencjach oraz przy dłuższej
pracy wymagającej skupienia i ciszy.
Znajdujący się wewnątrz stolik można
dodatkowo wysunąć w kierunku użytkownika dając tym samym więcej przestrzeni do pracy. HushHybrid jest w pełni
mobilny dzięki wmontowanym kółkom.
Kabina akustyczna w naturalny sposób
ułatwia zachowanie odpowiednich odległości między pracownikami, a jej najczęściej dotykane powierzchnie wewnątrz są
pokrywane specjalną nanopowłoką antyNOWA KABINA W NOWEJ
wirusową, która przeciwdziała rozwoRZECZYWISTOŚCI
jowi wirusów i mikrobów. Pod wpływem
Nowy model pracy biurowej, już teraz, światła (zarówno naturalnego, jak i sztuczw dużej mierze opiera się na systemie nego) osiąga ona właściwości dezynfekuhybrydowym, w którym część tygodnia jące. Powłoka jest trwała i utrzymuje się
spędzamy w domu, a pozostałe dni w biu przez min. 12 miesięcy.
rze. Wideokonferencje i praca zdalna to
nieodłączne elementy standardowego KABINA AKUSTYCZNA
dnia pracy. Jednocześnie przebywanie ALL-IN-ONE
w biurze może wiązać się z utrudnie- Kabina hushHybrid odpowiada na indyniami takimi, jak zachowanie odpowied- widualne potrzeby pracownika. Wygodne
niej odległości między pracownikami siedzisko, dodatkowo wysuwany stolik,
czy dostępność miejsc do połączeń zdal- możliwość zamontowania komputera
nych i dłuższych wideorozmów. Dla- all-in-one lub monitora, a także komfort
tego przestrzenie biurowe muszą zostać akustyczny zapewniają doskonałe warunki
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do pracy indywidualnej w skupieniu,
w czasie wideokonferencji, szkoleń i webinarów online. Budkę można zamówić
z dodatkowymi naklejkami na szybę,
zapewniającymi prywatność, dzięki
efektowi „szronienia”. Naklejki sprawiają,
że wyświetlane wewnątrz na ekranie
materiały będą trudne do dostrzeżenia
z zewnątrz. Obecność kabiny hushHybrid w biurze powoduje, że pracownicy
nie muszą się już martwić o to, czy rozmowy telefoniczne i wideokonferencje
przeszkadzają współpracownikom
– nawet jeśli budki są umieszczone
w samym centrum open space. HushHybrid daje użytkownikom maksymalną ilość
miejsca, zajmując jak najmniejszą część
biura. W razie potrzeby przearanżowania
miejsca pracy, hushHybrid można łatwo
przemieścić w biurze – produkt jest całkowicie mobilny. Szeroka gama kolorystyczna kabiny pozwala na dopasowanie
jej do stylu każdego wnętrza biura.
– Kabina hushHybrid to najnowsza propozycja marki Hushoffice, odpowiadająca na wszystkie potrzeby pracowników
„tu i teraz". Praca hybrydowa jeszcze nigdy
nie była tak popularna jak dziś. To już nie
tylko trend, a czasem wymóg pracodawcy
i oczekiwanie pracowników. Rynek pracy
przyszłości to przede wszystkim elastyczność. W tym kontekście należy to rozumieć
jako możliwość dostosowania środowiska
pracy do wykonywanych zadań w najlepszych dla siebie warunkach. Kabina hushHybrid w pełni odpowiada na te potrzeby pracowników – to multifunkcyjne rozwiązanie
do pracy i wideokonferencji, zapewniające
komfort akustyczny i bezpieczne środowisko pracy. Budka jest w pełni mobilna,
gwarantuje maksymalne wykorzystanie
przestrzeni, zajmując jak najmniejszą część
biura. HushHybrid to kabina „must have"
dedykowana do pracy w „nowej rzeczywistości” – mówi Mateusz Barczyk, Senior
Brand Manager w Hushoffice.
Więcej informacji na www.hushoffice.com.
Autor:

Mateusz Barczyk,
Senior Brand
Manager, Hushoffice
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MIGRACJA
ZDALNIE?
Praca zdalna to temat, który dla większości organizacji jest
wciąż punktem dyskusyjnym.
Zadajemy sobie pytania, co będzie najlepszym rozwiązaniem dla funkcjonowania i rozwoju firmy, pracy zespołów,
budowania przynależności i utrzymania
wysokiego poziomu motywacji? Czy
będzie to powrót do biura w pełnym
wymiarze godzinowym, model hybrydowy, a może pełna elastyczność i decyzyjność po stronie pracownika odnośnie
do tego, czy pracuje z wybranej przez
siebie lokalizacji, czy korzysta z przestrzeni biurowej? Tworzone są polityki
home office oraz te, jakie zasady powinny
obowiązywać w biurze, aby w dobie trwającej pandemii zadbać o bezpieczeństwo
i dobre samopoczucie ludzi, a tym samym
utrzymać poziom rozwoju i zaangażowania zgodny z założeniami strategicznymi organizacji.
W tym samym czasie w organizacjach
trwają inicjatywy, projekty, programy.
Są to rozpoczęte jeszcze przed okresem
koronawirusa oraz te, które zostały zaplanowane w trakcie pandemii, oraz takie,
które swoją datę startową mają w nadal
niepewnej przyszłości. Wśród nich są projekty migracyjne – skupione na przeniesieniu usług z jednej lokalizacji do drugiej. Programy centralizowania i optymalizacji usług dla biznesu, a, co za tym
idzie, decyzje nearshoringowe przesunęły się ku górze na agendzie priorytetów
wielu organizacji. Za sprawą szukania
rozwiązań gwarantujących natychmiastową adaptację w szybko zmieniającym
się środowisku biznesowym oraz takich,
które będą wspierały minimalizowanie
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kosztów operacyjnych i szukania efek- wiedzę oraz przejmujący proces, gdzie
tywności, tranzycje, bez dwóch zdań, są współpraca bardzo często ogranicza się
„gorącym tematem”.
do momentów „dzielenia ekranu” w ciągu
dnia. W przypadku, gdy osoby nie chcą
Projekty migrowania usług dla biznesu używać kamer internetowych, bardzo
z jednej lokalizacji do drugiej dla więk- trudne staje się ocenienie poziomu motyszości kojarzyły się nierozerwalnie z pod wacji, ale i frustracji.
różami, przenoszeniem wiedzy o procesie z miejsca, w którym do tej pory był Wyzwaniem może być również budowykonywany. Nawiązanie relacji face to wanie relacji wewnątrz zespołu migraface między osobą „oddającą” proces, a tą, cyjnego po stronie SSC/BPO. Osoby, które
która się go uczyła, było jednym z kluczy biorą udział w takim projekcie (często
do sukcesu udanej migracji. Jak więc pora- nowo zatrudnione) chcąc wykazać się
dziliśmy sobie i jak dalej radzimy sobie umiejętnościami mogą nie sygnalizować
z tranzycjami w okresie, kiedy biura świecą problemów, trudności związanych z propustkami, pozycja „podróże” w budżecie cesem przekazania wiedzy. Fakt, że nie
projektowym wynosi 0, a jedyną formą spotykamy się na koniec dnia w jednym
komunikacji są narzędzia, jakie zapewnia pokoju, gdzie dajemy sobie przestrzeń
nam nasz laptop? Jak zapewnić sukces na odreagowanie dnia, obserwujemy
inicjatywy oraz zbudować stabilną ope- emocję, mowę ciała naszych koleżanek
rację po okresie projektowym w realiach i kolegów, pozostawia duży znak zapypracy zdalnej, gdzie tak kluczową rolą jest tania, jak sobie radzimy jako zespół i geneczynnik ludzki? Jak powinniśmy zarządzać ruje ryzyko dla naszego przedsięwzięcia.
taką zmianą w wirtualnym środowisku?
Co możemy zrobić, żeby stworzyć wirW przypadku tranzycji onsite, zespół tualną przestrzeń do współpracy przy
osób bardzo szybko konfrontował się projekcie tranzycyjnym?
z sytuacją rozpoczęcia projektu. Poznanie
się zespołów oraz bezpośrednia współ- Zespół
praca osób dedykowanych do przekazy- Nie od dziś mówi się, że im mocniejszy zes-
wania sobie wiedzy, dawały możliwość pół dedykowany jest na projekt migracji,
zbudowania relacji, przełamania lodów tym łatwiej taka inicjatywa przebiega.
na przerwie lunchowej, przede wszystkim Osoby z doświadczeniem w obszarze
obserwacji reakcji ludzi i adekwatnej procesu, jak i tym związanym z migracją,
reakcji. Podczas pracy zdalnej zostajemy są ogromnym plusem. Znajomość metopozbawieni możliwości obserwacji dużej dologii, zrozumienie roli i podziału oboczęści zachowań ludzkich na dwóch fron- wiązków, doświadczenie w budowaniu
tach. Z jednej strony – na linii oddający relacji z osobami przekazującymi wiedzę,
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Jak poradziliśmy sobie i jak dalej radzimy
sobie z tranzycjami w okresie, kiedy
biura świecą pustkami, pozycja „podróże”
w budżecie projektowym wynosi 0,
a jedyną formą komunikacji są narzędzia,
jakie zapewnia nam nasz laptop?

których role często są redukowane, umożliwia szybką reakcję w trudnych sytuacjach
oraz proaktywną postawę nawet w środowisku wirtualnym. Tacy członkowie
zespołu będą dużo bardziej wyczuleni
na ryzyka. Wartością dodaną w zespole
projektowym są również pracownicy,
którzy znają organizację, specyfikę procesów, a nawet poszczególnych krajów.
Odpowiedni balans między ekspertami
dołączającymi do organizacji a wewnętrznymi zasobami ludzkimi dedykowanymi
na tranzycje ma korzystny rezultat.
Technologia
Do maksimum nauczyliśmy się wykorzystywać narzędzia do pracy zdalnej. Również w trakcie trwania projektu powinniśmy odpowiednio zaplanować, co po
może nam realizować kolejne fazy projektu. Co ważne, powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wszyscy zaangażowani potrafią z tych rozwiązań technologicznych korzystać? Dobrym rozwiązaniem są sesje wyjaśniające funkcjonalności poszczególnych narzędzi przed
rozpoczęciem przekazywania wiedzy.

kiedy staje się on rzeczywistością –
pozwala nam reagować w przypadku
problemów pojawiających się ad hoc.
Biorąc pod uwagę pracę zdalną i globalną pandemię lista ryzyk powiększa
się. Musimy przygotować się na działania, kiedy technologia nas zawiedzie
– nawet problem z połączeniem internetowym może pokrzyżować detalicznie
stworzony plan. Analizujemy, co należy
Dobrą praktyką jest nagrywanie sesji szko robić w przypadku zachorowań, długich
leniowych, za zgodą wszystkich osób nieobecności, lokalnych regulacji dotyuczestniczących w takich telekonferen- czących zwolnień pracowników oraz ich
cjach. Jest to bez wątpienia cenny mate- obostrzeń i wiele innych.
riał dokumentowania procesu, do którego
osoby mogą wrócić nawet po zakończe Mimo że dla wielu z nas 100% zdalnych
niu projektu.
tranzycji to coś z czym chcielibyśmy szybko
się pożegnać, to przynoszą one namaTechnologia umożliwia nam widzenie dru- calne benefity. Projekty migracyjne zregiej osoby, która daje namiastkę kontaktu alizowane wirtualnie są znacznie tańsze,
face to face, a co za tym idzie, obserwo- pozbawione kosztów podróży (przelotów,
wanie ludzkich reakcji. Nie każdy będzie hoteli, diet). Zaktualizowany o te pozycje
czuł się komfortowo z używaniem kamery, business case wygląda korzystnie, a okres
jednak funkcjonalność ta jest pomocna zwrotu skraca się znacząco. Obserwujemy
i silnie rekomendowana.
również to, że w przypadku pracy zdalnej
narzucamy sobie pewnego rodzaju reżim,
skrupulatnie obserwujemy postęp prac,
Zarządzanie ryzykami
Planowanie alternatywnych scenariuszy jesteśmy skupieni i bardzo kreatywni
jest jednym z kluczowych elementów w szukaniu alternatywnych scenariuszy,
prowadzenia projektu tranzycyjnego. a zarządzanie ryzykami wpisane jest
Odpowiednie przeanalizowanie poten- na codzienną listę TO DO. Z drugiej strony
cjalnych wyzwań i przygotowany plan – – utrzymanie motywacji w zespole, zarząco (w trybie natychmiastowym) zrobić, dzanie energią osób pracujących zdalnie,
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nawiązanie relacji biznesowych, identyfikowanie wyzwań i jakość pokrycia procesu, staje się momentami trudniejsze.
Przeprowadzanie projektów tranzycyjnych w modelu zdalnym jest możliwe.
Niesie ze sobą pewne wyzwania, ale
i korzyści. Po treningu, jaki organizacje
przeszły przez ostatnie miesiące, bez
wątpienia nabyliśmy umiejętności, aby
projekty zdalne miały swój happy end.
Mamy nadzieję, że już niebawem całkowicie świadomie będziemy mogli podejmować decyzje, która forma projektu tranzycyjnego, ta na miejscu czy przeprowadzona w środowisku wirtualnym, będzie
adekwatna do danej migracji i jaka forma
będzie najbardziej korzystna dla naszych
zespołów i organizacji.
Autor:

Justyna Kierska,
SSC Transformation
Manager,
Barry Callebaut
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ARMATIS ZDOBYWA NAGRODĘ
OUTSOURCING STARS
I PODSUMOWUJE ROK
Armatis, firma specjalizująca się w outsourcingu działów obsługi
klienta i sprzedaży, pomimo pandemii ma za sobą doskonały
rok. Firma zwiększyła zatrudnienie z ponad 1000 pracowników
w styczniu 2020 roku do ok. 1400 osób obecnie, a jej przychody
wzrosły w minionym roku aż o 30%. Osiągnięcia firmy potwierdza
nagroda Outsourcing Stars w kategorii Call Contact Center, którą
przyznała niedawno Armatisowi fundacja Pro Progressio.
Kluczowym wydarzeniem minionego
roku dla Armatis było przejęcie Contact
Center CANAL+ w Katowicach. Zakup
ten wynikał z zacieśnienia strategicznej
wieloletniej współpracy pomiędzy
CANAL+ i Armatis. W ten sposób Armatis
zwiększył liczbę swoich oddziałów
w Polsce do pięciu. Cztery wcześniejsze
są zlokalizowane w Warszawie, Krakowie, Bielsku-Białej i Stalowej Woli.

do zapotrzebowania, które w wielu
przypadkach skokowo wzrosło. Umożliwiło to Armatisowi nie tylko utrzymanie
dotychczasowych klientów, ale także
zdobycie wielu nowych.

zdołał tego dokonać w ciągu półtora miesiąca, wykorzystując posiadaną technologię i najlepsze praktyki z dotychczasowych doświadczeń.
Wszystko odbyło się w sposób niezauważalny dla klientów, z zachowaniem
– Paradoksalnie pandemia pomogła jakości świadczonych usług i pełnego
nam w roz woju, bo w yekspono - bezpieczeństwa – w czym pomógł
wała korzyści z outsourcingu obsługi m.in. specjalnie utworzony zestaw proklienta i sprzedaży, do których należą, cedur, regulujący wszystkie aspekty
przede wszystkim, możliwość elastycz- pracy zdalnej.
Usługi Armatis dot. outsourcingu ob nego reagowania na zmiany na rynku
sługi klienta i sprzedaży cieszyły się oraz efektywność kosztowa – mówi Partnerzy Armatis Polska wskazywali,
także dużym zainteresowaniem już Krzysztof Lewiński, Dyrektor Krajowy że szybka reakcja firmy pozwoliła za-
chować im ciągłość działania i zapewnić
po wybuchu pandemii. Firmie bardzo Armatis Polska.
obsługę dodatkowych wolumen ów,
pomógł jej główny wyróżnik, jakim
które pojawiły się w związku z pandejest elastyczność, który umożliwia PRACA ZDALNA NA PLUS
klientom Armatis łatwe i szybkie ska- Jak podkreśla przedstawiciel Armatis, mią. Praca zdalna nie okazała się także
lowanie outsourcowanego zespołu. olbrzymim wyzwaniem dla firmy problemem dla pracowników Armatis.
Dzięki temu w czasie lockdownu mogli w okresie pandemii była także konieczoni praktycznie z dnia na dzień dosto- ność bardzo szybkiej transformacji – Zagwarantowaliśmy naszym agentom
sować liczbę pracowników adekwatnie w kierunku pracy zdalnej. Armatis – zainteresowanym zatrudnieniem w tym
trybie – bezpieczny dostęp do dokładnie
takiego samego środowiska pracy,
Na czym polega budowanie doświadczenia klienta według Armatis?
jaki mieliby przychodząc do biura. Jak
Budowanie relacji z klientem to
Filarami tego są:
wynika z naszego wewnętrznego badania
doświadczenie, które jest przeżywane • dostępność usług dla wszystkich, w każdej
z maja br., doświadczenie z pracy zdalnej
i zapamiętywane przy każdej interakcji chwili, niezależnie od kanału,
naszych pracowników było bardzo pozyz marką. Relacja tworzy się przez całą • rozwiązywanie problemów przy pierwszym kontakcie,
tywne, bo ocenili je na aż 4,55 na 5 możdrogę klienta, na różnych jej etapach. • spersonalizowane podejście oparte na znajomości
liwych punktów do zdobycia. Do tego
klienta, niezależnie od kraju czy języka,
Nasze podejście relacyjne
aż 54% agentów wolałoby nadal pra• budowanie lojalności przez słuchanie,
opiera się na zasadzie opieki
cować zdalnie nawet po zakończeniu
uznanie i zaangażowanie,
(care) – to w niej szukamy
pandemii, a 31% preferowałaby hybry• rozwiązania dopasowane do poszczególnych
codziennych rozwiązań, gestów
dową formę zatrudnienia. Zaledwie 15%
etapów w customer journey, w tym m.in. narzędzia
i właściwych słów, by odpowiedzieć
chciałoby pracować wyłącznie z biura –
pomagające w zrozumieniu wypowiedzianych
na potrzeby Twoich klientów.
i niewypowiedzianych oczekiwań klienta.
stwierdza Krzysztof Lewiński.
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Zarządzanie zespołami zdalnymi w Armatis
Również z punktu widzenia Armatis
praca zdalna nie okazała się taka stra
szna, a wręcz ujawniło się wiele korzyści
z nią związanych. Do najważniejszych
należy możliwość rekrutacji pracowników z potrzebnymi kompetencjami
z całej Polski, a nie tylko z miast, gdzie
Armatis ma biura. W okresie pandemii
w trybie zdalnym pracowało około
70% pracowników Armatis. Aktualnie
w tym trybie nadal pracuje ponad
40% agentów, którzy preferują tę
formę zatrudnienia.

OUTSOURCING STARS KOLEJNĄ
NAGRODĄ DLA ARMATIS
Ukoronowaniem osiągnieć Armatis w mi-
nionym roku było przyznanie nagrody
Outsourcing Stars w kategorii Call Contact Center. Armatis został także uhonorowany tytułem „Najszybciej rozwijającej się organizacji sektora nowoczesnych usług dla biznesu”. Outsourcing
Stars jest jedynym w Polsce niekomercyjnym konkursem dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu, którego organizatorem jest Fundacja Pro Progressio.
Jest to już drugie takie wyróżnienie dla
Armatis, bo podobny tytuł firma zdobyła w 2016 roku. Firma znalazła się też
na liście „300 Najlepszych Polskich Pracodawców w 2020 roku” według magazynu Forbes.

Praca zdalna w Armatis jest regulowana
przez obszerny zestaw procedur, który
reguluje wszystkie jej aspekty, w tym
m.in. rekrutację, szkolenia i onboarding,
a także codzienną pracę agentów.
Rekrutacja
Proces rekrutacji zdalnej jest zbliżony
do standardowego procesu. Po otrzymaniu
CV kandydatów Armatis kontaktuje się
z nimi telefonicznie, by przeprowadzić
krótki wywiad wstępny i ustalić szczegóły
dotyczące spotkania online. Potem pora
na zdalną rozmowę rekrutacyjną, która
odbywa się za pośrednictwem video. Poza
samą rozmową, na kandydatów podczas
spotkania online czekają także dodatkowe
zadania lub testy kompetencyjne,
lub językowe, przeprowadzane
z pomocą wyspecjalizowanych aplikacji.
Wirtualne spotkanie jest podstawą
do podjęcia decyzji o zatrudnieniu.
Szkolenia
Proces szkolenia nowych pracowników
w formule online posiada podobną
strukturę do stacjonarnego. Niemniej,
zasadniczą różnicą jest sposób
aktywizowania oraz weryfikacja
wiedzy uczestników takich szkoleń.

wsparcia klienta, sprzedaży, helpdesku
oraz innych rozwiązań B2C i B2B, które
są dostarczane w ponad 14 językach
i zgodnie z wizją zawartą w haśle „Your
customer first”. Ofertę Armatis wyróżnia
przede wszystkim elastyczność, która
umożliwia klientom łatwe i szybkie
Armatis to firma wywodząca się z Francji, skalowanie zespołu obsługi klienta
która od ponad 30 lat tworzy rozwią- i sprzedaży stosownie do potrzeb, ale
zania outsourcingowe dla przedsię- także know-how wynikający z ponad
biorstw. Dotyczą one wielokanałowego 30 lat działalności, innowacyjność
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Aby wzmocnić siłę przekazu, Armatis
uruchomił tematyczne i interaktywne
kursy e-learningowe oraz testy
sprawdzające na bieżąco wiedzę
uczestników. Firma wykorzystuje również
internetowe platformy do quizów
i gier szkoleniowych, a także korzysta
z wirtualnych pokojów, które umożliwiają
pracę w mniejszych grupach. Szkolenia
online z reguły prowadzone są przez
dwóch doświadczonych trenerów.
Podczas gdy jeden prowadzi szkolenie,
drugi odpowiada na pytania uczestników
zadawane na czacie, moderuje dyskusje
i wspiera trenera wiodącego przy
rozwiązywaniu problemów technicznych.
Codzienna praca
Każdy nowy pracownik na początku ma
swojego opiekuna, do którego może się
w każdej chwili zwrócić o pomoc online.
Dodatkowo na firmowej platformie
społecznościowej istnieje grupa wsparcia,
do której należą wszyscy członkowie
poszczególnych zespołów. Postępy
pracowników omawiane są na regularnych
spotkaniach. Wszystko to sprawia, że,
z reguły, nowi pracownicy osiągają pełną
produktywność w ciągu 4-6 tygodni.

i wypracowane procesy zarządzania.
Armatis aktualnie zatrudnia na całym
świecie ok. 9000 osób. Dodatkowe
informacje na temat Armatis Polska są
dostępne tutaj: www.armatis.com/pl.
Autor:
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AVAYA SPACES

– KOMPLEKSOWA PLATFORMA
DO WSPÓŁPRACY
W dzisiejszych czasach popularne są rozwiązania do wideokonferencji,
takie jak Microsoft Teams czy Zoom. Zaawansowaną i bezpieczną
alternatywą do pracy wideokonferencji i pracy grupowej jest Avaya Spaces.
To rozbudowane, a jednocześnie proste
w użyciu narzędzie działa w oparciu o platformę chmurową i umożliwia korzystanie
z niego za pomocą przeglądarki. Avaya
Spaces jest wykorzystywane do współpracy między zespołami w firmach, z fun
kcją grupowych połączeń wideo nawet
w 1000 osób jednocześnie. Rozwiązanie
jest kierowane do firm dowolnej wielkości,
ale także do edukacji, służby zdrowia
i innych branż. Wszystkie funkcjonalności
Avaya Spaces można wypróbować przez
60 dni za darmo.
Avaya Spaces pozwala tworzyć „przestrze
nie” w ramach jednej organizacji, w których spotykać się mogą zespoły pracujące
nad różnymi projektami. Konfigurację
przestrzeni można zrealizować według
własnych potrzeb – mogą być one ogólnodostępne i każdy może do nich dołączyć, ale też dostęp do nich może zostać
przyznany tylko wybranym pracownikom,
którzy dodatkowo przy dołączaniu muszą
się autoryzować kodem PIN.
Avaya Spaces umożliwia ciągłą pracę nad
projektami, a więc nie tylko w momencie
spotkań członków zespołu, lecz także
przed czy po. Pracownicy mają dostęp
do wszystkich zasobów związanych z projektem w dowolnym miejscu i czasie –
niezależnie czy są to pliki, dokumentacja
czy ustalenia między współpracownikami
w formie chatu.

AVAYA SPACES
TO USŁUGA CHMUROWA
Avaya Spaces nie wymaga instalowania
żadnego oprogramowania ani zakupu
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sprzętu do firmy. Usługa działa w chmurze.
Jej podstawowym elementem jest czat
tekstowy między członkami zespołu.
Mogą oni dyskutować na otwartych dla
wszystkich przestrzeniach lub tworzyć
zamknięte grupy.
Narzędzie udostępnia też możliwość realizowania grupowych połączeń wideo,
w których może uczestniczyć nawet 1000
osób jednocześnie. Ponieważ Avaya
Spaces w trybie ciągłym otrzymuje nowe
funkcje, jedną z nich, jest możliwość wyświetlenia 61 okienek wideo jednocześnie
na ekranie. Funkcja ta jest szczególnie
przydatna w szkołach na potrzeby nau
czania zdalnego.

funkcjonalności. Nie jest wymagane instalowanie żadnych dodatkowych aplikacji.
Narzędzie dostępne jest dla wszystkich
typ ów urządzeń – czyli komputerów
stacjonarnych (PC i Mac), smartfonów
i tabletów.

PROSTE ZAPRASZANIE
WSPÓŁPRACOWNIKÓW
– TAKŻE SPOZA ORGANIZACJI

Jedną z funkcjonalności, za którą użytkownicy szczególnie cenią aplikację Zoom, jest
bardzo proste zapraszanie do wideorozmowy uczestników spoza organizacji.
Bardzo podobny mechanizm oferuje również Avaya Spaces. Można łatwo wygenerować link, który wysyłamy do osób
To tylko niektóre z przydatnych funkcjonal spoza firmy mailem, SMS-em albo komuności, bo Avaya Spaces oferuje znacznie nikatorem internetowym. Po kliknięciu
więcej możliwości. Platformę można w za- zaproszony może dołączyć do udostępsadzie porównać do czegoś w rodzaju nionej przestrzeni, w ramach której można
połączenia Teams, Slacka i Trello.
np. odbyć połączenie wideo. Zaproszony
uczestnik nie musi instalować na swoim
Oprócz wspomnianych funkcji czatowania komputerze żadnych aplikacji ani wtyoraz połączeń głosowych i wideo, człon- czek do przeglądarki. Wystarczy, że kliknie
kowie zespołu mogą też współdzielić pliki. w link. To niezwykle wygodne rozwiązanie
Avaya oferuje w tym celu własną prze- ułatwiające współpracę.
strzeń chmurową.
Co więcej, w tym wypadku można zapro
Przy zarządzaniu projektami przyda się sić do swojej „przestrzeni” osoby spoza
też funkcja tworzenia list zadań. Zadania organizacji nie tylko na czas wideo-rozmożna przypisywać wybranym członkom mowy, ale można im udostępniać wszy
zespołu lub całym zespołom.
stkie zasoby potrzebne do realizacji projektu – a więc także współdzielone pliki
DZIAŁA NA WSZYSTKICH
czy zadania. To ważny element, który odróżURZĄDZENIACH
nia Avaya Spaces od Zooma czy Cisco
Ważną cechą Avaya Spaces jest to, że us Webex – narzędzie pozwala na współługa działa w przeglądarce, i w wersji prze- pracę nie tylko w trakcie rozmów wideo,
glądarkowej udostępnia wszystkie swoje ale także przed czy po nich.
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W Avaya Spaces można zaprosić do swojej
„przestrzeni” osoby spoza organizacji
nie tylko na czas wideorozmowy, ale
można im udostępniać wszystkie zasoby
potrzebne do realizacji projektu – a więc
także współdzielone pliki czy zadania.
To ważny element, który odróżnia Avaya
Spaces od Zooma czy Cisco Webex.

Avaya zapewnia ponadto, że usługa ma
o połowę mniejsze wymagania na transfer
danych od konkurencyjnych rozwiązań, co
jest szczególnie cenne, gdy mamy dostęp
do nienajlepszego łącza internetowego.
Ważną cechą Avaya Spaces jest też wspar
cie dla realizacji zadań i projektów niepla
nowanych. W tym wypadku aplikacja Avaya może służyć jako uzupełnienie innych
używanych w organizacji narzędzi, takich
jak WhatsApp, Slack, Teams czy chociażby
Google Drive. Wszystkie można w prosty
sposób integrować ze środowiskiem
Avaya Spaces.

Przechowywanie danych geograficznie
blisko użytkownika pozwala też na lepszą
kontrolę nad prywatnością i bezpieczeństwem tych danych. Avaya Spaces ma
wszystkie certyfikaty zgodności z GDPR.
Sama aplikacja Avaya Spaces hostowana Rozwiązanie od początku było projekjest w serwerowni należącej do Google towane z myślą o najwyższym pozio
z obszaru EU, co gwarantuje też zgod- mie bezpieczeństwa.
ność z wymogami RODO/GDPR. Usługa
korzysta z platformy Google Cloud do rea Usługa Avaya Spaces dostępna jest w kilku
lizowania połączeń wideo, a także prze- modelach subskrypcyjnych. Podstawo
chowywania plików swoich użytkow- wy – jest zupełnie bezpłatny. Pozwala
ników. W tym wypadku użytkownicy na realizowanie połączeń wideo – przez
Avaya Spaces są przekierowywani do naj- pierwsze 60 dni nawet z 50 osobami, a pobliższej siebie serwerowni, które są zlokali- tem już tylko z jedną osobą. Bez limitów
zowane na całym świecie. To zapewnia naj- czasowych można za to prowadzić czaty
wyższy komfort korzystania z rozwiązania, głosowe, a także wymieniać się plikami
bo dane, na których pracujemy, znajdują (obowiązuje jednak limit miejsca na
się cały czas relatywnie blisko nas.
dane1 GB).
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Pełnię możliwości uzyskać można jednak
dopiero wykupując miesięczną subskry
pcję w jednym z dwóch pakietów: Business lub Power.
Aby uzyskać więcej informacji zapraszam
do kontaktu: kuligl@avaya.com.

Autor:

Łukasz Kulig,
dyrektor
zarządzający,
Avaya Polska
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OD OCENY, PRZEZ MOTYWACJĘ,
AŻ DO WEWNĘTRZNEGO AUDYTU.
PRACOWNIK GŁÓWNYM MOTOREM
ZMIAN W FIRMIE

Kilkanaście ostatnich miesięcy pokazało bardzo wyraźnie,
że w biznesie pewna jest jedynie zmiana. Tylko firmy dostosowane
do szybkiego reagowania na nowe warunki zewnętrzne są w stanie
przetrwać i przejść kryzys bez szwanku. Skuteczna zmiana wymaga
jednak zaangażowania nie tylko zarządu, ale przede wszystkim
pracowników. Jak włączyć ich w ten proces?
Przedsiębiorcy mają do wykorzystania
narzędzia, które znają od lat, ale których
potencjału prawdopodobnie do tej pory
w pełni nie dostrzegali. Są to ocena pracowników oraz system motywacyjny.
Odpowiednio wprowadzone i wsparte
technologiami są w stanie wpłynąć pozytywnie na zachowanie pracowników i tym
samym – na zmianę procesów biznesowych. Jak to działa?

zbyt rzadko, by przynieść oczekiwane
korzyści. Kiedy w TIMATE zastanawialiśmy
nad tym, jak usprawnić działanie przedsiębiorstw, doszliśmy do wniosku, że kluczowa jest codzienna ocena pracowników.
Także dlatego, że pozwala ona na jednoczesne ocenianie zarządzania firmą oraz
procesów, które w organizacji funkcjonują.
Żaden pracownik nie jest samotną wyspą
– jeśli nie realizuje zadań w sposób, który
nas satysfakcjonuje, jego postawa wynika
PO PIERWSZE – OCENA
z działań innych członków zespołu i na te
Ocena pracownicza często jest postrze- działania wpływa. Nie zauważając tego
gana jako zło konieczne. Pracownicy się jej od samego początku, pozwalamy proboją, bo nie rozumieją jej celu, a kadra kie- blemom narastać. Po sześciu miesiącach
rownicza i działy HR traktują ją jako dodat- czy roku naprawienie sytuacji i wprowakowy obowiązek, który pochłania ich dzenie odpowiednich zmian będzie dużo
czas. Tymczasem ocena ma swój głęboki bardziej czaso- i kosztochłonne, a czasami
sens. Pomaga w odkryciu i odpowiednim już niemożliwe, ze względu na duży opór
wykorzystaniu potencjału zespołu, poka- w organizacji.
zuje pracodawcom i zatrudnionym oczekiwania, jakie stawia im druga strona. To dlatego w systemie TIMATE, który
Pozwala też sprawdzić, czy te oczekiwania w swojej podstawowej wersji służy
zostały spełnione i co można poprawić, do rejestracji i analizy czasu pracy,
aby tak się stało.
wprowadziliśmy możliwość oceniania
pod koniec każdego dnia pracy różNiestety, w większości przedsiębiorstw nych obszarów działań pracownika.
ocena pracownicza jest przeprowadzana Ocena jest wystawiana automatycznie
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na podstawie danych na temat pracy
gromadzonych przez system. Pracownik
otrzymuje czytelne emotikony, które
pokazują, czy w odpowiedni sposób
wywiązał się ze swoich obowiązków.
Smutna, neutralna lub uśmiechnięta
buźka wyświetla się na jego indywidualnej karcie – identyfikatorze.
Co to daje? I pracownicy, i ich przełożeni
na bieżąco otrzymują jasną informację
zwrotną, dzięki której wiedzą od razu, czy
wdrożony sposób pracy jest efektywny.
W razie jakichkolwiek problemów mogą
działać od razu, identyfikując i naprawiając
obszary sprawiające trudności.

PO DRUGIE – MOTYWACJA
Taka bieżąca ewaluacja przynosi jeszcze
jedną korzyść – może stać się systemem
motywacyjnym dla pracowników. Jeśli
każdy dobrze przepracowany i oceniony dzień przełoży się na punkty, które
z czasem zamienią się w nagrody i premie
– firma zyska zaangażowanego pracownika, dbającego o swoje wyniki nie tylko
w miesiącu poprzedzającym roczną czy
półroczną ocenę.
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3) bezpieczeństwa – tu sprawdza się np. noszenie
kasku, trzymanie dystansu, odpowiednie raportowanie
wypadków, w tym wezwanie pomocy, czy zdalną ewakuację; 4) realizacji zadań wysyłanych na kartę; 5) wykonania normy pracy na danym stanowisku – te mogą być
wprowadzone bezpośrednio w systemie TIMATE lub
pobrane do systemu z zewnętrznego oprogramowania
przez moduł komunikacji API; 6) oraz w obszarze zarządzania, w którym końcowa ocena jest średnią not podwładnych w każdym z wymienionych wyżej obszarów.

PO TRZECIE – WEWNĘTRZNY AUDYT
Po co tego typu system ocen i motywacji wprowadzać
w przedsiębiorstwie? Przede wszystkim po to, by zautomatyzować zmiany procesowe. Ocena, zwłaszcza negatywna, staje się pierwszym sygnałem alarmowym dla
zarządzających i nakłania ich do tego, aby lepiej przyjrzeć się procesom. Może się bowiem okazać, że nie są
w pełni optymalne, np. pracownik niepotrzebnie czeka
na dostawę towarów niezbędnych mu do pracy, tracąc
przy tym cenny czas; pracownicy przemierzają kilka razy
dziennie setki metrów, bo ich stanowiska pracy są źle

Dlaczego to takie ważne? Bo przyznawanie premii na podstawie
uznaniowej lub niejasnych kryteriów może być bardzo demotywujące dla zespołu. Powiązanie ich z dzienną oceną sprawia,
że każdy z pracowników dokładnie wie, od czego uzależniona
jest wysokość jego nagrody. Może też świadomie do niej dążyć,
wykonując skrupulatnie oceniane działania. Dzięki temu cała
firma zmienia swoje funkcjonowanie niejako oddolnie. Zatrudnieni są efektywniejsi, bo tego chcą, a nie dlatego, że zmusza
ich do tego przełożony.
Karta TIMATE ocenia pracę w sześciu obszarach: 1) czystej re
jestracji czasu pracy – biorąc pod uwagę przyjście i wyjście
z pracy, przerwy; 2) wykorzystania czasu pracy, czyli korelacji
ruchu pracownika z jego stanowiskiem – np. spawacz powinien
stać, magazynier chodzić, księgowy siedzieć przy komputerze;
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Ocena, motywacja i wywoływanie dzięki nim zmian
w zachowaniu pracowników oraz w funkcjonowaniu
przedsiębiorstw to zupełnie nowy sposób zarządzania,
opierający się na technologii zwanej Internetem
Zachowań (Internet of Behaviours, IoB). To jeden
z najważniejszych, według firmy badawczej Gartner,
trendów technologicznych w 2021 r.

usytuowane w stosunku do innych miejsc,
które muszą odwiedzić, by wykonać swoje
zadania – np. magazynów. Obserwacja
zachowania pracowników pomaga zrozumieć, jak działa firma. I wskazać miejsca,
które wymagają poprawy.

choćby lokalizacji, drogi, jaką pokonują
ich użytkownicy, czy kolejności, w jakiej
wykonują wskazane czynności. Te dane
jednak same w sobie nie mają wielkiej
wartości. Wagę nadaje im odpowied
nia analiza.

Takie rozwiązanie aktywizuje też pracowników i sprawia, że to oni stają się
wewnętrznymi audytorami w firmie.
Zależy im na tym, aby dobrze wywiązywać się ze swoich zadań i uzyskiwać
pozytywne oceny oraz premie. Zatem,
jeśli coś niezależnego od nich im w tym
przeszkadza, na przykład błąd w procesie,
wskazują go przełożonym. Wygrywają
więc obie strony – zarządzający, bo mają
wgląd w to, jak działa firma, widzą,
co powoduje przestoje, i mają szansę
na szybkie wprowadzenie zmian. Pracownicy natomiast zyskują lepszą organizację pracy oraz obiektywny i sprawiedliwy system premiowy.

IoB pozwala przełożyć dane na wiedzę
o ludziach, ich schematach zachowań.
Innym słowem, na podstawie suchych
danych z różnych czujników, elementów
Internetu Rzeczy, tworzy konkretną
wiedzę na temat tego, jak działamy oraz
jak podejmujemy decyzje. Co więcej –
pozwala też na te zachowania wpływać.
Bo IoB to gromadzenie i przetwarzanie
danych, a także zastosowanie ich w celu
zmiany postępowania. Zmiany, która
przełoży się na sprawniejsze funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Nowoczesna firma powinna umieć szybko
dostosować się do zmiennych warunków
biznesowych. Nie zrobi tego bez zaangażowania pracowników, którzy jako pierwsi
INTERNET ZACHOWAŃ, CZYLI
NOWY SPOSÓB ZARZĄDZANIA
zauważą i wskażą błędy w systemach oraz
PRZEDSIĘBIORSTWEM
rozpoczną proces ich naprawy. Ich zaanOcena, motywacja i wywoływanie dzięki gażowanie podniesie codzienna ocena
nim zmian w zachowaniu pracowników połączona z systemem motywacyjnym
oraz w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, oraz odpowiednie technologie, które
to zupełnie nowy sposób zarządzania, dostarczą potrzebne dane oraz przeopierający się na technologii zwanej łożą je na konkretne zmiany w działaniu
Internetem Zachowań (Internet of Beha- całych zespołów i firm. Zmiany, u których
viours, IoB). To jeden z najważniejszych, podstaw leży audyt wewnętrzny – stały,
według firmy badawczej Gartner, trendów znacznie skuteczniejszy i mniej kosztechnologicznych w 2021 r. IoB w swoim towny niż zewnętrzny.
centrum stawia ludzkie zachowania i inteAutor:
rakcje, pozwala je rozumieć i zmieniać.
Warto pamiętać o tym, że przedsiębiorstwo to przede wszystkim ludzie. Coraz
częściej wyposażeni są oni w przeróżne
czujniki – w smartfonach, identyfikatorach czy urządzeniach wykorzystywanych do codziennej pracy, np. w kartach
TIMATE – które zbierają dane dotyczące

38

Sebastian
Młodziński,
CEO, TIMATE
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Czy Ty też tak masz?
Mam dość anonimowego hejtu na moją
markę pracodawcy
Chcę mieć kontrolę nad tym jak się
mówi o mojej firmie
Chcę wyróżnić się jako pracodawca
Mam dość przypadkowych kandydatów,
którzy nie przychodzą na rozmowy
Chcę skutecznych i prostych
procesów rekrutacyjnych
Chcę mieć w końcu dobrze
zgrane zespoły

A Ty, które pola zaznaczysz?

BIZNES

100% ZDALNE ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI MIGRACJI WIEDZY
PODCZAS IMPLEMENTACJI GBS
– CZY TO W OGÓLE MOŻLIWE,
EFEKTYWNE I RENTOWNE?

Lessons learnt z dziennika Transition Managera.
Wyobraź sobie. Jest rok 20XX (powiedzmy), a Ty – jako wytrawny Menedżer
Migracji, inaczej Menedżer ds. Przenoszenia Procesów (ang. Transition Manager)
– znajdujesz się w samym centrum realizacji projektu implementacyjnego o nazwie „GBS”: dla Globalnej Marki, dla 8 Fun
kcji Biznesowych, dla trzech lokalizacji
GBS na świecie, setek lokalnych jednostek
biznesowych, pracując w 4 różnych strefach czasowych, z tysiącem zaangażowanych w projekt – i uzbrojonych w szeroki
wachlarz kompetencji – rąk i głów odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie zaaprobowanych przez ExCo ponad
600 projektów prowadzonych równolegle dla trzech centrów GBS... i wybucha
pandemia... COVID-19 (przykładowo)...
Wyobraź to sobie (sic)!

OKAZUJE SIĘ TO MOŻLIWE

Obostrzenia w kierunku zakazu/ograniczenia fizycznego przemieszczania się
wygenerowały w organizacjach potrzebę
przemodelowania wzorca biznesowego.
Dotyczy to zwłaszcza tych organizacji,
które funkcjonują w obszarze wsparcia
sektora nowoczesnych usług dla biznesu
(m.in. SSC/GBS/BPO). Perspektywa zastosowania pełnego trybu pracy zdalnej przy
współistniejącej, koniecznej innej przesłance: wsparciu nowoczesnych technologii, była w tym segmencie gospodarki
kluczowym kryterium wyboru. Taka możliwość wykorzystania elastycznego podejścia do pracy uchroniła tę branżę przed
stagnacją, bądź nawet ryzykiem załamania, utratą setek tysięcy miejsc pracy
(wg. Raportu ABSL na koniec Q1 2021 je
dynie w Polsce zatrudnienie w tej branży
Nadchodzi rok 2020, stajesz się częścią wyniosło ponad 355 tys. osób, ze wzropandemicznej entropii, potężnego global- stem r/r na poziomie 10%).
nego kryzysu. Homo sapiens nagle zostaje
zmuszony zatrzymać się, z powodu lock Wyposażono pracowników w pełną in
downu ograniczyć lub w ogóle zamknąć frastrukturę techniczną (laptopy/dodatswoje biznesy. Jak odpowiedzieć na taki kowe monitory/telefony służbowe, inne)
kryzys? Czy przedsięwzięcie zakrojone z dostawą do domu, zabezpieczono
na taką skalę jest w ogóle możliwe do także ich tzw. Well-being w warunkach
wykonania w warunkach całkowitego pandemii. Dzięki systemowi pracy
lockdownu?
zdalnej nastąpiła eliminacja czasu pracy
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spędzanego przez pracownika na dojazd
do biura (tzw. commuting), czy możliwość regulowania swojego czasu pracy
dostosowanego do wymogów projektu, a pracodawca pozostając w regularnym kontakcie z pracownikami mógł
reagować na sytuacje kryzysowe odpowiednio szybko.

ONLINE, ALE CZY EFEKTYWNIE?
Możliwości, jakie niesie ze sobą wykorzystanie nowoczesnej technologii i w efekcie
perspektywa przeniesienia działalności
biznesowej do sieci w dużym stopniu
warunkuje pomyślność takiego przedsięwzięcia. Sam bowiem Knowledge
Transfer – krytyczna faza każdego projektu migracyjnego jako fundament
i podwaliny przyszłego GBS – w głównej
mierze dzieje się warunkach f2f spotkań
trenerów i adeptów przejęcia wiedzy,
wymaga szczegółowego zaplanowania
i przygotowania, począwszy od planów
szkoleniowych na logistycznych kończąc. Zamiast zatem wykorzystywania
mobilności i podróży w celach przejęcia
wiedzy, zastosowano dostępne w organizacji narzędzia do zdalnej komunikacji
w postaci komunikatorów biznesowych,
i uczyniono z nich użytek na poczet
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TRANSITION MANAGEMENT
1. PLAN

2. PREPARE

3. EXECUTE

Operational Model
Confirmation

Transition
Preparation

Knowledge Transfer
Team Onbording

High Level Transition
Planning

Process Definition

Knowledge
Transfer Planning

Transition Expectation
Definition

Knowledge
Transfer Readiness

efektywnego, zdalnego przekazania
wiedzy i całej facylitacji projektu implementacyjnego GBS. Rozwiązania, takie
jak spotkania online – audio i video z wi
downią nawet kilkusetosobową, broadcasty, webcasty, warsztaty online, webinaria, rejestracja spotkań z możliwością
nagrywania, odtwarzania i transkrypcji –
opanowały naszą rzeczywistość, wypełniły nasze kalendarze i zmieniły trajektorię
działania w biznesie i myślenia o biznesie,
przyspieszając adopcję digitalizacji, automatyzacji i innych technologii. Aby sprostać wyzwaniu, jakim jest realizacja koncepcji transformacji, bardzo wygodnym
narzędziem z perspektywy każdego Transition Managera jest posiadanie przez
organizację szytej na miarę i spójnej
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4. STABILISE
Hypercare
Transition Closing

Parallel run
Knowledge
Transfer Closing

metodologii działania. Takiej, która staje
się „przewodnikiem”, definiuje i odnosi się
szczegółowo do zastosowania procedur
zarządzania projektem: struktury zarządzania, z opisem ról i odpowiedzialności
poszczególnych zespołów współdziałających w projekcie (PMO, Project Teams
per Function, Local Teams, GBS Teams, IT,
Change Management & Comms Team,
3rd party provider, itp.), zakłada pewną
oś czasu dla każdego projektu i jej faz,
zawiera szczegółowy opis faz migracji
wraz z listą aktywności dla każdej z nich
i ukoronowaniem każdej w postaci toll
gate jako kamienia milowego.

skali, brak narzędzi oraz technik pracy
autoryzujących pracę setek osób w nich
zaangażowanych, może okazać się karkołomne. Opasła metodologia działania
może wszak stanowić wąskie gardło dla
projektu, zawsze zatem należy używać
tzw. common sense, by działać nadal
w granicach metodologii, a nie ograniczać
zasobów czasowych, ludzkich, materiałowych – swoich i pozostałych interesariuszy
projektu. Dzięki zintegrowanemu podejściu powyższych wytycznych w naszym
projekcie, do połowy tego roku udało się
z sukcesem namaścić GO LIVE dla aż 45%
projektów (z 600 w pipeline), które tym
samym przeszły z fazy Transition do fazy
Rzec by można: dużo biurokracji. Być Stabilizacji – pod skrzydła zespołów Opemoże. Jednak, przy projektach o takiej racyjnych w 3 centrach GBS.
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BIZNES

Szacuje się, że przed pandemią budżety na travel & expenses
wynosiły około 10% przychodów firm i według statista.com w 2019 r.
globalnie wydatki z tytułu podróży służbowych osiągnęły rekordowy
poziom 1,3 biliona USD, a wskutek restrykcji związanych z COVID-19
spadły do poziomu 504 miliardów USD, czyli o około 61%.
Są to znaczące sumy, które wróciły do budżetów firm.

KOSZYK ZYSKÓW I STRAT
Z ekonomicznego punktu widzenia,
skierowanie się na drogę pełnego, zdalnego zarządzania tego rodzaju projektami pozwoliło uzyskać również niemałe
zwroty do budżetów firm na poczet kosz
tów „travel & expenses” (kosztów podróży
i wydatków z tym związanych, np. diety).
Wiemy bowiem, że dotychczas projekty
zakrojone na taką skalę i związane stricte
z przenoszeniem wiedzy z miejscowych/
zagranicznych lokalnych jednostek biznesowych do struktur SSC/GBS/BPO, wiązały się z minimum kilkutygodniowymi
wyjazdami służbowymi do tych jednostek.
Wspomagało i usprawniało to nie tylko
sam proces przekazania wiedzy, ale także
umożliwiało zbudowanie dobrych relacji
z Klientem, co zdecydowanie pozytywnie
wpływa na każdą przyszłą współpracę.
Tymczasem, pandemia COVID-19 kompletnie uziemiła scenariusze podróżnicze.
Szacuje się, że przed pandemią budżety
na travel & expenses wynosiły około
10% przychodów firm i według statista.
com w 2019 r. globalnie wydatki z tytułu
podróży służbowych osiągnęły rekordowy poziom 1,3 biliona USD, a wskutek
restrykcji związanych z COVID-19 spadły
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do poziomu 504 miliardów USD, czyli
o około 61%. Są to znaczące sumy, które
wróciły do budżetów firm. Raport McKin
sey z 7 lipca 2021 (The comeback of corporate travel: How should companies be planning?) zakłada podział firm na 4 segmenty,
jeśli chodzi o rozważania w kontekście dalszego planowania podróży służbowych:
• The Never Left – około 15% udziału w wy
datkach z tytułu podróży służbowych
w roku 2019, to segment, dla którego
podróże są niezbędne do prowadzenia
działalności gospodarczej.
• The Never Returning – około 20% to
głównie firmy, które w wysokim stop
niu zdigitalizowały swoje środowisko
pracy zapewniając jednocześnie wy
soką efektywność.
• The Fear Of Missing Out (FOMO) – około
60% to segment, gdzie podróże wykorzystywane są jako cel utrzymywania
ważnych relacji z klientami.
• The Wait And Watch – około 5% – stosunkowo mało konkurencyjne branże
i role w biznesie.
Ten kurs jest nadal nierówny. Ocenia się
natomiast, że do 2023 r. wydatki z tytułu

podróży służbowych zostaną zredu
kowane przez korporacje o około 20%.
Sprzyja temu dalsze wykorzystywanie
systemu pracy zdalnej przy użyciu nowoczesnych technologii.
Mocno pożądaną elastyczność zapewnia
również zaangażowanie w projekty zew
nętrznych partnerów biznesowych posiadających wyspecjalizowane i doświadczone zaplecze kadrowe, co także wzmac-
nia decyzyjność organizacji przy konkludowaniu projektów transformacyjnych
– a podsumowanie ostatniego roku dzia
łań dowodzi, że to był dobry kierunek, i że
z satysfakcją można mówić dziś o osiągnięciach ostatnich 12–15 miesięcy.

Autor:

Joanna Wilczyńska,
Program Manager,
Senior Consultant,
Adaptive Group
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Korzystanie z usług PR
jeszcze nigdy nie było tak proste
Public Relations na zawołanie

www.prod.news

WYWIAD NUMERU
WINNER OF 2021

OUTSOURCING STARS

ZAUFANIE
WAŻNIEJSZE
OD NAGRÓD.

POMORSKIE OTWARTE
DLA ŚWIATOWEGO BIZNESU
Wywiad z Łukaszem Żelewskim, Prezesem
Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza.
Katarzyna Czylok-Dąbrowska, Pro Pro
gressio: Panie Prezesie, przede wszystkim jeszcze raz gratulujemy tegorocznego tytułu Gwiazdy Outsourcing Stars
2020, przyznanego w czerwcu przez
Pro Progressio. Co oznacza dla Pana
i całego zespołu Invest in Pomerania
to wyróżnienie?
Łukasz Żelewski, Prezes Zarządu ARP:
Gwiazda Outsourcing Stars 2020 jest
potwierdzeniem sukcesu współpracy
między biznesem a miastami. Trójmiasto
to jeden organizm, który wspólnie tworzy miejsce przyjazne zarówno dla inwestorów, jak i mieszkańców. Dla zespołu
Invest in Pomerania ta nagroda jest
potwierdzeniem dobrze wykonanej
pracy w tym szczególnym czasie, który
przyniósł wszystkim nowe wyzwania.
Uważam, że im sprostaliśmy i pokazaliśmy, że możemy jeszcze więcej.
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W tym roku możecie Państwo pochwalić
się jeszcze innymi nagrodami i wysokimi
miejscami w rankingach...
Otrzymaliśmy tytuł Europejskiego
Regionu Przedsiębiorczości 2020, to jedno
z kluczowych wyróżnień przyznawane
za dobrą i przyszłościową strategię rozwoju
przedsiębiorczości w regionie. Warto wspomnieć o 4. miejscu w rankingu Tech Cities
of the Future 2020/21 – FDI Strategy oraz
miejscach w pierwszej piątce rankingu Tech
Cities of the Future 2020/21 w kategoriach
Rising Cities, oraz wśród średnich i małych
miast. Ranking jest publikowany przez
uznany, prestiżowy magazyn fDi należący
do grupy Financial Times. Naszym celem
nie są jednak nagrody. Nieustannie pracujemy nad zwiększaniem konkurencyjności inwestycyjnej i atrakcyjności naszego
regionu. Uznanie jest dla nas potwierdzeniem, że trzymamy właściwy kurs i motywacją do dalszego działania.
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WYWIAD NUMERU

BSS to obecnie najprężniej
rozwijający się sektor
na Pomorzu. Nawet w trudnym
2020 r. powstało blisko 2000
nowych miejsc pracy, a liczba
centrów przekroczyła 160.
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Województwo pomorskie jest najszybciej rozwijającym się regionem
w Polsce. Co napędza ten rozwój?
Po pierwsze, doskonałe położenie
Pomorza na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków transportowych, dynamicznie rozwijające się porty morskie
i lotnisko, coraz lepsza dostępność transportowa regionu i rosnące zaplecze logistyczne. Te czynniki umożliwiają rozwój
wymiany międzynarodowej i przyciągają
inwestorów zagranicznych. Region odnotowuje także najwyższy w całym kraju
przyrost naturalny i jedno z najwyższych
sald migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały, co daje rozwijającym

się tu firmom szansę na stałe uzupełnianie kadr.
Warto też podkreślić takie kwestie, jak zdywersyfikowana, różnorodna gospodarka,
zaawansowane zaplecze badawczo-rozwojowe, koncentracja wykwalifikowanych
kadr, czy zaawansowany system obsługi
i wsparcia inwestorów. One także wpływają
na aktualną sytuację regionu. Bardzo istotna
jest także konsekwencja i determinacja
w działaniu wykazywana przez Samorząd
Województwa od kilkunastu lat. Dzięki „długomyślności” udaje się prowadzić projekty
bez zagrożenia, że polityczna kadencyjność
zniweczy dotychczasowe osiągnięcia.
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Gwiazda Outsourcing Stars
2020 jest potwierdzeniem
sukcesu współpracy między
biznesem a miastami.
Trójmiasto to jeden
organizm, który wspólnie
tworzy miejsce przyjazne
zarówno dla inwestorów, jak
i mieszkańców. Dla zespołu
Invest in Pomerania ta
nagroda jest potwierdzeniem
dobrze wykonanej pracy
w tym szczególnym czasie,
który przyniósł wszystkim
nowe wyzwania.
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Które sektory przemysłowe i biznesowe są kluczowe w województwie
pomorskim? Wiem, że w ostatnich
latach sektor nowoczesnych usług dla
biznesu odnotował rekordowe wzrosty
w regionie.
BSS to obecnie najprężniej rozwijający
się sektor na Pomorzu. Nawet w trudnym
2020 r. powstało blisko 2000 nowych
miejsc pracy, a liczba centrów przekroczyła 160. Region specjalizuje się w takich
dziedzinach, jak software development,
sztuczna inteligencja, compliance, AML
– anti money laundering czy KYC – know
your customer. Przez ostatnie 10 lat
branża odnotowuje dynamiczny rozwój,
któremu towarzyszy boom na rynku
nowoczesnych nieruchomości biurowych. W tym czasie zatrudnienie w sektorze wzrosło pięciokrotnie i już w zeszłym
roku przekroczyło 30 tys. pracowników.

Pomorskie jest postrzegane jako jedno z najbardziej przyjaznych miejsc
do życia i pracy w Polsce, ale też w Eu-
ropie. Na pewno nie chodzi tylko
o dostęp do morza i plaż.
Pomorze jest jednym z najlepszych
miejsc do pracy, życia i nauki. Oprócz
atrakcyjnej lokalizacji nasz region oferuje znacznie więcej. Jesteśmy jedną
z nielicznych aglomeracji szczycących
się inteligentnymi specjalizacjami, które
doprowadziły do powstania ekosystemu
opartego na kreatywności, współpracy
i przyjaznym środowisku biznesowym.
Tym, co dodatkowo wyróżnia Pomorze,
jest świadomość wartości, takich jak solidarność, współpraca i integracja służących rozwojowi biznesu i podniesieniu
jakości życia mieszkańców oraz szeroka
oferta edukacyjna. Naszą otwartość
i walory regionu potwierdza fakt, iż zdobywamy zaufanie firm z całego świata
Ale to nie jedyny sektor, który jest kołem – m.in. z Japonii, Chin, USA, krajów skannapędowym naszej gospodarki. Dzięki dynawskich, Niemiec, Ukrainy, Białorusi,
rozwojowi infrastruktury dostępowej, Bliskiego Wschodu, Indii – pomimo ich
Pomorze, w końcu, w pełni wykorzystuje różnych biznesowych doświadczeń, orgaswój główny atut, czyli nadmorskie poło- nizacji czy kultury pracy.
żenie i, w efekcie skutecznie przyciąga projekty przemysłowe i logistyczne. Jesteśmy Ponadto, takie inicjatywy jak Live more.
obecnie jednym z najgorętszych rynków Pomerania & Jobs@Pomerania, działają
magazynowych, a Trójmiasto stało się na rzecz pozyskiwania inwestorów i twotransportowym hubem dla Europy Środ- rzenia bezpośrednich powiązań między
kowej i Wschodniej. Jeśli chodzi o samą pracodawcami a potencjalnymi pracowprodukcję, to naturalnie rozwijają się nikami z całego świata.
branże związane z przemysłem morskim.
Trójmiasto jest jednym z głównych
Od jakiegoś czasu funkcjonujemy na ośrodków rozwijania sztucznej inteeuropejskiej mapie elektromobilności ligencji w Polsce, zgodnie z raporza sprawą fantastycznego projektu Nor- tem Digital Poland „Map of Polish
thvoltu i pracujemy nad kolejnymi inwe- AI”. Jak Wam się udało zostać polską
stycjami w tym zakresie. Oprócz elektro- Doliną Krzemową?
mobilności wyróżniają się także projekty
Na wspólny krajobraz sztucznej intezwiązane z pojazdami autonomicznymi. ligencji na Pomorzu składa się wieloletMamy tu już bogate doświadczenia. nia obecność globalnych marek, takich
Wystarczy spojrzeć na centrum badaw- jak Intel, czy Amazon, a także międzynaczo-rozwojowe Intela, gdzie rozwijane rodowe sukcesy startupów. Trójmiejską
są technologie przetwarzania danych społeczność AI budują również wydarzewykorzystywane właśnie w samochodach nia, instytucje i miejsca, takie jak AI Digital
autonomicznych, czy też zakład Aptiva Innovation Hub, całe serie spotkań realiprodukujący kamerki i panele wspomaga- zowanych przez Fundację Infoshare, konjące jazdę autonomiczną. Właśnie nasze ferencja „IT Manager of Tomorrow”, dziekompetencje w zakresie rozwoju tech- siątki meetupów i maratonów programonologii IT oraz projektowania i wytwa- wania. Ponadto dobrze rozwinięta infrarzania elektroniki predestynują Pomorze struktura techniczna i naukowa tj. parki
do stania się kluczową polską lokalizacją technologiczne, inkubatory i akceleratory.
nowoczesnego automotivu.
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WYWIAD NUMERU

Pomorze jest jednym z najlepszych miejsc do pracy,
życia i nauki. Oprócz atrakcyjnej lokalizacji nasz
region oferuje znacznie więcej. Jesteśmy jedną
z nielicznych aglomeracji szczycących się inteligentnymi
specjalizacjami, które doprowadziły do powstania
ekosystemu opartego na kreatywności, współpracy
i przyjaznym środowisku biznesowym.
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Całość uzupełnia bogata oferta edukacyjna na uczelniach publicznych, a także
możliwość podnoszenia kwalifikacji
w prywatnych szkołach kodowania, co
ma bezpośrednie przełożenie na wysoką
liczbę absolwentów kierunków i szkoleń
istotnych dla rozwoju AI. Z tych względów
utworzyliśmy stronę internetową, www.
aipomerania.com – prezentującą firmy,
instytucje, lokalne produkty i usługi opracowywane w oparciu o sztuczną inteligencję. Trójmiasto ma wszelkie predyspozycje, żeby stać się kluczowym centrum
technologicznym w tej części Europy,
a sztuczna inteligencja jest tylko jednym
z kilku obszarów, w których faktycznie
odnosimy znaczące sukcesy. Wystarczy
spojrzeć na dokonania lokalnych deweloperów IT w obszarze lotnictwa i nawigacji,
gdzie – podobnie jak w przypadku AI –
we współpracy z firmami utworzyliśmy
kolejną inicjatywę o nazwie Aviation Hub.

Wybrzeże łączy wyjątkowa
architektura, o czym świadczy
chociażby wyróżnienie przyznane
projektowi Granaria, realizowanemu
na północnym cyplu Wyspy
Spichrzów, w konkursie MIPIM
Awards, nazywanym w branży
budowlanym Oskarem.

Outsourcing&More Polska | wrzesień–październik 2021

dla obecnych i przyszłych firm, dzięki
czemu, przy dużym zaangażowaniu lokalnych deweloperów, lada moment przekroczymy w Trójmieście milion metrów
kwadratowych nowoczesnej powierzchni
biurowej. Do tego celu przybliżyły nas
najnowsze inwestycje w Oliwie m.in.
Olivia Prime B w kompleksie Olivia Business Centre, czy biurowiec Wave firmy
Skanska. Na terenach stoczniowych
warto zwrócić uwagę na budynek Palio
A firmy Cavatina, biurowiec C300 Inopy,
czy zabytkowy budynek Dyrekcji, który
stał się teraz ciekawą przestrzenią konferencyjno-biurową. Wyróżnikiem tych biur
jest ich jakość, nie tylko pod kątem standardów bezpieczeństwa, które budynki
spełniają, ale też wszystkich udogodnień,
które firmy oferują swoim pracownikom
– wszystko to daleko odbiega od tradycyjnego rozumienia powierzchni biurowej
i dodatkowo zachęca do relokacji do Trójmiasta – u nas nie tylko można dostać cieNiedawno odwiedziłam Gdańsk. Oko kawą pracę, ale też pracować w komforlice Motławy, Starego Maneża czy towym otoczeniu.
Stoczni Gdańskiej robią piorunujące
wrażenie. Proszę nam przedstawić kil- Już od 10 lat Invest in Pomerania po
ka perełek – inwestycji z ostatnich 2–3 maga inwestorom realizować ich prolat, które koniecznie trzeba zobaczyć. jekty na Pomorzu. Na jakie wsparcie
To, co cieszy szczególnie to nowa konkretnie inwestorzy mogą liczyć?
Głównym mottem inicjatywy Invest in
jakość tych miejsc. Dzięki ich biznesowo-usługowo-mieszkaniowemu charak- Pomerania jest „we care more”, dlatego też
terowi udaje się w atrakcyjnych lokali- nasze wsparcie jest zawsze szyte na miarę.
zacjach tworzyć przestrzenie przyjazne Na wstępie do projektu inwestycyjnego
mieszkańcom. Całość spina wyjątkowa przydzielony zostaje project manager,
architektura, o czym świadczy chociażby który opiekuje się inwestorem w trakwyróżnienie przyznane projektowi cie całego procesu. Pierwsze wsparcie
Granaria, realizowanemu na północ- obejmuje m.in. przygotowanie raportów
nym cyplu Wyspy Spichrzów, w konkur- i analiz, pomoc w nawiązaniu kontaktu
sie MIPIM Awards, nazywanym w branży z lokalnymi władzami i partnerami, organizacja wizyty lokalnej. Po podjęciu decyzji
budowlanym Oskarem.
o otwarciu centrum, Invest in Pomerania
W tym kontekście warto też wspomnieć pomaga w działaniach marketingowych
o uchwale krajobrazowej, którą przyjął budujących markę pracodawcy na rynku
Gdańsk, a zaraz podejmie Gdynia – nasze pracy oraz zapewnia wsparcie w dostęmiasta starają się, aby mieszkańcy żyli pie do kandydatów. Inwestor może także
w estetycznym otoczeniu, bez natłoku liczyć na opiekę poinwestycyjną, m.in.
pstrokatych reklam i banerów, co wpływa budowanie lokalnej społeczności biznesozasadniczo na poziom jakości życia i sta- wej, wsparcie w procesie legalizacji pobytu
nowi dodatkowy argument do przepro- obcokrajowców. Dla ułatwienia startu prawadzki do Trójmiasta.
cowników relokujących się do Trójmiasta
spoza województwa pomorskiego, Invest
Trzeba też wspomnieć o budownictwie in Pomerania oferuje jednorazowe stypenstricte biznesowym. Z prawdziwą przy- dium, które wynosi 10 tys. zł.
jemnością obserwuję konsekwencję
w tworzeniu komfortowych miejsc pracy Dziękuję za rozmowę.
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AKTUALNOŚCI
INWESTYCYJNE
CAVATINA CONCERT HALL NA BAINBRIDGE ISLAND
Cavatina Holding, jeden z największych
deweloperów komercyjnych działających na polskim rynku, znany jest z nieszablonowego podejścia do rozwijanych
projektów i zamiłowania do oryginalnej
architektury. Wspólnie z uznanym, działającym globalnie biurem architektonicznym Epstein, deweloper przygotował koncepcję wyjątkowej przestrzeni
kulturalno-rozrywkowej, która miałaby
powstać na wyspie Bainbridge w Stanie
Waszyngton, na zachodnim wybrzeżu
Stanów Zjednoczonych.

do zajęć muzycznych i artystycznych.
Na charakter i formę projektu wpływ
miały między innymi koncepcje historyczne, kulturowe i środowiskowe, a także
dorobek lokalnej architektury. Sztuka plemienna Salish i Suquamish była znaczącą
inspiracją dla płynnego i organicznego
kształtu budynku. Półksiężyce, trygony,
owale i inne kształty, które były używane
w rzeźbieniu w drewnie i stylizowanej
sztuce plemienia Salish są ucieleśnione
w architekturze budynku.

Suquamish. Ponadto twórcy koncepcji
chcieli wykorzystania szybko odnawialnych materiałów i dopełnić naturalną
przestrzeń, w której zaprojektowano Cavatina Concert Hall.

Idea zaangażowania społeczności była
również ważnym czynnikiem przy projektowaniu zewnętrznego amfiteatru,
który otwiera się i rozlewa na pobliski
park, umożliwiając widzom podziwianie
występów muzycznych podczas wypoczynku na świeżym powietrzu. Koncepcja
W projekcie architekci postawili także budynku została także dobrze przeWłaśnie zaprezentowano koncepcję na zastosowanie przejrzystości i moc- myślana pod kątem zrównoważonego
przygotowaną przez biuro Epstein wraz nych kontrastów. Na dominujący materiał budownictwa – zaplanowano w nim rozz Cavatina Holding. Budynek ma posiadać konstrukcyjny i wykończeniowy wybrali wiązania pozwalające na wykorzystanie
krytą salę koncertową na 500 osób, amfi- drewno. To właśnie ono wykorzystywane energii słonecznej, geotermalne systeatr zewnętrzny na 600 miejsc, prze- było najczęściej w lokalnej architekturze temy ogrzewania i chłodzenia, energostrzeń do wystawiania sztuki, sale spo- budynków mieszkalnych i użytkowych, oszczędne systemy wentylacyjne, hydrotkań społeczności lokalnej oraz sale w tradycyjnych rzeźbieniach plemienia poniczne rośliny wewnętrzne, pozwalające zadbać o jakość powietrza i inne
technologie zmniejszające zużycie energii
i emisję dwutlenku węgla.
Przedstawiona koncepcja to nie pierwszy
odważny projekt kulturalno-rozrywkowy,
w który angażuje się Cavatina. W ramach
obiektu Cavatina Hall w Bielsku-Białej,
deweloper, poza pierwszymi w mieście
biurami klasy A, zaprojektował salę koncertową mogącą pomieścić niemal 2 tys.
osób oraz profesjonalne studio nagrań.
Charakterystyczna, szklana kopuła Cavatina Hall wyróżnia się na tle otoczenia
i przyciąga zainteresowanie mieszkańców
oraz turystów. Trwają prace wykończeniowe w części koncertowej obiektu.
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THE PARK KRAKÓW WDRAŻA INNOWACJE
Samowystarczalny kampus biurowy
klasy A na krakowskim Podgórzu będzie
nie tylko zielony, ale też pełny innowacyjnych rozwiązań. Najnowsza realizacja
White Star Real Estate w Krakowie oferuje
przyszłym najemcom aplikację mobilną,
która znacząco ułatwi komunikację oraz
korzystanie z infrastruktury. Dodatkowo
obiekty będą wyposażone w inteligentny
system parkowania, innowacyjny układ
wentylacyjny z lampami UV oczyszczającymi powietrze oraz stacje do ładowania
samochodów elektrycznych.

samopoczucie pracowników zadba innowacyjny układ wentylacji wyposażony
w Lampy UV, dzięki którym powietrze
zarówno na powierzchniach biurowych,
jak i w parkingu podziemnym będzie
w 99,9% pozbawionym zanieczyszczeń. Duże powierzchnie przeszklone
zapewnią najemcom doskonały dostęp
do światła dziennego, co ma kluczowy
wpływ na dobrostan i wydajność pracowników. Wewnętrzne żaluzje przeciwsłoneczne umożliwią regulację nasłonecznienia w zależności od potrzeb, a otwierane moduły okienne zapewnią dostęp
Innowacyjna aplikacja mobilna znacząco do świeżego powietrza.
ułatwi komunikację oraz korzystanie
z infrastruktury, równocześnie będąc platformą umożliwiającą stały, obustronny
kontakt między najemcami a wynajmującym. Za jej pośrednictwem najemcy
będą mogli zapraszać gości – poprzez specjalny kod QR, który umożliwi im wjazd
na parking, wejście do budynku i skorzystanie z wind bez potrzeby używania
kart. Korzystający z aplikacji pracownicy
dowiedzą się o planowanych eventach
czy promocjach w punktach usługowych,
będą mogli również zgłosić ewentualne Jak wskazuje sama nazwa projektu,
usterki. Aplikacja zoptymalizuje również The Park Kraków będzie wyróżniać barwykorzystanie parkingu – pracownik, dzo duża ilość zieleni. Cała przestrzeń
który danego dnia jest nieobecny, może pomiędzy budynkami, o łącznej powierz
udostępnić swoje miejsce innej osobie. chni 3 ha, będzie otwarta dla pieszych
Zwiększy ona komfort najemców, pod- i wyłączona z ruchu samochodowego.
niesie efektywność wykorzystania dostęp- Zostanie ona zagospodarowana starannie
nych zasobów i oszczędzi czas.
dobraną zielenią, elementami wodnymi
i naturalnymi materiałami, zgodnie z zasaProjekt wyposażony jest w szeroką gamę dami biophilic design. Wszystkie zastosorozwiązań ekologicznych, tj. panele foto- wane w projekcie rozwiązania połączone
woltaiczne, z których energia będzie z szeroką ofertą udogodnień m.in. restauwykorzystana w częściach wspólnych racjami, kawiarniami, lokalami usługonieruchomości, dzięki temu budynki wymi, a także strefami relaksu, stworzą
będą charakteryzowały się wysoką w tym miejscu wyjątkowo przyjazne śroefektywnością energetyczną. O dobre dowisko pracy.

WOJDYŁA BUSINESS PARK SA Z NOWYM NAJEMCĄ
Startup A4BEE Sp. z o.o. wynajął 600 mkw.
powierzchni biurowej w Wojdyła Business
Park SA. Doradztwo po stronie Wojdyła
Business Park we Wrocławiu objęła międzynarodowa firma doradcza Cushman
& Wakefield.
Firma A4BEE Sp. z o.o. to podmiot skupiający się na tworzeniu innowacyjnych
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i unikalnych rozwiązań technologicznych. Na co dzień startup wspiera międzynarodowe firmy z sektora biotechnologii, farmacji, opieki medycznej oraz
przemysłu w obszarze innowacji cyfrowych. Zespół budynków biurowych
Wojdyła Business Park zlokalizowany
jest w obrębie dzielnicy Fabryczna przy
ulicy Muchoborskiej.
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INWESTYCJE
CASE STUDY

OKIEM EKSPERTA
– COREES POLSKA
Wychodzimy z założenia, że to ludzie stanowią fundamentalną część
organizacji, w której komfort pracy podyktowany jest odpowiednio dobraną
i zbalansowaną przestrzenią biurową – oraz formą pracy. Z perspektywy
firm, biuro to miejsce pozwalające na kreowanie pożądanego wizerunku
wśród pracowników, mające zachęcać potencjalnych kandydatów
do współpracy, jak również podnosić wydajność codziennej pracy. Jak
nauczyło nas doświadczenie, praca zdalna zdywersyfikowała z jednej strony
przekonanie, że efektywność przynosi wyłącznie praca stacjonarna, ale
także pokazała, że można podchodzić racjonalnie do realizacji biznesu oraz
przestrzeni biurowej w sposób bardziej elastyczny.
Decyzje, przed którymi stoją organizacje, dotyczą pozostania w aktualnej
lokalizacji na obecnie zajmowanej
powierzchni, przebudowy przestrzeni
lub zmiany siedziby. Decyzje mogą mieć
związek zarówno z planami zmniejszania
powierzchni czy konsolidacji swoich
oddziałów, bądź tworzenia struktury biurowej w modelu hub&spoke – zakładającym centralne biuro główne i mniejsze
oddziały satelickie w obrębie tego
samego miasta/aglomeracji bądź mniejszych miast regionalnych. Zmiany związane z biurem wpływają na różne pola
działania organizacji: zaczynając od kwestii koncepcyjnych przy planowaniu sposobu funkcjonowania poszczególnych
działów, procesu zatrudnienia i jego
formy, poprzez onboarding pracowników,
aż po wdrażanie optymalnej formy pracy
(w tym praca zdalna i hybrydowa) czy procesu projektowania i implementacji zmian
w obecnych strukturach organizacji.

WYMUSZONA ELASTYCZNOŚĆ
Elastyczność, do jakiej zostaliśmy niejako zmuszeni przez pandemię, stała się
megatrendem, który obserwujemy nie
tylko w podejściu do pracy zdalnej.
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W aspekcie przestrzeni biurowej to, co
na pewno uległo zmianie, to podejście do okresu najmu na bardziej elastyczne. Dotychczas standardowo zawierano umowy najmu na okres pięcioletni. Obecnie możemy zaobserwować
trend, w którym najemcy nie chcą się
wiązać na tak długi czas – zwiększa się
liczba umów na okres krótszy niż 5-letni.
Coraz większą popularnością cieszą się
opcje podnajmów czy biura typu flex,
popularnie zwane coworkingami, które
nie wymuszają na najemcy długoterminowych warunków najmu. Na rynku
dostępne są różne warianty i modele
także w tym zakresie – ciekawe rozwiązania proponuje także The Instant Group
– będący naszym partnerem na Polskę.

na samych rynkach regionalnych do sumy
150 tys. m2. Jak wykazują badania, które
Corees Polska przeprowadziła wraz z firmą
Antal (Model pracy a efektywność i zadowolenie pracowników `MPEZ`) 56% firm nie
planuje bądź nie chce redukować swojej
powierzchni. Takie wskazania są oczywiście skorelowane z brakiem jednoznacznych decyzji dotyczących zakładanego
dalszego modelu pracy oraz tempa/
zakresu powrotu do biur. Jednocześnie,
istnieją także firmy oraz branże, które
powierzchnie redukują, ale są to organizacje, które w większości przypadków
podjęły już decyzje o charakterze dalszej
formuły czy modelu pracy.

Z raportu Corees i Antal wynika, iż wielu
pracowników ceni sobie pracę z domu,
PODNAJEM SPOSOBEM
lecz mimo wszystko chciałoby wrócić
NA OSZCZĘDNOŚCI
do biur. Ewentualnie pracować w systemie
W związku z pracą zdalną i niewielkim hybrydowym, który pozwala na większą
obłożeniem powierzchni biurowej, wiele elastyczność, ale zapewnia to, czego brafirm zdecydowało się na oferowanie części kuje nam dziś najbardziej, czyli kontaktu
swoich powierzchni na podnajem, co ze współpracownikami.
przerodziło się w jeden z najbardziej praktykowanych trendów na polskim rynku PEOPLE FIRST – THEN PLACES
biurowym, zwiększając całkowity metraż W przeciągu minionego roku, stało się
dostępnych powierzchni biurowych jasne, że kluczowym elementem każdej
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Jak wykazują badania, które
Corees Polska przeprowadziła
wraz z firmą Antal, 56% firm nie
planuje bądź nie chce redukować
swojej powierzchni.

sprawnie działającej organizacji są jej
pracownicy oraz ich psychiczny dobrostan. To oni mają kluczowe znaczenie
w jej utrzymywaniu, wspieraniu czy rozwijaniu. Dlatego tak istotnym jest zarządzanie talentami w ramach organizacji.
Kluczowe się staje zauważenie i branie
pod uwagę potrzeb oraz oczekiwań pracowników względem pracodawcy, a także
ich otoczenia z perspektywy funkcjonalnej, społecznej i kulturowej, ale również emocjonalnej.

przestrzeni dla swoich organizacji, muszą
pamiętać o tym, że okres pandemii był
sprawdzianem, w którym Polska zyskała
w oczach międzynarodowych inwestorów.
Nasze globalne back office’y w centrach
SSC/BPO, nie przerwały swoich działań
i kontynuowały płynnie prowadzone
procesy (w przeciwieństwie, np. do takich
centrów w Indiach).

O rosnącej pozycji Polski świadczą opublikowane w kwietniu 2021 r. wyniki
badań, które przeprowadził Ryan StraZnalezienie odpowiedzi na pytania doty- tegic Advisory. Zgodnie z raportem
czące optymalnych preferencji pracow- Polska wskoczyła na 3. miejsce na świecie,
ników, oraz określenie także ich idealnej i 1. w Europie jako topowa destynacja
przestrzeni do pracy, stanowi podstawę na lokalizację centrum operacyjnego typu
do wytypowania idealnego biura dla całej Call Contact Centre. To doskonały proorganizacji i sposobu funkcjonowania jej gnostyk dla polskiego rynku biurowego
struktur. Dodatkowo jest źródłem meryto- i dalszego jego rozwoju po okresie panrycznej wiedzy dla zarządów oraz działów demii. A tym samym jest to sygnał dla firm
personalnych, a także wizerunkowych obecnych na rodzimym rynku, by decyzje
wielu organizacji.
o ewentualnych zmianach podejmować
jak najszybciej, by zagwarantować sobie
SZANSE STOJĄCE PRZED POLSKIM atrakcyjną lokalizację, na najbardziej konRYNKIEM
kurencyjnych warunkach wynajmu.
Modele hybrydowe i pracy zdalnej
na stałe zmieniły naszą rzeczywistość O COREES POLSKA
i zagościły w ogólnej świadomości. Corees Polska to niezależna firma
Finalnie, firmy planujące przeprowadzanie doradcza, oferująca szeroki zakres usług
renegocjacji umów najmu powiązanych brokerskich dla najemców oraz właścicieli
z redukcją powierzchni, czy też te, które nieruchomości komercyjnych, oferująca
będą rozważały poszukiwanie nowych wsparcie w zakresie najmu powierzchni
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biurowych, magazynowych, handlowych,
wycen oraz doradztwa inwestycyjnego.
W oparciu o niemal 30-letnie doświadczenie eksperckie oraz wykwalifikowany
zespół doradców, Corees prowadzi działania w głównych ośrodkach biznesowych,
jak również w miastach regionalnych.
Współpraca z Klientami realizowana jest
przez cały zespół Corees w oparciu o pełen
profesjonalizm oraz transparentność
relacji, zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Elastyczność
współpracy, dyspozycyjność oraz partnerskość relacji stoją u podstaw wszystkich
działań agencji – zarówno wielopoziomowych, jak i mniejszych projektów, związanych z renegocjacjami umów najmu
czy poszukiwaniami nowych lokalizacji.
W zakresie usług dodatkowych, towarzyszących procesom transakcyjnym Corees
Polska oferuje usługi prawne, projektowe,
architektoniczne czy wykończeniowe.
www.corees.pl.
Autor:

Marek Ciunowicz,
CEO, Corees Polska
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NOWE ZASADY
WSPIERANIA INWESTYCJI
– GRANT SKROJONY
NA MIARĘ!
Ubiegły rok był bez wątpienia wyjątkowy i przyniósł wiele zmian
dla branży nowoczesnych usług dla biznesu – nie tylko w Polsce,
lecz także w Europie i na świecie.
ROK PEŁEN WYZWAŃ
chodzi o projekty, które ulokowały się
W 2020 roku Polska Agencja Inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji w pierwszej
i Handlu (PAIH) wsparła 44 projekty połowie 2020 roku – 75% z nich stanowiły
z branży BSS i 15 z branży R&D – mimo polskie firmy.
ostrożności inwestorów w pierwszym
i drugim kwartale, końcówka roku zao WSPARCIE DLA NOWYCH
wocowała ciekawymi projektami, któ- INWESTYCJI NA NOWYCH
rych efekty były widoczne już na początku ZASADACH
2021 r. Niezwykle interesujące jest, że kilka Odpowiadając na potrzeby inwestorów,
firm z sektora BSS ulokowało się w Polsce, w celu pobudzenia inwestycji w związku
mimo że przez pandemię inwestorzy nie z epidemią COVID-19, 25 marca 2021 r. znomogli osobiście przyjechać do kraju. Pod- welizowano Program wspierania inwejęcie takiej decyzji na odległość nie jest stycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki
łatwe, ale w PAIH – dzięki elastyczności polskiej na lata 2011–2030 („Program”).
i umiejętności sprostania nowym wyzwa- Nowe inwestycje mogą uzyskać wsparcie
niom – dostosowaliśmy nasze działania w postaci grantu rządowego w wysokości
do istniejących warunków.
nawet do 25% kosztów kwalifikowanych
lub do 20 tys. złotych na każde nowe
W Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu miejsce pracy. Poziom wsparcia zależy
kompleksowo i nieodpłatnie wspieramy od lokalizacji inwestycji oraz liczby spełinwestorów na każdym etapie procesu nianych kryteriów jakościowych. Obecne
inwestycyjnego. Jako pomost między zasady będą obowiązywały do końca tego
prywatnymi inwestorami a państwowymi roku, z możliwością przedłużenia.
instytucjami, wsłuchujemy się w potrzeby
przedsiębiorców i na nie odpowiadamy. Zmiana Programu objęła cztery głów
Zgodnie z danymi fDi Markets – bazy pro- ne aspekty:
wadzonej przez Financial Times, Polska
1. Obniżone progi wejściowe (konieczne
jest trzecią na świecie preferowaną lokado poniesienia nakłady i miejsca pracy,
lizacją dla inwestorów zagranicznych.
które należy utworzyć), dzięki czemu
Bez wątpienia tak dobry wynik jest za
wsparcie jest dostępne dla większej
sługą stabilnej gospodarki, wykształcogrupy przedsiębiorców. Obecnie wspar
nych i proaktywnych pracowników oraz
cie mogą uzyskać nie tylko spółki, które
dobrze skrojonych narzędzi wsparcia.
mogą realizować duże inwestycje, lecz
W dużej mierze to właśnie dostosowane
także firmy z sektora mikro, małych i średdo sytuacji rynkowej instrumenty pomocy
nich przedsiębiorstw (MŚP). Rozwiązanie
publicznej mogą być języczkiem u wagi,
pozwoli na dopasowanie wymagań
który zadecyduje o realizacji inwestycji
do możliwości przedsiębiorców ze
w Polsce. Warto wspomnieć, że – jeśli
względu na skalę prowadzonej przez
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nich działalności. Ma zapobiec eliminowaniu z systemu wsparcia mniejszych podmiotów.
2. Zmodyfikowane kryteria jakościowe
– wielu przedsiębiorców łączy grant
ze zwolnieniem z CIT w ramach Polskiej
Strefy Inwestycji (PSI). Dzięki uproszczeniu
i doprecyzowaniu kryteriów jakościowych, a także bezpośredniemu nawiązaniu do ustawy o wspieraniu nowych
inwestycji (PSI) łączenie instrumentów
wsparcia jest teraz jeszcze prostsze!
3. Uproszczenie procedury aplikacyjnej
– udało się zrezygnować z długotrwałej
procedury aplikacyjnej, angażującej podmioty zewnętrzne.
4. Indywidualne podejście do przedsiębiorcy – w szczególnych przypadkach,
możliwość obniżenia kryteriów ilościowych do minimalnych progów uprawniających do ubiegania się o wsparcie
w ramach programu. Pozwala to na bardziej indywidualne podejście do przedsiębiorców i problemów, z którymi muszą się
zmierzyć w obecnej sytuacji gospodarczej.
Co istotne, wprowadzona została także
nowa kategoria przedsiębiorcy rozwijającego się, czyli zatrudniającego mniej
niż tysiąc pracowników, którego roczny
obrót lub suma bilansowa nie przekracza
250 mln euro. Mogą oni skorzystać z obniżonych o połowę progów wejściowych.
Jest to znaczące ułatwienie dla wielu polskich firm, które utraciły status średniego
przedsiębiorcy, a tym samym możliwość
korzystania z wielu programów pomocy
publicznej skierowanych do sektora MŚP.
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Inwestycja w Centrum Usług Biznesowych może
zostać objęta wsparciem do 15 tys. złotych na każde
nowoutworzone miejsce pracy, podczas gdy Centra
Usług Badawczo-Rozwojowych mogą liczyć na grant
w wysokości do 20 tys. złotych na każdego nowego
pracownika lub do 25% kosztów inwestycji.

Obecnie wsparcie mogą uzyskać nie tylko spółki, które
mogą realizować duże inwestycje, lecz także firmy
z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP). Rozwiązanie pozwoli na dopasowanie wymagań
do możliwości przedsiębiorców ze względu na skalę
prowadzonej przez nich działalności.
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JAKIE KOSZTY MOGĄ BYĆ OBJĘTE
GRANTEM RZĄDOWYM?
W ramach Programu wsparcie inwestycji
początkowej jest udzielane z dwóch
tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy (dwuletnie
koszty pracy) lub kosztów kwalifikowanych inwestycji; i obejmuje zarówno inwestycje produkcyjne, jak i w sektorze BSS.

Ostateczna wysokość dotacji zależy
od lokalizacji i liczby spełnianych kryteriów jakościowych.

podstawie dwustronnej umowy zawartej
pomiędzy ministrem właściwym do spraw
gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji
przy zachowaniu zasady, że dotacja jest
wypłacana proporcjonalnie do stopnia
realizacji zobowiązań.

Świetnym mechanizmem jest także możliwość uzyskania dodatkowego grantu
szkoleniowego. W przypadku oferowania
pracownikom szkoleń i okazji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wysokość Właściwą jednostką do udzielania inforwsparcia może być zwiększona nawet macji jest Centrum Inwestycji (CI) PAIH.
do 7000 złotych na jednego pracownika. Wnioski przyjmowane są w trybie ciąZgodnie z danymi fDi Markets – bazy
głym. Ważne jest, by inwestycja nie została
prowadzonej przez Financial Times, Polska jest
Warto pamiętać, że zgodnie z Programem rozpoczęta przed złożeniem wniosku
duży przedsiębiorca zobowiązany jest o pomoc publiczną. W PAIH wspieramy
trzecią na świecie preferowaną lokalizacją dla
do poniesienia w okresie utrzymania inwestorów nie tylko zapewniając dane
inwestorów zagranicznych.
inwestycji kosztów w zakresie współpracy makroekonomiczne, kadrowe, prawne
z podmiotami tworzącymi system szkol- i sektorowe, czy doradzając pod kątem
Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowa- nictwa wyższego i nauki lub ze szkołami wyboru odpowiedniej lokalizacji, ale
nych tworzenia nowych miejsc pracy prze- ponadpodstawowymi w wysokości co naj- także dbamy o zaplanowanie wraz z inwewidziane jest dla inwestycji w Centrum mniej 15% wartości przyznanej dotacji. storem harmonogramu realizacji inweUsług Biznesowych oraz w Centrum Usług Obsługiwani przez PAIH inwestorzy cenią stycji i ubiegania się o wsparcie – tak, by
Badawczo-Rozwojowych (te drugie mogą sobie szerokie możliwości wyboru form cały proces przebiegał sprawnie. W tym
się także ubiegać o wsparcie z tytułu współpracy – od oferowania praktyk, kontekście warto także mieć na uwadze
kosztów kwalifikowanych inwestycji).
czy współorganizowania kursów, przez planowaną od 2022 r. zmianę mapy
udział w programie „Doktorat Wdroże- pomocy regionalnej, która powiązana
Centrum Usług Biznesowych to inwestycja niowy”, po np. wyposażanie szkół w nie- jest z unijnymi regulacjami dotyczącymi
pomocy publicznej. W niektórych regiow sektorze nowoczesnych usług bizne- zbędny sprzęt.
sowych, w ramach której realizowane są
określone procesy, o kosztach inwestycji
wynoszących co najmniej 1 mln zł oraz
W 2020 r.Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) wsparła 44 projekty
liczbie nowych miejsc pracy wynoszącej
z branży BSS i 15 z branży R&D – mimo ostrożności inwestorów
co najmniej 100. W przypadku posiadania
w pierwszym i drugim kwartale, końcówka roku zaowocowała ciekawymi
statusu MŚP wymogi te są znacznie obniprojektami, których efekty były widoczne już na początku 2021 r.
żone. Mikroprzedsiębiorca może ubiegać
się o wsparcie tworząc jedynie 10 nowych
miejsc pracy i ponosząc nakłady w wysonach Polski ulegną zmianie dostępne
kości 300 tys. złotych.
JAK MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ
O WSPARCIE?
poziomy wsparcia. Z tego względu warto
Z kolei Centrum Usług Badawczo-Rozwo- Operatorem Programu i organem udzie- już teraz rozważyć plan rozwoju firmy, by
jowych to inwestycja w sektorze nowo- lającym pomocy publicznej jest Mini- być gotowym na nadchodzące zmiany
czesnych usług biznesowych o kosztach ster właściwy ds. gospodarki (obecnie i w odpowiednim czasie podjąć decyzję.
inwestycji wynoszących co najmniej Minister Rozwoju i Technologii). Polska
1 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy Agencja Inwestycji i Handlu jest odpo- Zachęcam Państwa do kontaktu z nami
dla osób z wyższym wykształceniem wiedzialna za przygotowanie i przedsta- już na etapie wstępnych planów inwewynoszącej co najmniej 10, w ramach wienie Międzyresortowemu Zespołowi stycyjnych – doświadczony, zorientoktórej realizowane są wyłącznie pro- ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla wany na potrzeby biznesu zespół Cencesy, polegające na świadczeniu usług Gospodarki Polskiej (dalej jako „Zespół”) trum Inwestycji PAIH postara się, by Pańbadawczo-rozwojowych.
dossier projektów inwestycyjnych oraz stwa proces inwestycyjny przebiegał jak
przygotowanie wszystkich dokumentów najsprawniej.
NA JAKIE WSPARCIE MOGĘ LICZYĆ? niezbędnych do przeprowadzenia całej
Inwestycja w Centrum Usług Biznesowych procedury udzielenia wsparcia finanso- Autor:
może zostać objęta wsparciem do 15 tys. wego. Każdy projekt podlega indywiduzłotych na każde nowoutworzone miejsce alnej ocenie przez Zespół, na podstawie
pracy, podczas gdy Centra Usług Badaw- szczegółowych kryteriów określonych
czo-Rozwojowych mogą liczyć na grant w Programie.
Zofia Kilian,
w wysokości do 20 tys. złotych na każdego
Starszy Konsultant,
nowego pracownika lub do 25% kosztów Program jest w całości finansowany
Centrum Inwestycji,
inwestycji (w zależności od tego, która ze środków budżetu państwa. Wsparcie
Polska Agencja
Inwestycji i Handlu
z tych kwot jest wyższa).
przyznawane jest w formie dotacji na
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WIERZĘ, ŻE ELBLĄG MA SZANSĘ
STAĆ SIĘ WAŻNYM OŚRODKIEM
GOSPODARCZYM PÓŁNOCNEJ POLSKI
Wywiad z Mariuszem Domeradzkim,
prezesem zarządu Operator ARP sp. z o.o.
Outsourcing&More: Panie Prezesie,
w roku 2018, w Agencji Rozwoju Prze
mysłu powstała inicjatywa pod nazwą
Program Fabryka. Co stanowi główne
założenia tego projektu i które miasta
zostały do niego wytypowane?
Mariusz Domeradzki, prezes zarządu
Operator ARP sp. z o.o.: Program Fabryka
jest elementem szerszej strategii zrównoważonego rozwoju kraju. Na początku
zdiagnozowano problem tzw. „Polski
dwóch prędkości”, czyli zwiększającego
się dystansu rozwojowego pomiędzy największymi metropoliami a miastami średnimi i małymi, które z roku na rok notowały coraz większy odpływ mieszkańców
oraz powolną utratę funkcji gospodarczych. Agencja Rozwoju Przemysłu tworząc założenia programu chciała, poprzez
budowę wysokiej klasy powierzchni biurowych, pobudzać potencjał średnich
miast. Nowoczesne obiekty usługowo-biurowe położone w atrakcyjnych lokalizacjach mają nie tylko ściągnąć do miasta
nowe podmioty – głównie z branży nowoczesnych usług dla biznesu – ale także
pobudzić lokalną przedsiębiorczość i stanowić wizytówkę miasta. Jesienią 2020 r.
Agencja Rozwoju Przemysłu powierzyła
realizację programu naszej spółce. Elbląg
zdecydowanie jest jedną z naszych priorytetowych lokalizacji, zaawansowane projekty posiadamy także w Stalowej Woli
i we Włocławku.

komunikacyjnych, duży potencjał kad
rowy, atrakcyjna lokalizacja zaproponowana przez władze miasta. Atuty tego
miasta można jeszcze długo wymieniać.
Jestem przekonany, że miasta regionalne
– takie jak Elbląg – będą przyciągać coraz

więcej inwestorów. Cieszę się, że Operator
ARP będzie pionierem w zakresie tworzenia wysokiej klasy powierzchni usługowo-biurowych w tym mieście. Należy podkreślić, że będzie to pierwszy biurowiec
klasy A w Elblągu.

Co zwróciło Państwa uwagę na Elbląg?
Dlaczego to miasto zostało przez
Was wybrane?
Dogodne warunki inwestycyjne,
zaangażowany samorząd, optymalne
położenie na skrzyżowaniu szlaków
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Elbląg to miasto łączące dwa województwa. Jest drugim największym
miastem województwa WarmińskoMazurskiego, ale do Olsztyna jest nieco dalej niż do Gdańska. Czy i jak ta
lokalizacja Elbląga wpływa korzystnie
na rozwój przedsiębiorczości w północnej Polsce?
Lokalizacja i historia Elbląga są nie
bez znaczenia. To nie tylko dawna stolica
województwa elbląskiego, ale także najstarsze miasto województwa warmińsko-mazurskiego oraz jedno z najstarszych
w kraju. Ze względu na swoje położenie stanowi ważny ośrodek północno-wschodniej Polski. Miasto leży na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych,
łatwo stąd można dostać się nie tylko
do Trójmiasta, Olsztyna czy Białegostoku,
ale także do Warszawy. Ponadto, Elbląg
oferuje biznesowi wszystkie korzyści miasta średniego – mniejsze koszty prowadzenia działalności związane z innymi
niż w dużych miastach oczekiwaniami

płacowymi, co ma związek z niższymi
kosztami życia i mniejszą rotacją kadr.
Wierzę, że Elbląg ma szansę stać się ważnym ośrodkiem gospodarczym północnej
Polski, będąc alternatywą dla Trójmiasta.

miasta. Na wyspie lokowano urządzenia
konieczne do obsługi dalekosiężnego
handlu, portu, stoczni, a także warsztaty
rzemieślnicze i spichrze. Chcemy, by biurowiec „Porta Mare” przywrócił znaczenie tej
części miasta i stał się jego gospodarczym
Do tej pory Elbląg był głównie kojarzo- sercem. Rewolucyjny będzie sam obiekt
ny z inwestycjami o charakterze pro- łączący funkcje handlowe, usługowe i biudukcyjnym. Głównym tego powodem rowe w najlepszym, nowoczesnym wydabyła niska dostępność powierzchni niu. Jednocześnie architektura budynku
biurowych, w których na przykład stanowi ukłon dla historii i tradycji miamogłyby swoją działalność rozwijać sta. Teren jest objęty opieką konserwatorfirmy o profilach IT czy też BPO. Jak ską, która zdeterminowała bryłę budynku.
Elbląg chce przyciągnąć inwestorów Będzie się on składał z siedmiu segmenz sektora nowoczesnych usług dla biz- tów z charakterystycznymi spadzistymi
nesu? Czy w mieście szykuje się jakaś dachami, zwróconymi w kierunku rzeki.
rewolucja biurowa?
Ta rewolucja dokona się na wielu Swoistej rewolucji na rynku biurowym
poziomach. Dzięki tej inwestycji Wyspa dokonała pandemia, nasza elbląska inweSpichrzów zostanie przywrócona mia- stycja jest już odpowiedzią na zmiany,
stu i jego mieszkańcom. Nasz biurowiec które zachodzą na rynku. Przede wszystod starówki będzie dzieliła tylko rzeka kim będą to elastyczne, łatwe do przeElbląg. W średniowieczu był to obszar, aranżowania przestrzenie, które będą
który stanowił gospodarcze zaplecze oferowały zróżnicowane rozwiązania dla

Dzięki tej inwestycji Wyspa Spichrzów
zostanie przywrócona miastu i jego
mieszkańcom. Biurowiec Operator ARP
od starówki będzie dzieliła tylko rzeka
Elbląg. W średniowieczu był to obszar, który
stanowił gospodarcze zaplecze miasta.
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najemców. Od klasycznych gabinetów,
przez biura typu open space, przestrzenie coworkingowe, sale konferencyjne,
sale focusowe – po wirtualny adres. Takiej
oferty w Elblągu jeszcze nie było i to jest
prawdziwa rewolucja.
Budynek biurowy klasy A zdecydowanie wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną Elbląga. Czy liczycie Państwo
na to, że powstająca powierzchnia
biurowa będzie miejscem pracy dla
mieszkańców Elbląga, czy także okolicznych miejscowości?
W procesie pozyskiwania najemców
będzie nas wspierać duży i doświadczony gracz – firma JLL. Już docierają
do nas informacje o pytaniach dotyczących możliwości najmu powierzchni biurowych w Elblągu. Oddalone o około 60
km Trójmiasto staje się dla inwestorów
zbyt „ciasne”, także ze względu na coraz
większe trudności z pozyskaniem pracowników. Wiele firm rozważa także dywersyfikację swojej działalności i średnie miasta są dla nich atrakcyjną alternatywą.
To nie oznacza, że nastawiamy się tylko
na najemców spoza miasta. Zakładamy,
że wiele lokalnych firm będzie chciało
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Nowy budynek biurowy, przekop
Mierzei Wiślanej – to duże i znaczące inicjatywy. Czy ARP szykuje jeszcze jakieś
projekty w Elblągu?
Celem Agencji Rozwoju Przemysłu i spółek
z grupy ARP jest wielowymiarowe wspieranie rozwoju podmiotów gospodarczych.
ARP angażuje się nie tylko w sektor małych
i średnich przedsiębiorstw, ale także transW ostatnich latach dość sporo mówi feruje technologie i stymuluje projekty
się o przekopie Mierzei Wiślanej, któ- innowacyjne. Biorąc pod uwagę tak szera może jeszcze bardziej podnieść rokie spektrum działań, jestem przekonany,
atrakcyjność biznesową Elbląga. Jak że wielu działających w Elblągu przedsięPaństwa zdaniem Elbląg skorzysta biorców znajdzie coś dla siebie.
na tym projekcie?
To rzeczywiście inwestycja strate- Dziękujemy za rozmowę.
giczna, która ożywi gospodarczo nie
tylko 120-tysięczny Elbląg, ale także cały Więcej informacji:
północno-wschodni region kraju. Warto
przypomnieć, że pierwsze plany stworzenia przekopu łączącego bezpośrednio
Elbląg z Bałtykiem pojawiły się już kilkaset
lat temu, w XVI wieku. Dziś ten wielki plan Departament Promocji, Kultury
i Turystyki, Referat Promocji
się dokonuje, a dzięki jego realizacji Elbląg i Przedsiębiorczości
odżyje jako ważny port, co da impuls dla Urząd Miejski w Elblągu
gospodarki i turystyki. Z kolei zwiększenie ul. Stary Rynek 25, Ratusz Staromiejski,
potencjału gospodarczego Elbląga pozy- IV p. pokój 400, 82-300 Elbląg
tel. 55 239 32 90, 55 239 33 17
tywnie wpłynie także na nasz projekt, bo, e-mail: invest@umelblag.pl
jak wiadomo, biznes przyciąga biznes.
www.inwestycje.elblag.eu
przenieść swoje siedziby do tej prestiżowej przestrzeni. Naszym założeniem jest
także stworzenie miejsca, które będzie
swoistym centrum dla elbląskiej społeczności biznesowej. Chcemy, by było to
miejsce wymiany doświadczeń, w którym
młodzi ludzie będą mogli stawiać swoje
pierwsze, biznesowe kroki.
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WIDEOKONFERENCJE WŁAŚNIE STAŁY SIĘ LEPSZE!
HushHybrid to nowość w ofercie kabin akustycznych marki Hushoffice – dostosowana do pracy
hybrydowej, wideokonferencji i dłuższej pracy indywidualnej.
Zobacz jak nowoczesny system oświetlenia LED, wbudowany uchwyt na monitor i komputer
oraz wygodna sofa i regulowany blat poprawiają jakość spotkań online. Kompaktowa, mobilna kabina
akustyczna zapewnia ergonomiczne wykonywania różnych zadań w jednym miejscu.
Elastyczne biuro dopasowane do „nowej rzeczywistości” właśnie stało się lepsze!

hushofﬁce.com
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125 LAT
TRADYCJI
Historia Częstochowy to zdecydowanie przemysł ciężki, bowiem
wokół niego kształtowało się szkolnictwo, życie społeczne i wysoka
kultura pracy. Dziś miasto otwiera się na inne branże wykorzystując
zdobywane przez dziesięciolecia doświadczenie w kształtowaniu
rynku pracy i kształceniu kadr.
Częstochowa jest miastem będącym przemysłowo częścią wspólną górniczo-hutniczego Śląska i jednego z największych
centrów włókienniczych w Europie – Łodzi.
Miasto przez dwadzieścia lat było stolicą
województwa, a obecnie jest stolicą Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Dzisiejszy samorząd znów stawia
na rozwój przemysłu i biznesu. Przemysł
obecny był na tych ziemiach od dawna,
a spryt i przedsiębiorczość mieszkańców
pozwoliła łagodniej, niż innym, przejść
przez kryzys wywołany transformacją
ustrojową i upadkiem wielkich zakładów
produkcyjnych. Najważniejszym i największym zakładem w mieście była Huta Częstochowa. W swoje 125. urodziny Huta
zyskała nowego właściciela, dzięki czemu
sytuacja tysięcy pracowników i podwykonawców w końcu jest bezpieczna.

CZĘSTOCHOWA NA RUDACH
ŻELAZA STOI
Branża metalowa, przetwórstwa rud to
historia tego miasta i jego początek. Jeden
z najstarszych dokumentów dotyczących Częstochowy wskazuje, że w 1377 r.
Książę Władysław Opolczyk nadał kuźnicę
na terenie wsi Błeszno braciom o imionach
Jaśko i Niczko – miało to miejsce wcześniej niż ufundowanie klasztoru Jasnogórskiego. Kuźnica ta położona była nad
rzeką Wartą, mniej więcej na terenach dzisiejszej Huty Częstochowa.
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Pas rudonośny ciągnie się od Zawiercia,
przez Częstochowę, aż po Wieluń. Prymitywny sposób wydobycia rud, polegający
w zasadzie tylko na sile ludzkich mięśni,
był stosowany na tych terenach do XIX w.
Rozwój górnictwa i wydobycia rud zaczął
się wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, a postęp technologiczny
przyniosły lata 30. XX w. Specjaliści szacują, że w częstochowskich złożach wciąż
pozostaje ok. 426 mln ton rudy żelaza. To
uwarunkowanie geologiczne i związane
z nim umiejętności mieszkańców miały
wpływ na powstawanie na tym terenie
przedsiębiorstw produkcyjnych przemysłu ciężkiego.

HUTA CZĘSTOCHOWA
– CENTRUM INNOWACJI
W II połowie XIX w. warszawski przemysłowiec Bernard Hantke zaczął interesować
się podmokłymi terenami leśnymi, położonymi wzdłuż rzeki Warty. Przedsiębiorca zajmował się wówczas produkcją
wyrobów metalowych: drutu, gwoździ,
narzędzi rolniczych i ogrodniczych, łańcuchów itp. W 1896 r. na tym niełatwym
terenie, rozpoczęła się budowa huty. Ze
starych dębów rosnących w lesie Rakowskim powstały fundamenty wielkich
pieców, osuszano bagna i starorzecza.
Jednym z pierwszych budynków, który
wówczas powstał, był piętrowy gmach
dyrekcji. Budowę huty zakończono

w 1902 r. – dysponowała już oddziałem
wielkopiecowym, stalownią i walcownią
bruzdową. W 1913 r. huta wyprodukowała 114 tys. ton surówki, 87 tys. ton stali
oraz 81 tys. ton wyrobów walcowanych.
Pierwsza wojna światowa zatrzymała
rozwój huty w Częstochowie poprzez
odcięcie jej od dotychczasowych rynków
zbytu na wschodzie. Niemiecki okupant
na prawie dwa lata wstrzymał pracę za
kładu i dopiero w połowie 1916 r. ponownie uruchomiono walcownię i stalownię
w bardzo ograniczonym zakresie. Spowodowane to było zapotrzebowaniem
na używany przy budowie frontowych
umocnień drut kolczasty, dzięki czemu
zatrudnienie w zakładzie znalazło ok.
500 osób.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę
rozpoczął się nowy etap w historii Huty
Częstochowa, która po wojnie, mimo
wszystko, nie odnotowała większych strat.
W listopadzie 1918 r. ruszyła walcownia
i rozpoczęto prace remontowe na wielkim
piecu nr 1 i w stalowni, a w 1923 r. koncern
Obereisen został zmuszony do sprzedaży
akcji Spółce Akcyjnej Modrzejowskich
Zakładów Górniczo-Hutniczych z siedzibą
w Sosnowcu.
Wokół Huty i jej codziennej rzeczywistości
organizowało się życie całego, nowoczesnego Rakowa, decydowały o tym elity,
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Huta Liberty Częstochowa.
Fot.: Łukasz Kolewiński.

do których należała kadra huty i młodzież z aspiracjami. Powstała wówczas
Racovia – pierwszy klub sportowy Rakowa
(obecnie Częstochowy), pierwsza przystań
kajakowa, doskonale wyposażona straż
pożarna, która powstała w zasadzie równolegle z zakładem. Ciekawostką był także tor
kolarski nazywany wówczas cyklodromem,
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nowoczesny szpital z lekarzami i felczerami, szkoła, przedszkole. Raków dzięki
hucie był samodzielnym miastem w mieście. O finansowaniu aktywności obywatelskiej i realizacji planów mieszkańców
Rakowa decydowały finanse huty, która
dostarczała środki na realizację, dzięki
czemu powstał choćby kościół św. Józefa.

Po II wojnie światowej Huta systematycznie rozbudowywała się. W latach
pięćdziesiątych na Mirowie powstały
wielkie piece, tzw. dzielnica warsztatowa
i koksownia, a na Rakowie – stalownia
i walcownia rur. W latach 1994–1997
wybudowano nową stalownię z piecem
kadziowym, konwerterem elektrycznym
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Układ Leonarda, mural Politechnika Częstochowska.
Fot.: Łukasz Kolewiński.

Huta Częstochowa Sp. z o.o. Huta produkowała 85% wszystkich blach grubych wytwarzanych w Polsce i sprzedawała połowę swej produkcji na rynkach
UE oraz w eksporcie do krajów spoza
UE. Pierwsza połowa 2019 r. przyniosła
Hucie ISD znaczący kryzys, a 19 kwietnia
Od roku 2005 Huta Częstochowa nale- nastąpiło zatrzymanie produkcji. W tym
żała do ukraińskiego Związku Przemy- czasie ArcelorMittal Poland zapowiedział
słowego Donbasu i nosiła nazwę ISD zatrzymanie wielkiego pieca i stalowni
i linią ciągłego odlewania stali. Na początku XXI w. przystąpiono do wygaszania
wielkiego pieca gwarantując jednocześnie zatrudnienie wszystkim pracownikom, dotychczas zatrudnionym przy
jego obsłudze.
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w Krakowie, a Huta Łaziska wygasiła trzy
piece do wytopu żelazostopów. Częstochowskiej hucie zabrakło gotówki
na finansowanie zleceń, przerwano produkcję, a załogę wysłano na urlopy.
Upadek zakładu, w którym pracowało 1235
pracowników niósł za sobą potężne skutki
społeczne, tym bardziej, że tysiące mieszkańców jest zatrudnionych w lokalnych
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Częstochowska Huta,
produkująca stal ze
złomu i surówki w piecu
elektrycznym KONEL,
dąży do realizacji założeń
programu Greensteel,

firmach na stałe z hutą kooperujących.
4 września 2019 r. sąd ogłosił upadłość,
a 19 września syndyk wydzierżawił Hutę
na 12 miesięcy firmie Sunningwell International Polska sp. z o.o., która przejęła
także wszystkich pracowników i 30 września Huta wznowiła działalność.

czyli wytwarzania
produktów z minimalnym
śladem węglowym
przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii
i energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych.
Obecnie teoretyczne
zdolności produkcyjne
przedsiębiorstwa sięgają
800 tys. ton stali rocznie.

Dramatyczna sytuacja Huty i niepewna
przyszłość jej pracowników pokazała
jak zmieniła się sytuacja na rynku pracy
w konfrontacji choćby do czasu przekształceń ustrojowych, kiedy to także
upadały wielkie zakłady produkcyjne,
a rzesze wykwalifikowanych pracowników zostawały bez pracy – co było
jednym z powodów utworzenia specjalnych stref ekonomicznych. Współczesny
rynek pracy, który desperacko poszukuje
wykwalifikowanych kadr dla przemysłu,
zareagował jeszcze zanim Huta formalnie
ogłosiła upadłość. W Centrum Lepszych
Miejsc Pracy w Urzędzie Miasta pojawiali
się przedstawiciele firm produkcyjnych,
zgłaszający chęć zatrudnienia pracowników, którzy w przypadku likwidacji Huty
ISD mogliby utracić miejsca pracy.
Wieloletnia dominacja branży metalo
wej w mieście wywarła znaczny wpływ
na rozwój Politechniki Częstochowskiej
kształtując stan i jakość kierunków kształcenia na tej uczelni, która od początku
swego istnienia ściśle współpracuje
z przemysłem mając świadomość, że ta
współpraca je warunkuje.

Liberty Częstochowa jest częścią międzynarodowej grupy Liberty, jednego
z potentatów na rynku hutniczym, działającego w ponad 30 krajach świata,
na czele której stoi Sanjeev Gupta,
prezes konsorcjum GFG Alliance.
Huta wywarła największy wpływ na
współczesny kształt miasta, ale nie jest
jedynym przedstawicielem przemysłu
ciężkiego z bogatą historyczną tradycją. Historia jednego z nich zaczęła
się jeszcze wcześniej niż historia częstochowskiej huty. W 1894 r. Seweryn
Landau przy ówczesnej ul. Teatralnej
5 (obecnie al. Kościuszki) wybudował
odlewnię żeliwa – obecnie WULKAN
S.A. – wyspecjalizowaną w odlewaniu
garnków z żeliwa i wytwarzaniu żelazka
z duszą. W 1895 r. odlewnia zatrudniała
250 robotników. W 1899 r. należała
do Rosyjskiego Towarzystwa Handlu
Metalami Iznoskov Zuckau & S-ka z sie-
dzibą w St. Petersburgu przy ul. Grocho-
wej 5, i pracowało w niej już 400 robotników.
Dziś w Częstochowie branża wciąż się
rozwija, czego przykładem może być
choćby najnowocześniejsza w tej chwili
w Europie Ocynkownia ŚLĄSK, ale także
firmy rodzinne. Doskonałym przykładem
może być Staltim – firma z czteropokoleniową tradycją – działająca w strefie
oddziaływania KSSE i APJ Sikora Częstochowa – firma z lat 30. XX w., konkurencyjna dziś nawet na rynku japońskim,
wykonująca toczenie CNC dla branży
maszynowej, medycznej, oświetleniowej
i przemysłu motoryzacyjnego.

28 maja 2021 Huta Częstochowa ostatecznie zmieniła właściciela i ma am
bitne plany zwiększenia produkcji stali
do miliona ton rocznie oraz realizacji
Autor: Anna Tymoshenko
ekologicznego programu Greensteel.
W przedsiębiorstwie, które w tym roku
obchodzi jubileusz 125 lat istnienia,
zatrudnionych jest obecnie 1126 pra
cowników. Częstochowska Huta, produWięcej informacji:
kująca stal ze złomu i surówki w piecu
elektrycznym KONEL, dąży do realizacji założeń programu Greensteel, czyli
wytwarzania produktów z minimalnym
śladem węglowym przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii i energii
Centrum Obsługi Inwestora, Wydział
pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Funduszy Europejskich i Rozwoju
Obecnie teoretyczne zdolności produk- Urząd Miasta Częstochowy
cyjne przedsiębiorstwa sięgają 800 tys. ul. Waszyngtona 5, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 3707 212, 34 3707 213
ton stali rocznie. Teren Huty, należącej
e-mail: coi@czestochowa.um.gov.pl,
do Liberty Częstochowa Sp. z o.o., to fer@czestochowa.um.gov.pl
ponad 151 hektarów, na których znajdują www.czestochowa.pl
się 92 budynki.
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DOBRA PRAKTYKA
DIALOGU
#KIELCEDLAPRZEDSIĘBIORCÓW

Dobre pomysły rodzą się z dialogu. Zauważył to już czternastowieczny
kaznodzieja Jakub z Paradyża, mówiąc, że prawdziwa mądrość rodzi
się w czasie dysputy, bo tylko wówczas może zabrzmieć jak dzwon
uderzony przez serca.
Miasto Kielce podejmuje szeroki dialog,
który ma połączyć środowiska biznesowe, akademickie, samorządowe oraz
społeczne – NGOs, aktywistów miejskich i mieszkańców w celu budowania
kooperacji, wspierający zrównoważony
rozwój Kielc. Temu ma służyć projekt
#Kielcedlaprzedsiębiorców. Głównymi
założeniami inicjatywy powołanej przez
Centrum Obsługi Inwestora działającym
w Urzędzie Miasta są szeroka współpraca,
wszechstronny rozwój i promocja przedsiębiorczości. Projekt łączy ze sobą instytucje i organizacje działające na rzecz
biznesu w Kielcach m.in.: Kielecki Park
Technologiczny, Miejski Urząd Pracy

w Kielcach, Kielecką Izbę Rzemieślników
i Przedsiębiorców.

W ramach inicjatywy odbyło się spotkanie
pod hasłem Kobiecy biznes w czasach
COVID-19, dedykowane paniom, które
W ramach inicjatywy podjęto szereg prowadzą działalność gospodarczą lub
działań na rzecz biznesu w szerokiej chcą założyć własną firmę. Inicjatywa ma
kooperacji z różnymi instytucjami, m.in.: na celu rozpoczęcie cyklicznej współpracy
• KOBIECY BIZNES – otwarty projekt, i integracji środowiska przedsiębiorczych
który bazować będzie na cyklicznych spo- kobiet z Miasta Kielce, zarówno tych,
tkaniach pań, w celu wymiany doświad- które osiągnęły już sukces w biznesie,
czeń w zakresie prowadzenia działal- jak i tych, które rozpoczynają przygodę
ności gospodarczej, uzyskania wsparcia z własną firmą.
i dostarczenia wiedzy, networkingu. Projekt powstał z myślą o promocji kobiecych • KIELECCY RZEMIEŚLNICY – projekt,
biznesów z terenu Miasta Kielce oraz akty- który ma na celu promowanie małych
wizacji pań do rozwoju w ramach wła- zakładów rzemieślniczych na lokalnym
snej firmy.
rynku. Jeszcze do niedawna zawody rzemieślnicze cieszyły się dużą popularnością. Kryzys, który pociągnęła za sobą epidemia koronawirusa, uderzył szczególnie
mocno w małych przedsiębiorców. Niektóre pracownie zostają zamknięte, inne
stoją na skraju bankructwa.
Rzemieślnicy próbują zawalczyć i dostosować się do obecnej rzeczywistości
oraz do nowych potrzeb klientów. Niektóre zakłady decydują się zastosować
nowe rozwiązania, takie jak np. przeniesienie się do internetu, jako próby zaistnienia w przestrzeni wirtualnej, a przez to
w świadomości mieszkańców. Takie rozwiązanie nie jest możliwe dla wszystkich.
Dlatego też Biuro ds. Przedsiębiorczości
i Centrum Obsługi Inwestora, Instytut
Dizajnu w Kielcach oraz Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach zdecydowały się połączyć siły w kampanii
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promocyjnej „Kieleccy Rzemieślnicy”,
realizowanej w ramach inicjatywy Kielce
dla Przedsiębiorców.
Celem projektu jest promocja usług
zakładów rzemieślniczych z terenu Miasta
Kielce w lokalnych mediach, internecie,
broszurach i na billboardach oraz stworzenie i popularyzacja interaktywnej mapy
kieleckich zakładów rzemieślniczych.
• Miasto Kielce przyłączyło się do ogólnopolskiej kampanii #MiastazPrzedsiębiorcami. Akcję informacyjną w dniu
21 czerwca z okazji Dnia Przedsiębiorcy,
rozpoczęli Związek Miast Polskich oraz
Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych wspólnie z blisko 100 samorządami.
Organizatorzy wspólnie z samorządami,
które zgłosiły się do kampanii #MiastazPrzedsiębiorcami, pokazywały na planszach informacyjnych oraz za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji
rolę i wkład przedsiębiorców w lokalną
gospodarkę, a także w dobrobyt jej
społeczności. Hasło przewodnie tegorocznej kampanii Działaj lojalnie – kupuj
lokalnie, miało zachęcać do wspierania
lokalnych firm poprzez kupowanie ich
produktów i usług, zatrzymując w ten
sposób kapitał w mieście. Dane zaprezentowane w ramach kampanii informacyjnej pochodzą z Monitora Rozwoju
Lokalnego ZMP – kompleksowej analizy
miast, gmin i miejskich obszarów funkcjonalnych, który przedstawiony został
miastom 8 lipca br. podczas seminarium online organizowanego przez ZMP
w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. MRL
dostępny jest na www.monitorrozwoju.pl
i zawiera dane dotychczas niedostępne
dla miast, m.in. dane z systemu POLTAX,
ZUS i KRUS. Tematem przewodnim wydarzenia była lokalna gospodarka – jej stan
oraz wpływ na rozwój miast.
Miasto Kielce przystąpiło bardzo aktywnie
do kampanii promocyjnej, chcąc zwrócić
uwagę mieszkańców na to, jak ważną
rolę w naszej społeczności odgrywają
przedsiębiorcy. Akcja informacyjna
realizowana była w ramach inicjatywy
#Kielcedlaprzedsiębiorców, na jej profilu
FB w dniach 21–25 czerwca. Codziennie
publikowane były informacje dotyczące
kampanii oraz danych statystycznych
odnoszących się do roli przedsiębiorców
w Kielcach. Do udziału w kampanii zostały
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Zastępca Prezydenta Kielc, Bożena Szczypiór podczas
spotkania Kobiecy biznes w czasach COVID-19.

zaproszone kieleckie instytucje kultury,
jednostki budżetowe – Miejski Urząd
Pracy, Kielecki Park Technologiczny, Zarząd
Transportu Miejskiego, szkoły, jak również
lokalni przedsiębiorcy, którzy zostali zaproszeni do udziału w spocie promującym
wspomnianą akcję.

dla Miasta Kielce. Od 2017 r. Miejski
Urząd Pracy aktywnie działał w partnerstwie Jobs and Skills in The Local Economy Agendy Miejskiej Unii Europejskiej,
w którym Kielce reprezentowały interesy
polskich miast. Dzięki współpracy z Porto,
Rotterdamem i przedstawicielami rządu
Grecji powstała pionierska koncepcja
Czując ogromną potrzebę wymiany Talent Office, czyli usług miejskich koordydoświadczeń i pomysłów z innymi mia- nujących obsługę rynku pracy. Na tej podstami, Miasto Kielce zainicjowało, we stawie powstał projekt pilotażowy Cenwspółpracy ze Związkiem Miast Polskich, trum Wspierania Kariery, który został złopomysł stworzenia katalogu dobrych żony w czerwcu br. do Ministerstwa Rozpraktyk w zakresie przedsiębiorczości. woju, Pracy i Technologii. Miejski Urząd
Dzielenie się doświadczeniami czy prze- Pracy jest też jedynym przedstawicielem
kazywanie bieżących informacji pozwala urzędów szczebla powiatowego w Seklepiej dostrzegać zarysowujące się trendy, torowej Radzie ds. Kompetencji Sektora
pełniej rozumieć naturę zmiany oraz Komunikacji Marketingowej.
podejmować bardziej trafione i przemyślane projekty na linii samorząd – Więcej informacji:
biznes. Łączenie się w grupy – formalne
bądź nie – tworzenie sieci współpracujących instytucji zwiększa potencjał skutecznego reagowania na pojawiające się
wyzwania i szanse. Mamy nadzieję, że ta Centrum Obsługi Inwestora
najnowsza inicjatywa Kielc i ZMP, kolejny Urząd Miasta Kielce
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
efekt wspólnej kampanii, wzbogaci naszą tel.: 41 36 76 571, 41 36 76 557
wspólną bazę dobrych praktyk – dobre- e-mail: coi@um.kielce.pl
praktyki.pl, a jednocześnie będzie punktem www.invest.kielce.pl
wyjścia i doskonałym wkładem meryto- www.mapa.invest.kielce.pl
rycznym dla Sieci Wymiany Doświadczeń,
które ruszą już wkrótce. Link do formularza
zgłoszenia dobrych praktyk obok:
Działania mają również charakter międzynarodowy. Urząd pozostaje w dialogu nie
tylko na gruncie lokalnym, biorąc udział
w pracach nad programami i strategiami
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NABIERZ WIATRU
W ŻAGLE

DLACZEGO WARTO RELOKOWAĆ
BIZNES DO ŁODZI
Kiedy przed dwustu laty zapadała decyzja o zlokalizowaniu w Łodzi
osady sukienniczej, jednym z decydujących czynników była dogodna
lokalizacja miasta. Wiele się od tego czasu zmieniło, ale położenie
w centrum Polski i doskonałe skomunikowanie wciąż pozostają atutami,
które przyciągają biznes do Łodzi.
Jednak atrakcyjne położenie to nie wszys
tko, dlatego władze samorządowe zmieniają miasto w taki sposób, by stawało się
coraz bardziej przyjazne dla biznesu i aby
aglomeracja łódzka była lokalizacją pierwszego wyboru dla firm, które planują optymalizację przez relokację. Przeniesienie
firmy może przynieść oszczędności oraz
przyczynić się do rozwoju biznesu, a Łódź
sprzyja realizacji obu tych celów.
Potencjału położenia niemal w centrum Polski, skąd jest relatywnie blisko
w każdy zakątek kraju, nie dałoby się
w pełni wykorzystać bez dobrej infrastruktury. Aglomeracja łódzka jest jedną
z najlepiej skomunikowanych lokalizacji
w Polsce. Pod Łodzią krzyżują się dwie
główne polskie autostrady: A1 i A2, które
stanowią część transeuropejskiej sieci
transportowej (TEN-T) łączącej Europę
Zachodnią ze Wschodnią oraz kraje bałtyckie z południową częścią kontynentu.
Również położona na południe od miasta,
łącząca Łódź z Wrocławiem, droga ekspresowa S8 ma znaczenie międzynarodowe. Zachodni fragment łódzkiego
ringu utworzy trasa S14.

dużego miasta w Polsce. Łódź posiada
bezpośrednie, wygodne połączenie ze
wszystkimi największymi ośrodkami
w Polsce i wieloma za granicą. Z Łodzi do
stolicy naszego kraju pociągi dojeżdża
ją w niewiele ponad godzinę. Znacznie
dłużej trwa podróż do Chengdu w Chinach, ale fakt, że istnieje bezpośrednie
połączenie towarowe, będące częścią
Nowego Jedwabnego Szlaku, wart jest
zauważenia. Nie tylko w charakterze ciekawostki, bo przecież możliwość tranzytu
towarów z Polski do Chin na dystansie
10 tys. km koleją – co zajmuje przeciętnie
od 12 do 14 dni, czyli zdecydowanie kró
cej niż transport morski; statki dalekomorskie pokonują trasę między Europą
a portami dalekowschodnimi w ok. 45 dni
– otwiera wyjątkowe możliwości dla chińskich przedsiębiorców chcących inwestować w Europie.

Należy dodać, że bliskość lotnisk jest ko
lejnym atutem Łodzi wartym podkreślenia. Dziesięć minut jazdy wystarczy,
by z centrum miasta dojechać do Międzynarodowego Lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi, zaś w półtorej
godziny dotrzeć można do największego
Taka siatka autostrad i dróg ekspreso- w Polsce portu lotniczego – Lotniska im.
wych oraz doskonałe połączenie kole- Fryderyka Chopina w Warszawie, oferujowe sprawiają, że z Łodzi szybko i bez- jącego połączenie do ponad stu miejsc
piecznie można dojechać do każdego na całym świecie.
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Centralny Port Komunikacyjny (CPK),
który powstać ma między Łodzią a Warszawą, otworzy jeszcze większe możliwości. Planowany Port Lotniczy Solidarność już w pierwszym etapie będzie
mógł obsługiwać 45 mln pasażerów
rocznie, a całe CPK zintegruje transport
lotniczy, kolejowy i samochodowy.
Inwestycje w infrastrukturę kolejową
sprawią, że czas podróży między Łodzią
a największymi polskimi miastami ulegnie znacznemu skróceniu i na przykład czas przejazdu między Łodzią
i Warszawą wyniesie 45 minut. Priorytetem jest połączenie Łodzi, stolicy,
Poznania i Wrocławia trasą w kształcie
litery „Y”, na której pociągi będą rozpędzać się do nawet 250 km/h. Składy
na nowych połączeniach mają zacząć
jeździć w 2027 r.
Bliskość Warszawy i dobre skomunikowanie obu miast wpływa na wytworzenie synergii biznesowej pomiędzy
obiema metropoliami. Podróż koleją czy
drogami szybkiego ruchu jest na tyle
szybka i wygodna, że nawet codzienne
dojazdy nie stanowią dla podróżujących problemu. Współpraca i wzajemny
wpływ obu miast są tak duże, że mówi
się już o duopolis, a kooperacja władz
samorządowych sprawia, że oba miasta
korzystają na sąsiedztwie.
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Pod Łodzią krzyżują się dwie
główne polskie autostrady:
A1 i A2, które stanowią
część transeuropejskiej
sieci transportowej (TEN-T)
łączącej Europę Zachodnią
ze Wschodnią oraz kraje
bałtyckie z południową częścią
kontynentu. Również położona
na południe od miasta, łącząca
Łódź z Wrocławiem, droga
ekspresowa S8 ma znaczenie
międzynarodowe.

Projekt Nowego Centrum Łodzi (NCŁ), czyli
części miasta, w której znajdzie się zarówno
przestrzeń biurowa, jak i mieszkalna, i który
jest połączeniem atrakcyjnej lokalizacji oraz
postindustrialnego charakteru centrum –
sprawiają, że NCŁ interesują się firmy, szukające prestiżowego miejsca z wyjątkowym
klimatem. W rewitalizowanym centrum
powstawać będą budynki wpisujące się
w charakter tego miejsca, ale przewidziano
także obszary, gdzie możliwa będzie budowa
obiektów wysokościowych. W samym NCŁ
mogą mieć one do 70 metrów, a w pobliżu
trasy WZ do 87 metrów.
Planując reurbanizację i rewitalizację centrum, władze Łodzi kładły duży nacisk na to,
by w mieście było jak najwięcej zieleni.

raporcie z roku 2019 (w 2020 z powodu
pandemii badań nie przeprowadzono)
odsetek pozytywnych odpowiedzi
na pytanie „Jak oceniasz Łódź jako miejsce
do życia?” wynosił 61% (w roku 2012 było
to zaledwie 27%). W niedawnym ogólnopolskim badaniu IBRiS, które dotyczyło
18 polskich miast, Łódź wypadła najlepiej
w kontekście oceny jakości życia i oceny
władz samorządowych. Łodzianie szczególnie doceniają jakość usług komunalnych (72% wskazań pozytywnych) i politykę
dotyczącą terenów zielonych (67%). Jest to
najwyższy wynik wśród wszystkich zbadanych miejscowości. Bardzo dobrze jest też
oceniana oferta kulturalna (66%) – pisała
w lipcu „Rzeczpospolita”.

Osoby wybierające Łódź jako miejsce
Tylko w latach 2018–2020 Łódź wydała na do relokacji biznesu, mogą być spokojne
rewaloryzację dwóch parków – Sienkiewi o wykwalifikowane kadry. Łodzianie mają
cza i Moniuszki – 17 mln zł, a przed rokiem w swoim mieście dostęp do edukacji
2023 prace rewaloryzacyjne przeprowa- na każdym poziomie. Działają tu szkoły
dzone zostaną w parku Staromiejskim, par- i uczelnie zarówno państwowe, jak i pryku Helenów oraz parku Legionów (łącznie watne, oferujące naukę na kierunkach
koszt tych projektów to ponad 28 mln zł). humanistycznych, technicznych i medyczPowstawać będą także nowe tereny zie- nych. Łódzki talent pool jest więc rozległy,
lone. Strategia rozwoju Łodzi kładzie ogro a zadowoleni z życia w swoim mieście,
mny nacisk na przekształcanie przestrzeni doskonale wykształceni i kompetentni
zgodne z zasadami dotyczącymi środo- ludzie to załoga, z którą każdy biznes
wiska i ekologii oraz podnoszące jakość może nabrać nowego wiatru w żagle.
życia mieszkańców.
Więcej informacji:
Łodzianie dostrzegają zmiany zachodzące
w mieście, czego najlepszym dowodem
są wyniki przeprowadzanych corocznie
przez Łódź badań na reprezentatywnej
próbie 800 osób. Z każdym rokiem coraz
większy odsetek mieszkańców ocenia swoje
miasto pozytywnie. W ostatnim dostępnym
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Planując reurbanizację
i rewitalizację centrum,
władze Łodzi kładły duży
nacisk na to, by w mieście
było jak najwięcej
zieleni. Tylko w latach
2018–2020 Łódź wydała
na rewaloryzację dwóch
parków – Sienkiewicza
i Moniuszki – 17 mln zł.

Biuro Rozwoju
Gospodarczego
i Współpracy
Międzynarodowej
ul. Piotrkowska 104a
90-926 Łódź
tel.: 42 638 59 39
fax: 42 638 59 40
e-mail: boi@uml.lodz.pl
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KATOWICE – MIASTO
Z PIĘCIOMA KLUCZAMI
DO SUKCESU!
Na pewno wielu specjalistów od marketingu gospodarczego zastanawia
się, jakie czynniki mają decydujący wpływ na wybór przez inwestora
określonej lokalizacji. Wszystkie polskie miasta stale konkurują ze sobą,
starając się maksymalnie wypromować swoje atuty i optymalnie
dobrać argumenty, podkreślające walory, które dla inwestora mogą być
najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje inwestycyjne.
Z pewnością w każdym procesie decyzyjnym inwestora, wpływającym na wybór
lokalizacji, w której zechce zlokalizować swoją inwestycję, istotną rolę odgrywają takie czynniki, jak położenie geo
graficzne, dostępność komunikacyjna,
now oc zesna powierzchnia biurowa
i koszty jej wynajęcia, zasoby kadrowe
oraz wysokość wynagrodzeń na lokalnym
rynku pracy, etc. Ale poza ściśle technicznymi czy ekonomicznymi czynnikami,
coraz większa liczba inwestorów zwraca
uwagę także na inne walory miasta wpływające na jakość życia, jak choćby stopień
zanieczyszczenia powietrza, dostępność
terenów rekreacyjnych, czy też różnorodność i poziom artystyczny miejskiej oferty
kulturalnej.
Warto więc na pewno wskazać najważ
niejsze atuty Katowic, miasta które w gro
nie największych polskich aglomeracji,
może się poszczycić dynamiką wzrostu
inwestycji w niektórych sektorach gospodarki, coraz częściej plasując się na szczytowych miejscach w różnego rodzaju
rankingach i pod wieloma względami
wyraźnie dominując nad konkurencją.
Właśnie te atuty śmiało możemy określić
mianem kluczy do sukcesu, którymi Katowice coraz szerzej otwierają drzwi przed
kolejnymi inwestorami, którzy w tym
mieście upatrują i znajdują dobrane do
swych potrzeb zupełnie nowe możliwości
rozwoju.
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Klucz pierwszy – stabilna sytuacja finansowa miasta. Amerykańska agencja Fitch
Ratings, jedna z pięciu najbardziej prestiżowych agencji ratingowych o zasięgu
globalnym, publikująca regularnie ratingi
ponad 5 700 instytucji finansowych oraz
100 państw, zawierające ocenę ich wiarygodności kredytowej, w połowie 2021 r.
dokonała oceny gospodarki i polityki
finansowej Miasta Katowice, na poziomie
„A-”, co oznacza: „perspektywa stabilna”.
Ocena niezależnych ekspertów Fitch po
twierdza wysoką wiarygodność kredytową Katowic w kontekście stabilnego
i zrównoważonego budżetu miasta, który
w umiarkowanym stopniu podatny jest
na zmiany koniunktury gospodarczej,
m.in. dzięki dominującemu udziałowi
branż usługowych w strukturze gospodarki miasta, w szczególności sektora
nowoczesnych usług biznesowych.
Klucz drugi – zasoby nowoczesnej po
wierzchni biurowej, sprzyjające rozwo
jowi biznesu i odpowiadające między
narodowym standardom, których różnorodność, położenie, dostępność i ja-
kość, są w stanie spełnić oczekiwania
nawet najbardziej wymagających inwestorów. Sektor nowoczesnych usług biznesowych, który w Katowicach należy
obecnie do najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów gospodarki,
ma już obecnie do dyspozycji lokale
biurowe o łącznej powierzchni ponad

590 tys. m 2, a zasób ten zwiększy się
o kolejne 230 tys. m2 w ciągu najbliższych
dwóch lat.
Klucz trzeci – zasoby kadrowe. Aktualna
stopa bezrobocia w Katowicach kształtuje się na poziomie 1,9%, co jest jednym
z najniższych wskaźników w skali ogólnopolskiej, a liczba zarejestrowanych
osób bezrobotnych wynosi niewiele
ponad 4 100, co jest wartością znikomą,
zważywszy na populację miasta liczącą
blisko 300 tys. mieszkańców. Z analizy
wykazu zawodów deficytowych opracowywanego przez Powiatowy Urząd
Pracy w Katowicach wynika, że niedobór
kadr w regionie Katowic (podobnie jak
w wielu innych dużych miastach w Polsce) odnosi się głównie do kategorii ro
botników wykwalifikowanych, a także
zawodów medycznych i niektórych za
wodów nauczycielskich (w szczególności
nauczycieli przedmiotów zawodowych).
Katowice mogą się zarazem poszczycić
bardzo bogatym zasobem wys oko
wykwalifikowanych specjalistów, który
corocznie powiększa licząca blisko 23 tys.
osób rzesza absolwentów górnośląskich
uczelni, których profil kształcenia odpowiada potrzebom firm świadczących
usługi informatyczne, telekomunikacyj
ne, finansowe, bankowe, prawno-podatkowe, księgowe oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Z tej właśnie
przyczyny organizm miejski: Katowice
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Fot. Jeremi Astaszow / Urząd Miasta Katowice.

i Metropolia1 są obecnie jednym z największych w Polsce beneficjentów rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych, notując w horyzoncie tylko paru
ostatnich lat wzrost liczby tego rodzaju
specjalistycznych centrów usługowych
z 92 w roku 2019 do 116 w połowie 2021 r.,
któremu towarzyszy adekwatny wzrost
zatrudnienia z poziomu 20 000 pracowników w 2019 r. do 28 900 prognozowanego na I kw. 2022 r.

przyszłorocznego Forum wynika właśnie
z faktu, że miasto stanowi dziś wzorcowy
przykład transformacji z typowego dla
tego regionu ośrodka przemysłowego,
w tętniącą życiem nowoczesną aglomerację, która jest obecnie wyjątkowo dynamicznie rozwijającym się centrum nauki,
kultury, innowacji technologicznych oraz
sektora nowoczesnych usług biznesowych. Aspiracje Katowic odnoszące się do
organizowania najbardziej prestiżowych
wydarzeń o zasięgu międzynarodowym,
Klucz czwarty – miasto w centrum wyda- są w pełni uzasadnione znakomitymi
rzeń. Właśnie do Katowic wiodą też ścieżki warunkami, jakie miasto zapewnia dla
wielu ważnych imprez i wydarzeń o za organizacji najwyższej rangi imprez, co
sięgu międzynarodowym, w formie kon- w pełni zostało udowodnione w 2015 r.,
gresów, konferencji czy festiwali, spośród w związku z uzyskaniem przez Katowice
których warto wymienić zaplanowane na tytułu „Miasto Muzyki” nadanego przez
2022 r. globalne wydarzenie: World Urban UNESCO, a także przy okazji organizowa
Forum (Światowe Forum Miejskie), które nego corocznie jednego z największych
odbędzie się pod egidą ONZ-Habitat międzynarodowych eventów – Europej
– agendy ONZ ds. urbanizacji i osiedli skiego Kongresu Gospodarczego (Euro
miejskich. Wybór Katowic na gospodarza pean Economic Congress) czy Intel Ex
treme Masters.
1
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię

(GZM) tworzą Katowice wraz z 40 miastami
i gminami o łącznej powierzchni 2 500 km2,
na obszarze której działa ponad 240 000 firm
i przedsiębiorstw, wytwarzających ok. 8%
polskiego PKB.
W skład GZM wchodzą: Będzin, Bieruń,
Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski,
Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza,
Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Katowice, Knurów,
Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice,
Mikołów, Mysłowice, Ożarowice, Piekary Śląskie,
Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda
Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz,
Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świerklaniec,
Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy,
Wojkowice, Wyry, Zabrze, Zbrosławice.
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jakość powietrza. To ostatnie kryterium,
odnoszące się do jakości powietrza,
w pełni zostało potwierdzone także
w raporcie opracowanym przez „Europolis” Fundacji Schumanna, według którego w gronie 20 ocenianych polskich
aglomeracji, Katowice uplasowały się na
wysokim drugim miejscu. Dopełnieniem
skutecznie realizowanej od kilkunastu lat
kampanii kształtującej nowy wizerunek
Katowic jest promowanie w różnych formach naturalnych walorów przyrodniczych miasta, głównie w kontekście celów
związanych z rekreacją i organizacją czasu
wolnego, bo Katowice należą do najbardziej zielonych aglomeracji w Polsce,
a tereny zielone i akweny stanowią aż
51,8% ogólnej powierzchni miasta.

Te symboliczne pięć kluczy do biznesowego i wizerunkowego sukcesu Katowic,
to jedynie część z solidnego metaforycznego „pęku”, bo przecież liczba równie
znaczących atutów miasta, sprzyjających
rozwojowi i podejmowaniu nowych inweKlucz piąty – jakość życia. Według opu- stycji, jest znacznie dłuższa i będziemy
blikowanego w maju 2021 r. przez News przedstawiać je w następnych naszych
week rankingu obejmującego 89 miast publikacjach.
w Polsce, Katowice uplasowały się na
Więcej informacji:
6. miejscu wśród miast liczących powyżej
100 tys. mieszkańców pod względem
oceny jakości życia. Wśród siedmiu kryteriów wzięto pod uwagę takie ważne czynWydział Obsługi Inwestorów
niki, jak m.in. rynek pracy, zarobki, bez- Urząd Miasta Katowice
pieczeństwo, poziom opieki zdrowotnej, www.invest.katowice.eu
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LOKALNE KOMPETENCJE,
GLOBALNE PROJEKTY
– JAK ROZWIJA SIĘ SEKTOR
BPO/SSC W BYDGOSZCZY
Atrakcyjna oferta nieruchomości biurowych, dostęp do wykwalifikowanej
kadry, wsparcie dla inwestorów ze strony miasta, a także przyjazny
klimat do życia i prowadzenia biznesu – to kluczowe aspekty, które
sprawiają, że Bydgoszcz jest dziś zaliczana do grona ważnych lokalizacji
dla inwestycji z sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce,
będąc zarazem rynkiem o ogromnym potencjale do dalszego wzrostu.
Bydgoszcz od kilku lat konsekwentnie
realizuje koncepcję „miasta otwartego
na outsourcing” i dziś, według szacunków
ABSL, sektor w mieście zatrudnia blisko
10 tys. osób. Doliczając do tego liczne
lokalne firmy informatyczne i finansowe,
często świadczące usługi dla międzynarodowych klientów, liczba ta wzrasta
już do około 11,5 tys. Zdecydowanym
wyróżnikiem Bydgoszczy jest dominujący udział firm IT w lokalnej strukturze
sektora – usługi te generują ponad 80%
zatrudnienia, tworząc w Bydgoszczy silną
lokalną specjalizację, unikatową w skali
kraju. Pozostałą część rynku stanowią
natomiast rozwijające się tu centra finansowo-księgowe i contact centre.

IT TO JUŻ BYDGOSKA
SPECJALNOŚĆ
Tak duża koncentracja firm informatycznych stanowi nie tylko o zdecydowanej
specjalizacji miasta. Obrazuje również
rolę Bydgoszczy w ogólnopolskim zestawieniu ośrodków IT, plasując miasto
w ścisłej czołówce lokalizacji wybieranych przez globalne firmy technologiczne. Dowodem tego są chociażby już
istniejące w Bydgoszczy centra usług
takich korporacji, jak: Atos, Nokia, Asseco
czy Sii. Główni przedstawiciele branży
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w mieście rozwijają specjalistyczne procesy biznesowe i realizują projekty dla
największych, globalnych firm IT, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych czy
automotive, potwierdzając najwyższy
poziom świadczonych usług i kompetencji w bydgoskich oddziałach. Branża
IT ma też w Bydgoszczy swoje ugruntowane, historyczne tradycje – wywodzi się
bowiem z zakorzenionej od dziesięcioleci
w mieście branży telekomunikacyjnej,
silnie powiązanej z systemem edukacji
i szkolnictwa wyższego. Inwestujące tu
firmy często postrzegają właśnie kapitał
ludzki jako jeden z decydujących atutów
miasta, gdyż dzięki lokalnej specjalizacji
mają m.in. lepszy dostęp do utalentowanych specjalistów, których potrzebują dla
rozwijania swoich projektów.
Na duży potencjał lokalnych kadr zwraca
uwagę m.in. firma GlobalLogic, która
specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania dla systemów wbudowanych oraz
cyfrowej transformacji, rozwijając projekty
wykorzystujące najnowsze technologie
z zakresu augmented reality, sztucznej
inteligencji, edge computingu, komunikacji M2M bądź cyberbezpieczeństwa.
– Bydgoszcz, jako jedno z najdynamiczniej
rozwijających się miast w Polsce, idealnie

komponuje się z charakterem działalności
GlobalLogic, a także realizowaną przez
naszą firmę strategią rozwoju. Zespół działający w mieście poszerza zdolności i zasięg
rynkowy organizacji, wnosząc poszukiwane
przez naszych partnerów biznesowych kompetencje techniczne oraz tak potrzebną
w realizacji zaawansowanych projektów
technologicznych kreatywność. Funkcjonowanie lokalizacji w Bydgoszczy pozwala nam
projektować i rozwijać rozwiązania informatyczne dla firm z sektora medycznego, automotive czy komunikacyjnego. Jednocześnie
zapewnia szansę bliskiej współpracy z pomysłowymi, ambitnymi i niezwykle utalentowanymi inżynierami, a także rozpoczynającymi
karierę zawodową specjalistami IT z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy szukają pierwszych praktycznych doświadczeń
po latach nauki.
W odpowiedzi na dynamiczny rozwój
i rosnące zapotrzebowanie na najlepszych specjalistów z dziedziny sztucznej
inteligencji, uczenia maszynowego i szeroko pojętej inżynierii oprogramowania,
w 2018 r. powstało także bydgoskie biuro
firmy deepsense.ai. Dlaczego właśnie Bydgoszcz? – W największych polskich miastach popyt na pracowników z branży IT jest
ogromny, podczas gdy w miastach, takich
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jak Bydgoszcz konkurencja ze strony pracodawców jest wciąż nieco mniejsza, przez
co łatwiej jest zatrudnić specjalistę, tym bardziej jeśli jest się pierwszą w mieście firmą
wyspecjalizowaną w sztucznej inteligencji
i uczeniu maszynowym. Warto podkreślić,
że tutejsi specjaliści nie ustępują umiejętnościom tym, którzy zdecydowali się
przenieść do większych ośrodków. Nie bez
znaczenia dla decyzji o otwarciu naszego
biura w Bydgoszczy był też fakt, że część pracowników deepsense.ai pochodzi właśnie
z tego miasta.

zdecydowała m.in. dostępność wysoko
wykwalifikowanej kadry, a także silnie
rozwinięty sektor telekomunikacyjny oraz
techniczny profil tutejszych uczelni. – Bydgoszcz ma do zaoferowania szeroką bazę
wysoko wyspecjalizowanych inżynierów.
Jako nowoczesne i dynamicznie rozwijające
się miasto przyciąga coraz więcej młodych,
zdolnych, dobrze wykształconych ludzi,
a także inwestorów, również tych z zagranicy. Posiada też port lotniczy, co zapewnia
nam dobrą komunikację z wieloma europejskimi miastami, również w Wielkiej Brytanii,
stąd decyzja o ulokowaniu biura BORG5
Na kompetencje lokalnych kadr postawił w Bydgoszczy – argumentuje Filip Szmuc,
także zupełnie nowy inwestor – BORG5. Engineering Manager w BORG5.
Firma zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i migracją istotnych dla bezpie- ROZWOJOWE PROJEKTY
czeństwa kolejowego sieci telekomuni- Z BRANŻY F&A
kacyjnych, przede wszystkim na rynku Obok dominującej w bydgoskim sekbrytyjskim. W ostatnich miesiącach ulo torze BPO/SSC specjalizacji IT, coraz prężkowała swoje centrum kompetencji niej w mieście rozwijają się usługi F&A,
w jednym z najnowocześniejszych biu- czemu dodatkowo sprzyja fakt, że najrowców w Bydgoszczy – Immobile K3, większą liczbę studentów i absolwentów
położonym w ścisłym centrum mia w Bydgoszczy można przypisać własta. O wyborze bydgoskiej lokalizacji śnie kierunkom finansowo-księgowym.
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Duża koncentracja firm
informatycznych stanowi
nie tylko o zdecydowanej
specjalizacji miasta. Obrazuje
również rolę Bydgoszczy
w ogólnopolskim zestawieniu
ośrodków IT, plasując miasto
w ścisłej czołówce lokalizacji
wybieranych przez globalne
firmy technologiczne. Dowodem
tego są chociażby już istniejące
w Bydgoszczy centra usług
takich korporacji, jak: Atos,
Nokia, Asseco czy Sii.

75

INWESTYCJE

Obok dominującej
w bydgoskim sektorze
BPO/SSC specjalizacji
IT, coraz prężniej
w mieście rozwijają
się usługi F&A, czemu
dodatkowo sprzyja fakt,
że największą liczbę
studentów i absolwentów
w Bydgoszczy
można przypisać
właśnie kierunkom
finansowo-księgowym.

Potwierdzeniem tego jest m.in. najnowsza inwestycja Grupy Ciech. Inwestor postanowił scentralizować funkcje
wsparcia w ramach nowej spółki Ciech
Services, która będzie pełnić rolę centrum usług wspólnych i realizować
z Bydgoszczy wybrane usługi, takie
jak obsługa księgowa i finansowa. To
kolejna spółka Grupy Ciech, której siedziba zlokalizowana jest w tym mieście
– pierwszą była Ciech Pianki, będąca
jednym z wiodących krajowych producentów pianek poliuretanowych PUR
i wysokiej klasy maseczek ochronnych
klasy FFP2 i FFP3.
Z początkiem czerwca 2021 r. spółka
Ciech Services otworzyła swoje biuro
w budynku Arkada Business Park. To za
awansowany technologicznie biurowiec,
spełniający najwyższe standardy rynkowe, gdzie bezpieczeństwo danych,
komfort użytkowników i ekologia są
najważniejsze, a doskonała lokalizacja
w centrum jest ogromnym udogodnieniem dla pracowników. – Tworząc centrum usług wspólnych dla Grupy Ciech rozważaliśmy kilka lokalizacji. O wyborze zdecydowały mocne atuty Bydgoszczy, m.in.
dostępność kadr, zaplecze akademickie
czy środowisko przyjazne biznesowi. Nie
bez znaczenia są również kwestie związane z lokalizacją i siecią dróg, a także fakt,
że mamy bardzo dobre doświadczenia
wynikające z funkcjonowania w Bydgoszczy spółki Ciech Pianki – mówi Rafał
Czubiński, Prezes Zarządu Ciech Services
i dyrektor zarządzający w Ciech S.A.
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– Sektor BPO/SSC w realny sposób zmie
 ia lokalną gospodarkę, zaś w branży
n
F&A dostrzegamy duży potencjał do dalszego
rozwoju nowoczesnych usług biznesowych
w naszym mieście. Inwestycja Grupy Ciech
potwierdza ten trend i dowodzi, że Bydgoszcz
zapewnia przyjazne środowisko do prowadzenia biznesu, a dzięki zdywersyfikowanej
gospodarce oferuje przedsiębiorcom stabilne
warunki i pożądaną synergię kompetencji –
dodaje Edyta Wiwatowska, Prezes Zarządu
Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Po wywołanych pandemią zawirowaniach
na rynku, obecnie eksperci prognozują dal
szy wzrost sektora nowoczesnych usług biznesowych, wskazując, że Polska pozostanie
pożądanym kierunkiem inwestycji, m.in. dla
firm szukających możliwości przeniesienia
części procesów do bardziej korzystnych
kosztowo lokalizacji. W oparciu o doświadczenia pracy zdalnej prognozowany jest
także wzrost popularności koncepcji biur
i zespołów satelickich, co stwarza dodatkowe możliwości dla takich miast jak Bydgoszcz, aby z przyjaznej do życia lokalizacji
umożliwiać większy dostęp do pracy dla
korporacji ulokowanych w stolicy czy innych
częściach kraju, a nawet świata.
Więcej informacji:

ul. Uni Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
tel.: 52 585 88 23
e-mail: barr@barr.pl
www.barr.pl
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START IT UP!
IN POZNAŃ
Branża IT w Poznaniu jest bardzo silna. Nie tylko dzięki
światowym markom, które się tutaj rozwijają, ale przede
wszystkim dzięki firmom, które narodziły się w naszym
mieście. Pod hasłem „Start IT up! In Poznań” prezentujemy
firmy IT prosto z Poznania: STX Next, summ-it oraz
Verseo, które na co dzień realizują międzynarodowe
projekty o ogromnym znaczeniu.
STX NEXT – NAJWIĘKSZY PYTHONOWY SOFTWAREHOUSE W EUROPIE
Praca w tym poznańskim software housie to ogrom możliwości rozwoju technologicznego i nie tylko. Czasem tematyka realizowanych projektów bywa naprawdę zaskakująca!
STX Next miał okazję realizować projekt łączący IoT i technologie mobilne, tworząc dla
klienta z Arabii Saudyjskiej aplikację sterującą urządzeniem produkującym spersonalizowane perfumy. Innym razem firma pracowała dla zakonu buddyjskiego nad serwisem upowszechniającym ponad 20 000 tekstów kluczowych dla buddyzmu wraz z ich tłumaczeniami na 41 języków. Jednym
z obecnie realizowanych zleceń jest Republic of Cats – strona internetowa pozwalająca na zamówienie personalizowanej karmy dla kotów,
z uwzględnieniem ich wieku, stanu zdrowia, wagi, płci, preferencji
żywieniowych, alergii pokarmowych i wielu innych czynników.
To jedynie drobny wycinek bogatego portfolio STX Next,
który obecnie pracuje nad ponad 70 projektami jednocześnie, angażując ponad 400 pasjonatów nowych technologii. Choć firma zasłużyła
na miano największego Pythonowego software housu w Europie, rozwija się również w takich obszarach, jak: JavaScript, React Native, Node.js,
DevOps, Machine Learning czy też Data Engineering.

VERSEO – JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH AGENCJI
SEM I SEO W EUROPIE ŚRODKOWEJ
Historia Verseo rozpoczęła się w roku 2013 w poznańskim akademiku.
Od 2016 r. kampanie Verseo optymalizowane są przez platformę
Verseo Campaign Manager, opartą o algorytmy samouczące się.
Obecnie firma obsługuje ponad 3000 klientów, a także prowadzi
bezpłatną Akademię wiedzy dla marketerów, w której jest już
ponad 7500 zarejestrowanych!
Na co dzień eksperci Verseo efektywnie zwiększają
widoczność marek w internecie, prowadząc kampanie reklamowe w środowisku Google, Youtube, Allegro, Facebook, Linkedin oraz w innych kanałach online. Eksperci Verseo podkreślają,
że warto łączyć różne kanały reklamowe, by maksymalnie wykorzystać potencjał każdego z nich. Dzięki ich połączeniu Verseo w miesiąc
wygenerowało dla swojego klienta z branży FMCG niemal 23 miliony
wyświetleń w najatrakcyjniejszych przestrzeniach reklamowych w internecie.
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POZNAŃ – MIASTO BIZNESU I TECHNOLOGII
– Projekt „Start IT up! In Poznań” narodził się z inicjatywy firm IT, które wywodzą się
z Poznania. Chcemy wspólnie promować potencjał miasta jako centrum rozwoju nowoczesnych technologii, które mają wpływ na codzienne życie wielu ludzi oraz pozwalają
współpracować z najlepszymi przy znaczących, międzynarodowych projektach. Już
wiemy, że będziemy kontynuować tę inicjatywę i szerzyć świadomość o firmach IT, które
wystartowały w Poznaniu – tłumaczy Katja Lożina, Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów.
Miejscem, gdzie specjaliści IT dzielą się swoimi doświadczeniami z codziennej
pracy i najciekawszymi rozwiązaniami ze współpracy z klientami, jest konferencja
Pozitive Technologies. W listopadzie 2021 r. odbędzie się 3. edycja
wydarzenia, które od początku tworzone jest w Poznaniu –
w ścisłej współpracy ze środowiskiem IT, pracodawcami
oraz ekspertami. Na pewno nie zabraknie ciekawych case
study, agenda cały czas się zapełnia. Przygotowaliśmy
4 ścieżki tematyczne, które uczestnicy znają z poprzedniej edycji: PiątkOps, WilData, GrundSec, Jeżyce ++.
Nowością jest piąta ścieżka: Naramobile, która uzupełni program konferencji o zagadnienia technologii
mobilnych. Już teraz zachęcamy do rejestracji. Szczegóły
są dostępne na stronie internetowej www.pozitive.tech.

SUMM-IT – 10 LAT DOŚWIADCZENIA W ZARZĄDZANIU BAZAMI
DANYCH NA CAŁYM ŚWIECIE
Specjaliści summ-it z Poznania na co dzień zajmują się profesjonalnym zarządzaniem
systemami baz danych, a także budową systemów Business Intelligence, zarówno
w chmurze prywatnej, jak i publicznej. Firma od 2012 r. jest partnerem Microsoft,
a od roku 2015 również partnerem Oracle. Obecnie wspiera niemal 9000 baz danych
w różnych branżach, a wśród swoich klientów ma również inne poznańskie marki,
m.in. Beyond.pl, NTT Data Business Solutions, czy Verseo.
Zarządzanie systemami baz danych może brzmieć dość enigmatycznie, dlatego przybywamy z przykładami projektów realizowanych w tej firmie, które mają
wpływ na codzienne funkcjonowanie wielu z nas. Specjaliści summ-it świadczą stałe
wsparcie systemów baz danych Banku Millenium S.A., co oznacza, że przez całą dobę,
siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku klienci korzystają z rozwiązań, które obsługiwane są w Poznaniu.
Czas pandemii okazał się wyzwaniem dla wielu firm, w dobie której sklep
Żabka szukał rozwiązań technologicznych zapewniających rozwój wewnętrznych
procesów oraz digitalizację pracy w rzeczywistości COVID-19. Pracownicy summ-it
odpowiedzieli na potrzeby sklepu Żabka, w trosce o profesjonalną obsługę klientów przy pełnym zachowaniu
bezpieczeństwa i płynność transakcji.
Jednak największe wrażenie zrobił
na nas inny projekt summ-it – przygotowanie i wdrożenie systemu baz danych
dla numeru alarmowego 112. Dyspozytorzy i służby z całej Polski korzystają
z zapisujących się rozmów telefonicznych w wysoko dostępnym systemie baz
danych, który powstał w Poznaniu dzięki
firmie summ-it.

Nowa inwestycja
w mieście

Nazwa inwestora: Bright Coders’ Factory
Kraj pochodzenia: Polska
Liczba miejsc pracy: 80
Branża: Software Development

Bright Coders’ Factory jest software housem
z siedzibami w Opolu, Wrocławiu i już
za niedługo- Poznaniu. Naszym polem
działania jest wspieranie innych firm
w ich projektach komercyjnych poprzez
dostarczanie zespołów wykwalifikowanych
i doświadczonych programistów
oraz kierowników zespołów. Głównym
założeniem BCF jest zatrudnianie 5%
najlepszych programistów z Polski, dzięki
czemu skutecznie rozwijamy projekty
naszych kontrahentów. Działamy w wielu
sektorach od tworzenia aplikacji webowych
i cloudowych po wdrożenia sztucznej
inteligencji.
Poznań wybraliśmy ze względu na dużą
ilość młodych talentów oraz lokalizację.
Mamy nadzieję, że nasza siedziba
w Poznaniu stanie się miejscem, do którego
specjaliści z sektora IT będą aplikować
chętnie i często. Z naszej strony zrobimy
co w naszej mocy by Bright Coders’
Factory był software housem kojarzonym
ze światowymi projektami i rodzinną
atmosferą wspomagającą rozwój
pracowników.

Więcej informacji:

Biuro Obsługi Inwestorów
Miasto Poznań

ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
tel.: 61 878 54 28
e-mail: inwestor@um.poznan.pl
www.poznan.pl/inwestycje
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Wiesław Błysz
Bright Coders’ Factory
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AKTUALNOŚCI HR
TELEPERFORMANCE POLSKA ZDOBYWA CERTYFIKAT
GREAT PLACE TO WORK™
Teleperformance Polska jako jedyna firma
z branży CCS w Polsce otrzymała certyfikat Great Place to Work™ w tegorocznej
edycji programu. O przyznaniu firmie
certyfikatu zdecydowały wyniki anonimowych ankiet satysfakcji pracowników
oraz audyt kulturowy wewnątrz Teleperformance Polska.

i pracy w Teleperformance. W ujęciu globalnym w 2021 Teleperformance zdobyło certyfikat aż w 60 krajach!

Na początku czerwca firma Teleperformance rozpoczęła na całym świecie globalny projekt certyfikacyjny, w ramach
którego ponad 300 000 pracowników
wzięło udział w ankiecie Great Place
to Work™ 2021. Celem ankiety było
poznanie opinii i odczuć wszystkich pracowników na temat procesów, praktyk

– Otrzymanie certyfikatu Great Place To
Work™ aż w 60 krajach jest ogromnym
osiągnięciem dla Teleperformance,
z czego wszyscy jesteśmy bardzo dumni. –
powiedział Chief People Officer Teleperformance, Alan Winters. – Dzięki programowi, wiemy że nasze działania i zasady
są ważne dla pracowników i dobrze przez
nich postrzegane.

Teleperformance Polska jest jednym
z tych krajów, które otrzymały certyfikat Great Place To Work. – To ogromny
krok naprzód dla Teleperformance Polska
– stwierdził Łukasz Gębski, CEO TeleperGreat Place to Work™ to światowy auto- formance Polska. – Jesteśmy wdzięczni
rytet w dziedzinie kultury miejsca pracy, wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie
program, którego wyróżnikiem jest cer- i pomogli nam uzyskać Certyfikację.
tyfikacja oparta o dane ilościowe, doty- Od zawsze chcemy tworzyć środowisko
czące oceny doświadczenia pracowników pracy, w którym zaufanie, duma i koleżeńw miejscu pracy.
stwo są kluczem do wzajemnych relacji.
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PAWEŁ SZTEJTER WCHODZI DO ZARZĄDU JLL W POLSCE
Z początkiem września Paweł Sztejter
został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu firmy JLL w Polsce. Zastąpi
w tej roli Kazimierza Kirejczyka.
Paweł Sztejter od 2018 r. kieruje pracami
Działu Mieszkaniowego JLL, w którego
skład wchodzą Zespoły: Badań Rynku
Mieszkaniowego, Doradztwa Deweloperskiego oraz Doradztwa Transakcyjnego. Wcześniej wspólnie z Kazimierzem
Kirejczykiem stworzył i przez ponad 25
lat rozwijał REAS, firmę doradczą świadczącą kompleksowe usługi związane
z rynkiem mieszkaniowym. Po połączeniu
firm w grudniu 2018 r. swoją aktywność
koncentrował na wzmacnianiu usług
z obszaru doradztwa transakcyjnego na
rynku mieszkaniowym, którego JLL jest
liderem na rynku polskim.
Zmiana w Zarządzie firmy jest naturalną
kontynuacją procesu rozwoju usług związanych z doradztwem mieszkaniowym

w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Znaczenie tzw. sektora living
na całym świecie rośnie, a pandemia tylko
wzmocniła zainteresowanie kapitału inwestycyjnego tą klasą aktywów. W 2021 r.
w regionie EMEA udział inwestycji w produkty mieszkaniowe w całkowitym wolumenie transakcyjnym przekroczył 35%
i był najwyższy spośród wszystkich sektorów rynku nieruchomości.
Kazimierz Kirejczyk jako jeden z najbardziej uznanych ekspertów rynku mieszkaniowego w Polsce będzie w dalszym ciągu
wspierał prace Zespołu Mieszkaniowego
w zakresie analiz strategicznych, długoterminowych prognoz i rozwijających się
segmentów związanych z mieszkalnictwem, w tym budownictwa dla seniorów.
Zwiększy jednocześnie swoje zaangażowanie w prace JLL Strategic Advisory
Panel, czyli działającego przy Zarządzie
think-tanku, którym kieruje od początku
tego roku.

SEBASTIAN BĄK W COREES
POLSKA – COMMERCIAL REAL
ESTATE

Sebastian Bąk dołączył do Corees Polska
– Commercial Real Estate, obejmując
stanowisko Leasing Managera w nowo
powstającym oddziale opolskim. Do jego
obowiązków należeć będzie wspieranie
nowych i obecnych Klientów agencji
w procesach poszukiwania powierzchni
oraz rozwiązań biurowych i magazynowych na terenie Opola, jak i województwa
dolnośląskiego.
Sebastian poprzednio realizował projekty na rzecz rozwoju miasta, pracując
w biurze Obsługi Inwestora Miasta Opole.
Do jego obowiązków należało m.in. ak
tywne pozyskiwanie inwestorów oraz
ich wsparcie w sprawach doradczych,
współpraca z lokalnym rynkiem inwestycyjno-biurowym i instytucjami biznesowymi (PAiH, WSSE, OCRG, PNT, CWK),
a także opracowywanie bieżącej analizy
gospodarki miasta Opola, sektora nieruchomości czy rynku pracy.
Sebastian jest absolwentem Akademii
Leona Koźmińskiego na wydziale Finan
sów i Rachunkowości.
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BIZNES

ORGANIZACJA
WYDARZEŃ

– ICH ROLA I WARTOŚĆ
W ŚWIECIE BIZNESU
Połowa przedstawicieli działów HR, sprzedaży i marketingu twierdzi, że
pandemia wpłynęła na spadek zaangażowania oraz utrudnienie współpracy
– wskazuje najnowszy raport Antal oraz Eventory „Spotkania i wydarzenia
biznesowe w czasach zmiany”, którego patronem jest BRIEF.
60% ankietowanych uważa formę spotkań in-person jako najlepiej oddziaływującą
na chęć pracy przez pracowników, a 47% wskazuje model hybrydowy.

Czy i w jaki sposób mierzony jest w organizacji zwrot z inwestycji
w spotkania i wydarzenia biznesowe online, in-person i hybrydowe?

Liczba uczestników

47%

Zysk z przeprowadzonej sprzedaży, której
źródłem jest spotkanie lub wydarzenie

42%
41%

Liczba nowych kontaktów w bazie klientów
Ocena uczestników

35%
23%

Liczba rejestracji
Liczba nowych kontaktów
w bazie kandydatów

18%
16%

Liczba odpowiedzi w ankietach

13%

Liczba wzmianek w social media
Liczba publikacji w mediach tradycyjnych
Inne

8%
3%

Źródło: Raport Antal i Eventory Spotkania i wydarzenia biznesowe w czasach zmiany
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Większość firm zdaje sobie sprawę z waż
nej roli event marketingu i mimo ograniczeń oraz „zmiany zasad gry” nie rezygnują
z organizacji wydarzeń. Każdy model
spotkań biznesowych ma swoje mocne
i słabe strony oraz poziom złożoności.
Która forma eventów sprawdzi się najlepiej w aspekcie budowania relacji w postpandemicznej przyszłości?

JAKĄ WARTOŚĆ MA ORGANIZACJA
SPOTKAŃ BIZNESOWYCH?
Zwrot z inwestycji w wydarzenie to elastyczny termin, który wskazuje wartość,
jaką można uzyskać po odliczeniu kosztu
związanego z jego organizacją. Wartość
może być przychodem generowanym
z rejestracji, ale może również obejmować
sponsoring i partnerstwa, potencjalnych
klientów dodanych do lejka sprzedaży,
liczbę osób, które wzięły udział w wydarzeniu, satysfakcję uczestników, korzyści
PR-owe, rekrutacyjne i nie tylko.
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Z jakich narzędzi korzysta firma w procesie organizacji spotkań
i wydarzeń biznesowych online, in-person i hybrydowych?

81%

Narzędzia do wideorozmów typu Zoom
Narzędzia do wiadomości e-mail
typu Gmail, Outlook

Firmy w Polsce najczęściej mierzą zwrot
z inwestycji z organizacji eventu, analizując liczbę uczestników (47% wskazań)
oraz zysk z przeprowadzonej podczas spotkania sprzedaży (42% wskazań). Wartość
wydarzenia można oceniać na przykład
na podstawie rejestracji, sponsoringów,
liczby nowych klientów czy CV w bazie,
a także wielu innych celów i wskaźników,
które nie zawsze można wyrazić w złotówkach (generowane leady, świadomość
marki, długookresowa wartość klienta).
– Eventy, w rozumieniu działów marketingu, sprzedaży, HR i PR, to między innymi
szkolenia, spotkania, meetupy, konferencje,
wyjazdy integracyjne, wydarzenia CSR
i wiele innych form, które firma organizuje
dla swoich klientów, pracowników, partnerów biznesowych. Przez lata marketerzy
głowili się, jak udowodnić ich realny wpływ
na rozwój biznesu firmy. Nastała pandemia
i wielu event managerów straciło pracę
lub zmieniło zakres swoich obowiązków
w firmie. Co więcej, budżety na aktywności eventowe zostały mocno okrojone.
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71%

Social Media typu Facebook

42%

Narzędzia do raportowania danych typu Excel

41%

Pliki dla uczestników w formacie PDF
(np. z agendą wydarzenia, listą uczestników)

35%

Narzędzia do budowania
formularzy rejestracyjnych

26%

Narzędzia do email marketingu
typu MailChimp, FreshMail

26%

Aplikacje do zadawania pytań prelegentom

22%

Narzędzia do ankiet typu Google
Forms, SurveyMonkey

22%

Kampanie SMS

22%

Źródło: Raport Antal i Eventory Spotkania i wydarzenia biznesowe w czasach zmiany

Dlaczego? Skoro firma nie wiedziała, jakie
konkretnie efekty daje event marketing,
taki ruch wielu z nich wydał się oczywisty
– tłumaczy Natalia Pocztowska, Head of
Sales Eventory.

spotkań należy oprogramowanie do
wideorozmów typu Zoom czy MS Teams
(81% wskazań) oraz narzędzia do wiadomości w formie popularnych skrzynek
mailowych. Mniej niż połowa responden
tów wykorzystuje social media, narzędzia
DUŻA ROLA NARZĘDZI
do raportowania czy nawet te – umożliDIGITALOWYCH W ORGANIZACJI
wiające przygotowanie materiałów dla
WYDARZEŃ
uczestników. Bardziej zaawansowane rozObecnie do najpopularniejszych narzędzi wiązania są wykorzystywane przez mniej
wykorzystywanych podczas organizacji niż połowę uczestników.
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– Od dawna rekruterzy i marketingowcy
dysponują narzędziami digitalowymi,
jednak obecnie nacisk na nie jest znacznie
większy, a i sama akceptacja tego kanału
komunikacji przez grupy docelowe rośnie.
Mówiąc o strategii, kreacji, nowych rozwiązaniach i technologiach w marketingu
ważne jest, by móc wymieniać się informacjami rynkowymi i poszukiwać wiedzy
poprzez spotkania branżowe, eventy czy
konferencje – mówi Iwo Paliszewski,
CEE Mark eting & Employer Branding
Manager Antal.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ORGANIZACJI
EVENTÓW A BUDOWANIE
ZAANGAŻOWANIA
Główne cele organizacji spotkań i wydarzeń z perspektywy przedstawicieli HR
to edukacja i szkolenia, rekrutacja oraz
komunikacja wewnętrzna. Chęć rozwoju, poszerzanie wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności wpływają
na efektywność działań biznesowych,
która decyduje o możliwości osiągania
lepszych wyników przez przedsiębiorstwo. Działy zarządzania zasobami ludzkimi mogą oddziaływać na podniesienie

jakości oferowanych usług i produktów,
m.in. przez organizację szkoleń dla pracowników. Najczęściej spotkania są organizowane w obszarach HR oraz sprzedaży.
W przypadku tych grup najwięcej badanych wybrało odpowiedź, że wydarzenia
biznesowe organizowane są „kilka razy
w tygodniu”, odpowiednio 73% i 68%.

– Obserwując aktualne nastroje i rozmawiając z naszymi partnerami przewidujemy dwa scenariusze. W pierwszym z nich,
gdy wreszcie uda się powrócić do realiów
sprzed pandemii, spodziewamy się nagłego
wzrostu zainteresowania uczestników
wydarzeniami stacjonarnymi. Po długim
czasie eventów online uczestnicy będą

Jaki model spotkań i wydarzeń biznesowych będzie
najczęściej wykorzystywany w firmie przyszłości?
77%

Hybrydowo
In-person
Online

20%
3%
43%

Hybrydowo
26%

In-person
Online

30%
54%

Hybrydowo
In-person

31%

Online

15%
58%

Hybrydowo
In-person

26%

Online

17%

HR

Marketing i PR

Sprzedaż

Razem

Źródło: Raport Antal i Eventory Spotkania i wydarzenia biznesowe w czasach zmiany
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przede wszystkim spragnieni ludzkich inter
akcji. Drugi scenariusz przewiduje, że spora
część osób będzie preferować uczestnictwo online. Oszczędność czasu, kosztów
dojazdu i łatwość dostępu do wydarzenia
są przeważającymi zaletami uczestnictwa
online. W przyszłości więc musimy wziąć
pod uwagę preferencje audytorium i planując wydarzenia, kierować się ku eventom
hybrydowym – dodaje Agnieszka Kapłon.

onlinowej w jakości odzwierciedlającej możliwości uczestnika w części in-person. Co
to znaczy? Na wydarzeniu stacjonarnym
uczestnik może po prostu podejść do innej
osoby, by z nią porozmawiać. Zatem
w modelu hybrydowym opcję networkingu
i porozmawiania z innymi należy zapewnić
również osobie uczestniczącej w wydarzeniu
w formie online – mówi Jakub Śmietana,
Sales Leader Eventory.

projekty w Polsce i za granicą, dla największych globalnych oraz lokalnych
przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów
gospodarki. Jako jedna z pierwszych firm
rekrutacyjnych na polskim rynku wprowadziliśmy macierzowy podział zespołów,
dzięki czemu nasi konsultanci specjalizują
się zarówno w rekrutacji w zakresie sektora, jak i stanowiska. Obecnie w Antal
działa 10 dywizji rekrutacyjnych oraz

Obecnie do najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych podczas organizacji spotkań należy
oprogramowanie do wideorozmów typu Zoom czy MS Teams (81% wskazań) oraz narzędzia do wiadomości
w formie popularnych skrzynek mailowych. Mniej niż połowa respondentów wykorzystuje social media,
narzędzia do raportowania czy nawet te – umożliwiające przygotowanie materiałów dla uczestników.

PRZYSZŁOŚĆ POD ZNAKIEM
HYBRYDOWYCH SPOTKAŃ
I WYDARZEŃ
Biznes widzi już, że wydarzenia i spotkania
online mają naprawdę wiele plusów. Jako
te najważniejsze, firmy wskazują lepsze
zasięgi, lepszą frekwencję na wydarzeniach czy niższe ich koszty. Niemniej
bardzo trudno jest w 100% zastąpić
eventem online wydarzenie offline.
Wedł ug respondentów badania podczas wydarzeń in-person łatwiej było
nawiązać relacje, a finalnie doprowadzić
do zawarcia transakcji.
58% badanych stawia na hybrydowy
model spotkań w przyszłości. Eventy
hybrydowe umożliwiają połączenie silnych stron eventów online i in-person.
Zapewne dlatego respondenci reprezentujący różne obszary są zgodni,
że to one będą najczęściej organizowane
w przyszłości.

***
O badaniu
Badanie Antal i Eventory „Spotkania i wy
darzenia biznesowe w czasach zmiany”
zostało przeprowadzone wśród 316 me
nedżerów, w tym HR (32%), Marketing
i PR (36%) oraz Sprzedaż (32%), metodą
CAWI, w dniach 15-28 lutego 2021 roku.
Raport ma na celu opisanie roli, jaką spotkania i wydarzenia biznesowe online,
in-person (tradycyjne face to face) oraz
hybrydowe (wydarzenia na żywo z jednoczesną transmisją online, umożliwiającą
zdalne uczestnictwo) odgrywają właśnie
w budowaniu aktywnej postawy pracowników, klientów i partnerów firmy. Raport
do pobrania na stronie: antal.pl/wiedza/
raport/spotkania-i-wydarzenia-biznesowe-w-czasach-zmiany

zespoły doradzające firmom w zakresie
oceny i rozwoju pracowników, employer
brandingu oraz analiz rynkowych. W 2018
roku uruchomiono również dwie innowacyjne usługi: platformę dla freelancerów –
REX oraz Agencję Pracy Robotów.
O Eventory
Eventory to platforma internetowa, za pomocą której możliwe jest zaplanowanie,
przeprowadzenie oraz przeanalizowanie
dowolnego wydarzenia czy spotkania biznesowego, bez względu na to, czy odbywają się one wirtualnie, in-person, czy
mają formę hybrydową (łączącą różne
elementy dwóch poprzednich formuł
w jedno wydarzenie). O wyjątkowości
i unikalności Eventory decydują ponadto
dostępne w ramach platformy rozbudowane opcje angażowania uczestników
oraz możliwość dokładnego analizowania
skuteczności wydarzeń na potrzeby marketingu, sprzedaży i HR-u.

W przypadku przedstawicieli HR aż 77%
jest zdania, że to właśnie hybryda będzie
modelem najczęściej wykorzystywanym
w przyszłości, tego samego zdania jest
54% przedstawicieli sprzedaży i prawie O Antal
połowa (43%) osób reprezentujących mar- Antal jest liderem rekrutacji specjalistów
keting i PR.
i menedżerów oraz doradztwa HR. Marka
Antal jest obecna w Polsce od 1996 roku.
Autor:
– Aby zapewnić wszystkim uczestnikom W ramach Grupy Antal funkcjonuje polska
takie same możliwości – w szczególności spółka, która powstała w 1996 roku oraz
tym, którzy wybiorą udział online w wyda- spółka otwarta w 2014 roku w Czechach
rzeniu – należy szczególną uwagę poświęcić i spółka Enloyd – na Węgrzech. W Polsce
części digitalowej. Poszukiwane i pożądane biura w Warszawie, Wrocławiu, Krabędą narzędzia do przeprowadzania części kowie, Poznaniu oraz Gdańsku prowadzą
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DOBRE PERSPEKTYWY
DLA POLSKIEGO SEKTORA
NOWOCZESNYCH USŁUG
DLA BIZNESU
Polski sektor usług biznesowych od lat uchodzi za jeden z najprężniej
rozwijających się w Europie. Uznawany jest również za jeden
z najbardziej stabilnych i perspektywicznych w regionie. Pomimo
okresu dynamicznych zmian gospodarczych, polski sektor BSS
pod względem zatrudnienia rok do roku notuje wzrost udziału
w rynku pracy. Cały czas przyciąga kolejnych inwestorów, którzy
nauczeni doświadczeniami pandemii, weryfikują swoje strategie
outsourcingowe. Polska staje się jednym z beneficjentów tego trendu.
Czynnikami sprzyjającymi wzrostowi inwestycji zagranicznych w kraju są m.in. rezygnacja inwestorów z offshoringu na rzecz
bezpieczniejszego nearshoringu oraz
niezmiennie atrakcyjny stosunek jakości
dostępnych pracowników do kosztów prowadzenia działalności. Silnymi argumentami za lokowaniem inwestycji w Polsce
są również inne, kluczowe aspekty – konkurencyjny i zróżnicowany rynek biurowy
oraz atrakcyjny system zachęt inwestycyjnych. Takie wnioski płyną z najnowszego
raportu JLL i Hays Poland Onshore, Nearshore, Offshore: Unsure?
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decydując się przeczekać zawirowania z offshoringu na rzecz nearshoringu (tj.
na globalnym rynku.
lokowania centrów usług w rejonach
bliskich geograficznie oraz kulturowo).
Z drugiej strony – mimo że w pierwszej Firmy, które posiadały odległe geografazie pandemii rynek pracy w polskim ficznie centra usług biznesowych lub
sektorze nowoczesnych usług bizneso- kluczowe fragmenty łańcucha dostaw,
wych zahamował swój wzrost, to po kilku zazwyczaj silniej ucierpiały niż te, które
miesiącach zanotował silne odbicie. Jego postawiły na nearshoring. Przykładowo,
wysoka elastyczność w połączeniu z mar- posiadanie centrum ser wisowego
ginalnym wskaźnikiem redukcji etatów w Azji, gdzie obostrzenia w niektórych
sprawiły, że zyskał status branży sta- przypadkach były bardziej restrykcyjne
bilnej, zwiększając swoją atrakcyjność niż w Europie, pokazało wielu firmom
w oczach kandydatów oraz potencjal- z innych regionów świata, że odległość
nych inwestorów.
geograficzna niesie za sobą zarówno
zalety, jak i wady.

WYZWANIA W CZASIE PANDEMII

BEZPIECZNY NEARSHORING

Pandemia niezaprzeczalnie miała duży
wpływ na sektor SSC/BPO w Polsce. Podczas początkowego szoku w drugim kwartale 2020 r., wiele globalnych korporacji
musiało podjąć strategiczne decyzje biznesowe, w tym te związane z realizowanymi i planowanymi inwestycjami. Konsekwencje dla Polski były dwojakie. Z jednej
strony pandemia spowodowała wstrzymanie realizacji niektórych projektów,
a firmy, które wybrały Polskę jako miejsce
inwestycji, wycofały się ze swoich planów,

W obliczu niepewności na globalnym
rynku pojawiły się organizacje, które zdecydowały się na cięcie kosztów poprzez
inwestycje, a Polska często stawała się
beneficjentem tej strategii. Inwestorzy
decydowali się m.in. na likwidację dwóch
centrów usług na świecie i konsolidację
ich funkcji w jednym, nowym centrum zlokalizowanym na terenie Polski.

W sytuacji kryzysowej bardziej zauważalne były również różnice kulturowe
i mniej rozwinięta infrastruktura, która
czyniła przejście w model pracy zdalnej
niezwykle trudnym bądź nawet niemożliwym. Rygorystyczny lockdown
w jednej części świata prowadził do sytuacji, w której globalna korporacja została
pozbawiona obsługi w kluczowym ob
szarze biznesowym. Mogło to oznaczać
Skutki pandemii skłoniły inwestorów zatory w procesach finansowych lub całz różnych sektorów rynku do rezygnacji kowity brak wsparcia IT.
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POTENCJAŁ POLSKI
DLA INWESTYCJI BSS
Nie dziwi zatem fakt, iż w ostatnich miesiącach napływające do Polski zapytania
inwestorskie pochodziły głównie od firm
wywodzących się z krajów europejskich,
chcących wykorzystać potencjał centralnego położenia geograficznego Polski.
Inwestorów kusi zasobny rynek pracy,
bogata oferta nowoczesnej przestrzeni
biurowej, dobra infrastruktura IT oraz
atrakcyjne zachęty.

Polska jest postrzegana przez inwestorów
jako dojrzała lokalizacja biznesowa, oferująca szeroki dostęp do wykwalifikowanych pracowników, władających językami
obcymi. W efekcie, zagraniczne firmy coraz
częściej decydują się na przenoszenie
do Polski stanowisk wyższego szczebla,
które oznaczają realizację coraz bardziej
zaawansowanych procesów i funkcji, a to
umożliwia tworzenie w kraju kluczowych
centrów decyzyjnych. Polska przyciąga
uwagę firm z branży farmaceutycznej i urządzeń
medycznych,
które widzą
potencjał

w rozwoju sektora badań klinicznych
w naszym kraju, a także wielu organizacji
z sektora IT, nowoczesnych technologii
i branży finansowej.
Decyzje inwestycyjne w dużej mierze
opierają się na dostępności pracowników o określonych umiejętnościach.
Pod względem zainteresowania inwestorów prym wiodą role w szeroko rozumianym IT – ze szczególnym uwzględnieniem ekspertów z zakresu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa. Kolejnym,
równie popularnym obszarem specjalizacyjnym, są role w obszarze księgowości,
weryfikacji klientów (KYC) oraz zapobiegania praniu brudnych pieniędzy (AML).
W zapytaniach inwestorskich często pojawiają się stanowiska w obszarze zakupów i HR oraz role typu „market access”
w branży farmaceutycznej.

WYRÓŻNIAJĄCA JAKOŚĆ
KADR
O projekty inwestycyjne w sektorze usług dla biznesu Polska
konkuruje przede wszystkim
z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, ale coraz
częściej także z Portugalią,
Hiszpanią i Francją. Mimo
że wynagrodzenia w polskim
sektorze BSS często są wyższe
niż w krajach sąsiadujących, to
Polska niejednokrotnie wygrywa
konkurencję o inwestycje przede
wszystkim ze względu na jakość
dostępnych kandydatów. Na rynku
nie brakuje bowiem wykształconych specjalistów, biegle władających
językami obcymi. Z uwagi na centralne
położenie Polski, jednostki działające
na terenie kraju obsługują procesy biznesowe w największej liczbie języków
obcych w regionie. Oprócz popularnych
języków europejskich, nie brakuje centrów zatrudniających osoby władające
językami skandynawskimi czy bałtyckimi.

Skutki pandemii skłoniły inwestorów z różnych sektorów rynku
do rezygnacji z offshoringu na rzecz nearshoringu (tj. lokowania centrów
usług w rejonach bliskich geograficznie oraz kulturowo). Firmy, które
posiadały odległe geograficznie centra usług biznesowych lub kluczowe
fragmenty łańcucha dostaw, zazwyczaj silniej ucierpiały niż te, które
postawiły na nearshoring.
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Wiele wskazuje na to, że praca zdalna
na dłużej zagości w polskich centrach
usług dla biznesu. Może to stanowić
szansę dla mniejszych ośrodków miejskich, które częściej będą pojawiać się
na liście potencjalnych lokalizacji dla
nowych inwestycji w obszarze nowoczesnych usług dla biznesu. Duże miasta
nadal mają jednak przewagę nad mniejszymi ośrodkami pod względem przyciągania inwestycji. Przy wyborze lokalizacji
niezwykle ważnym aspektem pozostaje
potencjał rozwojowy – inwestorzy chcą
wiedzieć, czy w danym miejscu możliwe
będzie zwiększenie zatrudnienia o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset miejsc pracy.

Polska jest postrzegana
przez inwestorów jako
dojrzała lokalizacja
biznesowa, oferująca
szeroki dostęp
do wykwalifikowanych
pracowników,
władających językami
obcymi. W efekcie,
zagraniczne firmy coraz
częściej decydują się
na przenoszenie do Polski
stanowisk wyższego
szczebla.
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Polska dała się poznać
zagranicznym inwe storom jako kraj, w którym
warto lokować centra usług.
Wynika to nie tylko ze znakomitego stosunku jakości kompetencji do ich ceny, lecz także dojrzałości sektora BSS. Polska jest największym i historycznie najlepiej rozwiniętym rynkiem nowoczesnych usług dla
biznesu w regionie, co przez inwestorów
jest postrzegane jako gwarancja powodzenia całego przedsięwzięcia. Z tego też
powodu są skłonni zaakceptować wynagrodzenia wyższe niż np. w Czechach czy
na Węgrzech. O sile polskiego rynku usług
biznesowych świadczy również fakt, iż stanowi on miejsce zatrudnienia dla wielu
obcokrajowców. Sektor najczęściej przyciąga pracowników z regionu, ale w ostatnich latach można było zaobserwować
napływ osób również z Europy Zachodniej – Portugalii, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

PRACA ZDALNA
Sektor nowoczesnych usług dla biznesu bardzo dobrze poradził sobie ze
zmianami rynkowymi, zapoczątkowanymi przez pandemię COVID-19. Z dnia
na dzień pracownicy, zlokalizowanych
w Polsce centrów usług, przenieśli się
z biur do swoich domów, podtrzymując
ciągłość obsługiwanych procesów biznesowych. Powszechność pracy zdalnej
otworzyła także firmom drogę do pozyskiwania najlepszych specjalistów, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Kluczowa jest również ocena, czy dana
lokalizacja ma moc przyciągania i zatrzymywania pracowników. Inwestorzy biorą
więc pod uwagę jakość życia, środowisko
i to, co miasto ma do zaoferowania swoim
mieszkańcom. W tym zakresie kluczową
rolę odgrywają również jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalne
centra obsługi inwestorów. Ponadto
bardzo ważna jest dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej i infrastruktury komunikacyjnej.

CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ?
Polska jest oceniana bardziej komplek
sowo niż kiedykolwiek – nie tylko z perspektywy dostępności pracowników. Coraz
częściej brany jest pod uwagę nasz wizerunek i poszanowanie wartości, które są
najważniejsze dla zagranicznych pracodawców. Inwestorzy już wiedzą, że polski
rynek jest dojrzały i ma wiele do zaoferowania, i to właśnie niuanse będą częściej
decydować o wyborze lokalizacji. Do kraju
z pewnością będą przenoszone bardziej
zaawansowane procesy, a pierwsi inwestorzy, którzy wybrali Polskę jako kraj,
w którym obsługiwane są kluczowe strategiczne procesy biznesowe, będą w dużej
mierze decydować o tym, co wydarzy się
w przyszłości.

Autor:

Łukasz
Grzeszczyk,
Executive Director
– Client Relations,
Hays Poland

Outsourcing&More Polska | wrzesień–październik 2021

BIBLIOTEKA MANAGERA
Z LISTÓW BEZOSA. 14 ŻELAZNYCH REGUŁ ROZWOJU BIZNESU,
DZIĘKI KTÓRYM WZRASTAŁ AMAZON
W lipcu 1994 roku trzydziestoletni Jeff
Bezos założył księgarnię internetową.
Nazwał ją Amazon.com, zainspirowany
jedną z najpotężniejszych rzek świata.
Chciał zgromadzić w jednym miejscu
miliony tytułów. Fizycznie taka księgarnia po prostu nie mogłaby istnieć.
Bezos podjął ryzyko i zaczął realizować
swój pomysł. W ciągu pierwszych 20 lat
Amazon przechodził niezliczone kryzysy
finansowe i rósł, aby w 2018 roku osiągnąć
wartość biliona dolarów i uczynić z Bezosa
najbogatszego człowieka świata. Ale czy
we wzroście Amazona tkwi jakaś metoda?

można znaleźć kluczowe informacje,
sposób myślenia i 14 ważnych reguł, których stosowanie pomaga osiągać lepsze
efekty w krótszym czasie. Znalazły się tu
wyniki żmudnej, głębokiej analizy corocznych listów Bezosa – dopiero ona pozwoliła na rozszyfrowanie jego kodu, zinterpretowanie i pełne wyjaśnienie każdego
etapu rozwijania Amazona. Pokazano,
czym kierował się Bezos przy wyborze
określonych procesów strategicznych,
ścieżek i ram czasowych. Zawarto też
wskazówki, jak dostosować te techniki
do konkretnych warunków.

Owszem, tkwi i została opisana w tej
książce. Bezos przez ostatnie 21 lat osobiście pisał listy do akcjonariuszy Amazona,
w których ujawniał podstawowe zasady
i strategie rozwijania firmy. W tych listach

Autorzy: Steve Anderson,
Karen Anderson
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-283-7784-4

WIECZNE OPÓŹNIENIE. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT
Czas, czas, czas goni nas
Naglący termin, niedoczas, permanentne
opóźnienie – oto najwierniejsi towarzysze
i zarazem najwięksi wrogowie kierownika
projektu. Nawet certyfikowani project
managerowie, ludzie z ogromną wiedzą
i nie mniejszym doświadczeniem, raz
po raz znajdują się w sytuacji, w której
potrzeba naprawdę wielkiej psychicznej
odporności, by się nie poddać. Otrzymują do realizacji projekty spóźnione już
w momencie startu prac. Muszą współpracować z klientami nastawionymi na
wieczne "nie" lub takimi, którym sprzedawca obiecał uczynić realnym to, co
absolutnie nierealne... Niestety, mądra
teoria zarządzania projektami IT nader
często ma się nijak do rzeczywistości.
Autor książki, wieloletni kierownik projektów, mierzy się w niej właśnie z tą pow
szechną, choć może mało elegancką praktyką zarządzania projektami. To szczególne kompendium wiedzy, "projektowej
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czarnej magii", zawiera sprawdzone
recepty dla kierowników projektów oraz
kierowników organizacji IT, a także rady
dotyczące tego, jak działać w krytycznych
sytuacjach oraz jak unikać:
• niedoszacowania projektów w IT,
• opóźnień w ich realizacji,
• sporów wewnątrz zespołu projektowego,
• konfliktów z innymi project managerami,
działami wdrożeniowymi, zespołem
handlowym,
• niedomówień w relacjach z klientami,
• oddawania niedopracowanego produktu,
• wszelkiego rodzaju zagrożeń – od kar za
opóźnienia po zerwanie kontraktu.
Autor: Marcin Dąbrowski
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-283-7595-6
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It’s about making
ideas happen.

Whether you want to transform your business or create
a new team from grounds up, we’re in it with you.
Let’s outperformance together.

devire.eu

