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Jak przygotować się do stworzenia nowego centrum usług dla biznesu?
Jaką lokalizacje wybrać i zbudować wizerunek atrakcyjnego pracodawcy?
Czym kierować się w wyborze miejsca, aby zdobyć pracowników i ograniczyć fluktuację?
Jak trendy rynkowe wpływają na rynek powierzchni biurowych w Polsce?
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WSTĘP

Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą 
świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości 
komercyjnych. Działając na rzecz najemców, 
pomagamy ustalić najlepszą strategię biznesową, 
finansową i operacyjną oraz zidentyfikować kryteria, 
które musi spełniać poszukiwana powierzchnia 
biurowa, co jest szczególnie istotne z perspektywy 
firm z sektora BPO, SSC i IT, które dopiero planują 
rozpoczęcie działalności na polskim rynku. Poza 
standardowymi usługami doradztwa i reprezentacji 
najemcy oferujemy zintegrowane usługi 
w zakresie strategii rozwoju, build-to-suit, analiz 
demograficznych, rozwiązań logistycznych, analiz 
rynku, analiz kosztowych, negocjacji, zarządzania 
projektami, nieruchomościami oraz leasing 
nieruchomości.

Hays Poland jest firmą doradztwa personalnego, 
należącą do międzynarodowej grupy Hays plc 
– globalnego lidera rekrutacji specjalistycznej. 
Działając na rynku rekrutacyjnym od prawie 50 lat, 
posiadamy 251 biur w 33 krajach. W 2002 roku 
otworzyliśmy pierwsze biuro w Polsce. Oferujemy 
usługi w zakresie rekrutacji specjalistycznej, 
doradztwa HR, Outplacementu, Executive Search, 
Recruitment Process Outsourcing oraz Interim 
Management. Świadczymy usługi w sektorach 
prywatnym i publicznym, realizując projekty do pracy 
stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. Naszą misję: 
„POWERING THE WORLD OF WORK”, realizujemy 
świadcząc profesjonalne usługi dopasowane 
do wymagań Klientów, znajdując najlepszych 
wykwalifikowanych ekspertów w danych branżach.

Centra usług biznesowych to jeden 
z najbardziej dynamicznie rozwijających 
się sektorów polskiej gospodarki. 
Międzynarodowe firmy coraz chętniej 
zlecają polskim podmiotom obsługę 
zaawansowanych procesów. Większość 
organizacji świadczy usługi w czterech 
głównych segmentach: outsourcingu 
(BPO), usług wspólnych (SSC), IT oraz 
badań i rozwoju (R&D). 
W Polsce, w 40 miastach funkcjonuje obecnie 
ponad 1000 polskich i zagranicznych centrów 
usług biznesowych, zatrudniających około 210 tys. 
pracowników1. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój 
branży można szacować, że w 2020 roku będzie tu 
zatrudnionych co najmniej 300 tys. osób. Najwięcej 
firm ma swoją siedzibę w Warszawie, ale w gronie 
liderów znajdują się również Kraków, Wrocław, Poznań, 
Katowice, Łódź, Trójmiasto i mniejsze miasta, jak 
Rzeszów czy Lublin.

Wartość centrów doceniają zarówno wielkie, 
międzynarodowe firmy, jak i podmioty, które szukają 
sposobów na ograniczenie kosztów funkcjonowania oraz 
umocnienie swojej pozycji rynkowej. Wśród firm, które 
mają w Polsce swoje centra usług, aż siedemdziesiąt trzy 
znalazły się w 2015 r. na liście Fortune Global 500.

Dynamika rozwoju sektora nowoczesnych usług dla 
biznesu i jego potrzeby ulegają ciągłym zmianom. 
Wpływają na to głównie dwa silne trendy. Biuro stało 
się narzędziem rekrutacyjnym, elementem employer 
brandingu i kartą przetargową w konkurencji 
o pracowników i zatrzymywaniu talentów. Dlatego 
pracodawcy przywiązują coraz większą wagę do jego 
wystroju i funkcjonalności. Z kolei dla pracowników 
równie ważna, co wynagrodzenie, jest praca 
w atrakcyjnym miejscu, które z jednej strony będzie 
umożliwiało pracę indywidualną bądź w zespołach, ale 
z drugiej strony – zapewni także komfort i możliwość 
regeneracji. Kolejny trend to zyskujące  

na popularności efektywne wykorzystanie 
zaawansowanych technologii, które odgrywają ważną 
rolę w zwiększaniu funkcjonalności biura. Firmy z sektora 
nowoczesnych usług stawiają na przemyślane projekty 
biurowe, przy czym lokalizacja w centrum miasta nie jest 
dla nich warunkiem koniecznym. Znacznie ważniejszy jest 
łatwy dostęp do komunikacji miejskiej oraz atrakcyjne 
dla pracowników rozwiązania technologiczne, z których 
będą chętnie korzystali.

CUSHMAN & WAKEFIELD ORAZ HAYS POLAND 
TO ORGANIZACJE, KTÓRE WSPÓŁPRACUJĄ 
Z RÓŻNORODNYMI FIRMAMI I WSPIERAJĄ JE 
W PODEJMOWANIU TRAFNYCH DECYZJI BIZNESOWYCH.
WIELOLETNIA, BLISKA WSPÓŁPRACA Z NAJEMCAMI 
BIUROWYMI ORAZ PRACODAWCAMI POZWOLIŁA 
NAM ZEBRAĆ DOŚWIADCZENIA ORAZ NAJLEPSZE 
PRAKTYKI W ZAKRESIE TWORZENIA NOWYCH 
OŚRODKÓW W POLSCE. DO PODZIELENIA SIĘ WIEDZĄ 
ZAPROSILIŚMY RÓWNIEŻ HB REAVIS – W PEŁNI 
ZINTEGROWANĄ FIRMĘ DEWELOPERSKĄ, OFERUJĄCĄ 
UNIKALNE ROZWIĄZANIA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
ORAZ BENE WARSZAWA - JEDNEGO Z GŁÓWNYCH 
GRACZY NA EUROPEJSKIM RYNKU INNOWACYJNYCH 
KONCEPCJI BIUROWYCH, OPARTYCH NA ZROZUMIENIU 
INDYWIDUALNYCH POTRZEB FIRM I DOPASOWANIU DO 
NICH WYPOSAŻENIA BIUR.

Otwarcie biura nowoczesnych usług nie jest procesem 
prostym i wymaga szeregu działań, związanych m.in. 
z wyborem optymalnej formy prawnej dla prowadzenia 
działalności, wyborem powierzchni biurowej oraz 
zatrudnieniem pracowników. Niniejsze opracowanie 
ma na celu przedstawienie zagadnień, kluczowych 
z perspektywy firm planujących rozpoczęcie działalności 
w Polsce. Jak przygotować się do otworzenia nowego 
centrum usług dla biznesu? Jaką lokalizację wybrać 
i w jaki sposób zbudować wizerunek atrakcyjnego 
pracodawcy? Czym należy kierować się przy wyborze 
miejsca, aby zdobyć jak najlepszych pracowników? 
Jakie trendy rynkowe wpływają na rynek powierzchni 
biurowych w Polsce?

Zapraszamy do lektury!

1 Raport ABSL, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017, czerwiec 2017
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PROCES WYBORU LOKALIZACJI BIURA 
W CENTRUM ZAINTERESOWANIA  
– MAKROLOKALIZACJA 

Położenie nieruchomości jest jednym 
z podstawowych parametrów oceny 
atrakcyjności danego projektu 
biurowego. Przyjęło się, że lokalizacja 
„premium” powinna charakteryzować 
się centralnym położeniem, dobrym 
połączeniem z innymi dzielnicami 
i lotniskiem, dostępem do komunikacji 
publicznej i trasy szybkiego ruchu, 
doskonałą ekspozycją, jak również 
otoczeniem biznesowym, które 
oferuje różne udogodnienia m.in. 
centra handlowe czy hotele. Znaczenie 
ma również prestiżowy, łatwy do 
zapamiętania adres.
Centralne położenie biurowca nie zawsze jednak 
okazuje się atrakcyjne dla najemców. O ile usługi 
prawne, konsultingowe oraz część usług finansowych 
wymagają prestiżowych adresów, niektóre firmy 
bardzo często świadomie w ogóle nie biorą pod 
uwagę lokalizacji „premium”. Na przykład podmioty, 
które dopiero zaczynają swoją działalność, w trosce 
o niższe, konkurencyjne ceny towarów czy usług, 
często rezygnują z kosztownych lokalizacji. Podobnie 
jest w przypadku firm z branży spożywczej, które 
prowadzą działalność w oparciu o niskie marże 
i dążą do optymalizacji kosztów wynajmu biura. 
Z kolei firmy farmaceutyczne unikają drogich biur 
ze względów wizerunkowych. Obiekty oddalone od 
centrum są również atrakcyjne dla mobilnych działów 
sprzedaży. W ich przypadku decyduje znacznie większa 
niż w centrum liczba miejsc parkingowych oraz 
bezpośredni dostęp do tras szybkiego ruchu. 

Biuro w centrum jest często poszukiwane, ale nie przez 
wszystkich najemców czy inwestorów. Powierzchnie 
biurowe dla centrów nowoczesnych usług dla biznesu 
są coraz częściej usytułowane w mniej prestiżowych 
dzielnicach miasta, a co za tym idzie – są znacznie 
tańsze niż główne siedziby firm. Nie muszą być one 

wyjątkowo reprezentacyjne z uwagi na brak częstych 
wizyt klientów, ale powinny pozostać na tyle atrakcyjne, 
aby można było z sukcesem przeprowadzić rekrutację 
i zachować stabilny skład zespołów.

W Warszawie centrum biznesowe w zasadzie pokrywa 
się z centrum miasta. Jednak dynamiczny rozwój okolic 
Ronda Daszyńskiego spowodował, że myśląc o centrum 
biznesowym coraz częściej mamy na myśli również bliską 
Wolę. 

W CODZIENNEJ PRACY Z NAJEMCAMI Z BRANŻY 
NOWOCZESNYCH USŁUG DLA BIZNESU POSŁUGUJEMY 
SIĘ SZEREGIEM NARZĘDZI, KTÓRE UŁATWIAJĄ OCENĘ 
ATRAKCYJNOŚCI LOKALIZACJI BIUROWEJ. NAJBARDZIEJ 
PODSTAWOWYM JEST ANALIZA KODÓW POCZTOWYCH 
ADRESÓW PRACOWNIKÓW. NA ICH PODSTAWIE MOŻNA 
STWORZYĆ MAPĘ, KTÓRA POZWOLI ZILUSTROWAĆ 
CZAS DOJAZDU PRACOWNIKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH 
LOKALIZACJI. CZĘŚĆ PRACODAWCÓW DECYDUJE 
SIĘ RÓWNIEŻ NA BEZPOŚREDNIE ZAANGAŻOWANIE 
PRACOWNIKÓW W PROCES WYBORU NOWEGO 
BIURA. INNYM PODEJŚCIEM JEST ANALIZA LOKALIZACJI 
BIUR FIRM KONKURENCYJNYCH. MOŻE BYĆ ONA 
ROZBUDOWANA O PREZENTACJĘ HISTORYCZNYCH 
SIEDZIB, CO POKAZUJE AKTUALNY TREND KIERUNKÓW 
RELOKACJI. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA 
SIĘ Z OKRESOWYMI RAPORTAMI NA TEMAT 
TRENDÓW NA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH 
PRZYGOTOWYWANYMI PRZEZ CUSHMAN & WAKEFIELD.

Przy wyborze i ocenie atrakcyjności lokalizacji biura 
istotne jest także uwzględnienie wszelkich planowanych 
inwestycji. Przebudowa miejscowej infrastruktury 
drogowej, w zależności od zakresu i czasu trwania prac, 
może albo utrudnić funkcjonowanie w obiekcie, albo 
znacznie wydłużyć czas dojazdu do biura. Z kolei realizacja 
w najbliższym otoczeniu inwestycji kompleksów w kilku 
fazach oznacza, że po przeprowadzce do nowej siedziby, 
przez kolejne kilkanaście miesięcy będą prawdopodobnie 
prowadzone intensywne prace budowlane. 

W ostatnim czasie w Warszawie powstało wiele centrów 
nowoczesnych usług spółek z branż obsługi biznesowej, 
prawnej i nieruchomościowej. Marki takie jak Dentons, 

Linklaters, CreditSuisse, JLL i Goldman 
Sachs przed podjęciem decyzji o wyborze 
siedziby, bardzo dokładnie analizowały 
rynek i otoczenie biznesowe. Wybór padł 
na Warszawę ze względu na doskonały 
kapitał ludzki, rosnącą pozycję Polski 
w światowej gospodarce, dogodne 
położenie geograficzne stolicy oraz 
szeroki wybór atrakcyjnych biur. Należy 
zauważyć, że większość wymienionych 
centrów zdecydowała się na wybór 
biura w najszybciej rozwijającej się części 
miasta, czyli na pograniczu Śródmieścia 
oraz Woli. Jest to jednoznaczny sygnał, 
że centrum biznesowe miasta przenosi 
się na zachód. Kolejnym znaczącym 
najemcą, który rozważa wybór stolicy pod 
swoje nowe biuro jest bank inwestycyjny 
JP Morgan. W tym przypadku na 
decyzję o relokacji biura z Londynu do 
Warszawy bezpośredni wpływ miał 
Brexit. Warszawa już dawno dołączyła do 
grona najatrakcyjniejszych lokalizacji dla 
szeroko rozumianego biznesu i – w ocenie 
prestiżowych najemców – jest godną 
alternatywą dla innych miast europejskich.

Piotr Capiga
Associate
Cushman & Wakefield
Piotr.Capiga@cushwake.com
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PROCES WYBORU LOKALIZACJI BIURA  
BIZNES NA MIARĘ PRACOWNIKÓW  
– MIKROLOKALIZACJA 

Podejmując decyzję o stworzeniu 
nowego centrum usług warto od 
razu zastanowić się nad możliwymi 
trudnościami przy pozyskiwaniu 
pracowników w danej lokalizacji. Wybór 
miejsca jest jedną z najważniejszych 
kwestii decydujących o powodzeniu 
inwestycji. Warto wziąć pod uwagę czy 
w okolicy funkcjonują konkurencyjne 
firmy, uczelnie wyższe, kształcące na 
potrzebnych kierunkach oraz partnerzy 
zewnętrzni, mogący wesprzeć proces 
tworzenia struktur.
Dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu dostęp 
do wykształconych i doświadczonych kandydatów 
jest kluczowy. Wiele osób, które znajdują zatrudnienie 
w centrach usług, to absolwenci uczelni wyższych. 
Dlatego też inwestorzy, którzy planują zatrudnienie 
młodych pracowników, powinni koncentrować się na 
miastach uniwersyteckich, oferujących zróżnicowany 
profil nauczania. Ponadto inwestorzy mogą zachęcić 
uczelnie do dostosowania swojej oferty edukacyjnej 
dla potrzeb branży.

W zależności od rodzaju procesów, które będzie 
realizować nowe centrum usług, ważny może 
okazać się dostęp do kandydatów z większym 
doświadczeniem – posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i umiejętności, takie jak znajomość 
języków obcych, języków programowania lub metod 
zarządzania Six Sigma. W tym kontekście warto, 
aby w wybranej lokalizacji funkcjonowały już firmy 
o podobnym profilu, które mogą stanowić źródło 
doświadczonych kandydatów. 

Warto podkreślić, że obecnie wiele mniejszych ośrodków 
dynamicznie rozszerza swoją ofertę, stając się coraz 
bardziej konkurencyjnymi lokalizacjami, zapewniającymi 
świetną infrastrukturę i dostęp do wykwalifikowanej 
kadry. Dla nowych inwestycji to możliwość oszczędności – 
zarówno w zakresie wynagrodzeń, jak i kosztów wynajmu 
powierzchni.

Drugim aspektem, z którym musi zmierzyć się inwestor jest 
wybór konkretnego biura w obrębie miasta. Dynamiczny 
rozwój rynku biurowego daje duże możliwości porównania 
nieruchomości – zarówno w centrum, jak i na obrzeżach. 
Tutaj istotna jest zarówno sama lokalizacja, jak i klasa biura 
czy dostępność infrastruktury technicznej.

ZNACZENIE LOKALIZACJI NABRAŁO NOWEGO WYMIARU, 
ROZPATRYWANEGO NIE TYLKO W KONTEKŚCIE 
ODLEGŁOŚCI OD CENTRUM MIASTA, ALE PRZEDE 
WSZYSTKIM DOSTĘPU DO TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
I WAŻNYCH WĘZŁÓW KOMUNIKACYJNYCH. PRACOWNICY 
CORAZ CHĘTNIEJ REZYGNUJĄ Z DOJAZDU DO PRACY 
SAMOCHODEM, DZIĘKI CZEMU NIE MARNUJĄ CZASU 
W KORKACH ORAZ UNIKAJĄ PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH 
Z NIEWYSTARCZAJĄCĄ LICZBĄ MIEJSC PARKINGOWYCH. 
W REZULTACIE, O ILE PROFIL FIRMY NIE WYMAGA 
POSIADANIA SIEDZIBY W ŚCISŁYM CENTRUM MIASTA, 
WIELU INWESTORÓW DECYDUJE SIĘ NA LOKALIZACJE 
NA OBRZEŻACH, KTÓRE SĄ JEDNAK NA TYLE DOBRZE 
SKOMUNIKOWANE, ŻEBY MOŻNA BYŁO DOTRZEĆ DO 
NICH SZYBKO I W PROSTY SPOSÓB.

Inwestorzy coraz częściej decydują się na lokalizacje 
oddalone od centrum, które są dobrze skomunikowane 
i można do nich dotrzeć w krótkim czasie. Ten trend 
dobrze widać na przykładzie Warszawy, gdzie coraz 
większą popularnością cieszą się biura w okolicach 
dworców (Dworzec Gdański, Warszawa Zachodnia) oraz 
Wrocławia, gdzie powstały nowe biurowce w pobliżu 
Dworca Głównego i dworca Wrocław Mikołajów. 

Agata Piątek
Business Services National Practice Head
Hays Poland
Piatek@hays.pl
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NAJEM I PRZYGOTOWANIE DO 
PRZEPROWADZKI 
BIURO POTRZEBNE OD ZARAZ
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Joanna Blumert
Business Development Manager
Cushman & Wakefi eld
Joanna.Blumert@cushwake.com

Proces poszukiwania biura to ogromne 
wyzwanie. Można się do niego jednak 
odpowiednio przygotować. Zapewni 
to większy komfort pracy wszystkim 
osobom bezpośrednio lub pośrednio 
zaangażowanym w cały proces oraz 
– co ważniejsze – znaczące korzyści dla 
najemcy, również z fi nansowego punktu 
widzenia. 

Należy zacząć od przygotowania harmonogramu procesu, 
który zdefi niuje kluczowe daty, określi czas trwania 
projektu oraz skład zespołu. Ustalenie daty rozpoczęcia 
poszukiwania biura musi zostać poprzedzone dokładną 
analizą potrzeb danego podmiotu. W inny sposób 
będziemy budować ramy czasowe projektu dla małego 
biura, mniejszej organizacji, lokalnego podmiotu, a inaczej 
dla kilkutysięcznej powierzchni, fi rmy globalnej, z pierwszą 
siedzibą w danym kraju. Dlatego właśnie optymalnym 
rozwiązaniem jest zaangażowanie menedżera projektu 
posiadającego wiedzę dotyczącą rynku nieruchomości oraz 
doświadczenie w przeprowadzaniu podobnych procesów. 

PIERWSZY ETAP – ANALIZA POTRZEB 

Potrzeby rozumiane są bardzo szeroko 
– dotyczą zarówno lokalizacji, potrzeb 
kadrowych, standardu budynku i powierzchni, 
jak i komunikacji oraz udogodnień. Proces ten 
wymaga zaangażowania wielu stron 
– przedstawicieli kadry zarządzającej, osób 
z działu fi nansów, HR i IT. Współpraca 
decydentów jest pierwszym krokiem do 
przeprowadzenia efektywnego procesu, 
który uwzględni potrzeby wszystkich linii 
biznesowych, planowany przez fi rmę rozwój 
biznesu oraz oczekiwania kadry zarządzającej 
różnych szczebli i pracowników. 

ETAP TRZECI – FAZA PRZYGOTOWANIA 
POWIERZCHNI 

Długość tego etapu zależy od wynajmowanego 
metrażu. Przygotowanie do przeprowadzki 
może potrwać od 4 do 6 tygodni przy 
kilkudziesięciometrowych biurach oraz kilka 
miesięcy przy metrażach kilkutysięcznych. Warto 
pokreślić, że prace związane z przygotowaniem 
powierzchni, wynajmujący rozpoczyna nie 
wcześniej niż po podpisaniu przez najemcę 
umowy i wpłaceniu zabezpieczenia. Etap 
ten ma ogromne znaczenie przy tworzeniu 
harmonogramu procesu.

ETAP CZWARTY – ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Mogłoby się wydawać, że w momencie podpisania 
protokołu odbioru powierzchni kończy się proces 
poszukiwania biura. W pewnym sensie tak, gdyby 
nie czynnik ludzki. Przeprowadzka do nowej siedziby 
powinna przebiegać jak najbardziej „bezboleśnie“ 
dla fi rmy i pracowników. Dlatego też coraz częściej do 
haromonogramu wprowadza się także zarządzanie 
zmianą. Element ten zdecydowanie usprawnia 
i ułatwia cały proces i jest ogromnym wsparciem dla 
osób odpowiedzialnych za poszukiwanie biura. 

DRUGI ETAP – FAZA POSZUKIWANIA 
I NEGOCJACJI

Kolejnym krokiem jest wytypowanie nieruchomości, 
które spełniają powyższe kryteria, a następnie 
wysłanie zapytań o ofertę. Należy założyć, że proces 
zapytań ofertowych będzie składał się z 3 etapów 
zakończonych negocjacjami z wybraną, preferowaną 
opcją. 

Oprócz sfery fi nansowej negocjacje obejmują wiele 
aspektów pozafi nansowych m.in. projektowanie, 
wykończenie oraz termin dostarczenia powierzchni. 
Naturalnie pojawia się też pytanie, na jakim etapie 
należy rozpoczynać rozmowy dotyczące wskazanych 
obszarów. Zasada jest prosta – im wcześniej tym 
lepiej. Zasygnalizowanie potrzeb i oczekiwań 
w początkowej fazie pozwoli uniknąć rozczarowań 
i niespodzianek w przyszłości oraz oszczędzi czas 
partnerów biznesowych zaangażowanych w proces. 
Rozmowy dotyczące poszczególnych obszarów, takich 
jak kwestie fi nansowe, standard wykończenia, termin 
i sposób dostarczenia powierzchni oraz koszty jej 
przygotowania, w optymalnym scenariuszu powinny 
się toczyć równolegle i być prowadzone przez 
dedykowane zespoły koordynowane przez menedżera 
projektu. 

JAK WYGLĄDA DOBRY ZESPÓŁ PROJEKTOWY? 
KTO POWINIEN BYĆ ZAANGAŻOWANY W PROCES 
POSZUKIWANIA BIURA, JEGO PROJEKTOWANIE, 
PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZKĘ DO 
WYBRANEJ LOKALIZACJI? MOŻNA WSKAZAĆ 
KILKA STOSOWANYCH PRZEZ NAJEMCÓW 
ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE BUDOWANIA 
ZESPOŁU PROJEKTOWEGO. PIERWSZY Z NICH TO 
MAKSYMALNE ZAANGAŻOWANIE WŁASNYCH 
ZASOBÓW I PRZEPROWADZENIE CAŁEGO 
PROCESU W OPARCIU O DOŚWIADCZENIE 
I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB WEWNĄTRZ ORGANIZACJI. 
KOLEJNE, STOSOWANE PODEJŚCIE TO 
CZĘŚCIOWE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 
WŁASNYCH W OPARCIU O DOŚWIADCZENIE, 
WIEDZĘ I ZAANGAŻOWANIE ZEWNĘTRZNYCH 
DORADCÓW. CORAZ CZĘSTSZYM PODEJŚCIEM 
JEST NATOMIAST PEŁEN OUTSOURCING PROCESU 
NA WYSPECJALIZOWANE PODMIOTY. JEST 
ONO PREFEROWANE PRZEZ FIRMY Z BRANŻY 
NOWOCZESNYCH USŁUG DLA BIZNESU, GDZIE 
NAJEMCA ANGAŻOWANY JEST JEDYNIE 
W KLUCZOWYCH MOMENTACH 
PROCESU. ZLECENIE OBSŁUGI PROCESU 
WYSPECJALIZOWANYM PODMIOTOM POZWALA 
OGRANICZYĆ ZAANGAŻOWANIE NAJEMCÓW DO 
NIEZBĘDNEGO MINIMUM ORAZ SKRÓCIĆ CZAS 
TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW.

1PIERWSZY ETAP – ANALIZA POTRZEB 1PIERWSZY ETAP – ANALIZA POTRZEB 

Potrzeby rozumiane są bardzo szeroko 1Potrzeby rozumiane są bardzo szeroko 
– dotyczą zarówno lokalizacji, potrzeb 1– dotyczą zarówno lokalizacji, potrzeb 
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NAJEM I PRZYGOTOWANIE DO 
PRZEPROWADZKI  
CZY JEST Z NAMI PROJECT MANAGER? 
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Tworzenie nowego biura to 
wielowątkowy proces angażujący wiele 
osób i wymagający podejmowania 
licznych decyzji. Dla prawidłowej 
realizacji projektu kluczowe jest 
zachowanie porządku, systematyczność 
i dotrzymywanie terminów. Metodyka 
zarządzania projektem ma krytyczne 
znaczenie dla całego procesu 
związanego z nowym biurem.
W dużym uproszczeniu zadanie menedżera projektu 
polega na przygotowaniu podstaw procesu, podziale 
ról i cyklicznym sprawdzaniu postępów zespołu 
projektowego. Pod uwagę brane są czas, koszty, 
ryzyko oraz zasadność biznesowa. Dodatkowo po 
uwzględnieniu specyfiki projektu, niezbędna może 
okazać się wiedza z zakresu prawa budowlanego, 

Kluczowym elementem dla osób prowadzących 
projekt jest przygotowanie harmonogramu 
i jego aktualizacja. Dobry plan działania pozwala 
na określenie aktualnego etapu projektu oraz 
ewentualnych wyzwań. Doświadczony dział 
zarządzania projektami będzie stanowić istotne 
wsparcie przy zbieraniu odpowiednich danych oraz 
ich analizie. W trakcie trwania projektu doradca 
podpowie, jakie są kolejne kroki, uprzedzi o możliwych 
zagrożeniach, wskaże brakujące elementy i zadania do 
wykonania. 

Kluczową rolę w całym projekcie odgrywa 
efektywna komunikacja i wymiana informacji. 
Pomocne są systematyczne spotkania pozwalające 
na monitorowanie procesu i stanowiące doskonałą 
płaszczyznę służącą wymianie informacji z zespołami 
wewnętrznymi, takimi jak IT, finanse, czy HR. 

WIĘKSZOŚĆ DEWELOPERÓW OFERUJE TAKŻE 
USŁUGĘ WYKOŃCZENIA BIUR POD KLUCZ WRAZ 
Z GWARANCJĄ OBEJMUJĄCĄ ZWYKLE OKRES 
DŁUŻSZY NIŻ CZAS NAJMU. DUŻYM PLUSEM 
TAKIEGO ROZWIĄZANIA JEST PRZENIESIENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRACE I PÓŹNIEJSZE 
USTERKI GWARANCYJNE NA JEDEN PODMIOT. 
MINUSEM NATOMIAST JEST MARŻA ZA 
KOORDYNACJĘ DOLICZANA PRZEZ DEWELOPERA, 
ZWYKLE NA POZIOMIE 5-10% LUB WYŻSZA. 
PONIEWAŻ NIE MAMY WGLĄDU W FAKTURY 
POMIĘDZY DEWELOPEREM, A JEGO DOSTAWCAMI, 
PRECYZYJNE OKREŚLENIE JEJ WYSOKOŚCI NIE JEST 
MOŻLIWE. 

architektury, wymogów sanitarnych oraz elektrycznych. 
Dlatego inwestorzy coraz częściej decydują się na pomoc 
partnerów zewnętrznych – doświadczonych działów 
zarządzania projektami, funkcjonujących w ramach agencji 
nieruchomości.

Project Manager powinien być zaangażowany w proces 
tworzenia nowego biura od samego początku, to znaczy 
już na etapie wyboru budynku i oceny standardów 
wykończenia powierzchni oferowanych przez dewelopera. 
Ocena jakości materiałów wykorzystanych w standardzie 
budynku oraz wielkość ekwiwalentu pieniężnego na 
wykończenie biura to istotne zagadnienia, pozwalające 
ocenić atrakcyjność inwestycji. Równie ważna jest ocena 
ogólnego stanu technicznego budynku – zwłaszcza, 
jeżeli rozpatrujemy wybór istniejącego już biurowca. 
W nowych inwestycjach dodatkową uwagę warto zwrócić 
na technologie zastosowane przy klimatyzacji i wentylacji. 
Pominięcie tej kwestii bardzo często kończy się licznymi 
skargami użytkowników zaraz po przeprowadzce.

Ze względu na konieczność weryfikacji kosztów i skalę 
inwestycji kluczową osobą w zespole projektowym 
jest kosztorysant. Musi być to osoba doświadczona, 
znająca ceny oraz rynek produktów budowlanych 
i wykończeniowych. Dokładna weryfikacja cen materiałów 
i usług, które stanowią największy koszt, może stać się 
mocnym argumentem w późniejszych negocjacjach 
z deweloperem. Kosztorysant jest także odpowiedzialny za 
weryfikację ilościową oraz porównanie założeń projektu 
architektonicznego z wyceną. Dokładna analiza pozwala 
obniżyć koszty nawet o 30%. 

PREFEROWANI PRZEZ DEWELOPERÓW DOSTAWCY ORAZ 
REKOMENDOWANE MATERIAŁY I PRODUKTY NIE ZAWSZE 
SPEŁNIAJĄ STANDARDY LUB WYMOGI KORPORACYJNE. 
WARTO KORZYSTAĆ ZE WSPARCIA DORADCÓW, 
KTÓRZY ZE WZGLĘDU NA ZNAJOMOŚĆ RYNKU MOGĄ 
ZAPROPONOWAĆ ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA – 
CZĘSTO PORÓWNYWALNE CENOWO LUB NAWET TAŃSZE. 

Odbiór techniczny to kolejny kluczowy etap w pracy 
Project Managera i całego zespołu projektowego. Ustalenia 
z tym związane powinny być zawarte w umowie najmu 
i określać, w jaki sposób i na jakich warunkach nastąpi 
przejęcie powierzchni. 

Odbiór obejmuje cztery główne obszary: IT, elektryczny, 
sanitarny oraz architektoniczno-budowalny. Ostatnia 
kategoria jest najłatwiejsza do zweryfikowania. Usterki 
i nieścisłości, takie jak zarysowania ścian, niezgodne 
z projektem kolory lub elementy wykończenia, uszkodzenia 
drzwi, brakujące fragmenty podłogi czy sufitu są 
zauważalne. W przypadku instalacji IT, elektrycznych 
i sanitarnych należy przeprowadzić wyrywkowe pomiary 
sprawdzające wartości deklarowane przez dewelopera.

Wybór budynku, 
ocena standardów  

i stanu technicznego

Harmonogram prac

Kosztorys

Odbiór
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REKRUTACJA 
PRACOWNICY POSZUKIWANI,  
CZYLI OPIS STANOWISK   

Jeszcze przed podjęciem decyzji 
o otwarciu centrum nowoczesnych 
usług, warto jasno określić profil 
poszukiwanych pracowników oraz rodzaj 
potrzebnych doświadczeń i kompetencji. 
Pozwoli to właściwie zdiagnozować 
lokalny rynek pracy i wybrać 
odpowiednie narzędzia rekrutacyjne. 
Ułatwi to również przygotowanie 
właściwej strategii employer 
brandingowej, co ma istotne znaczenie 
dla firm wchodzących na nowy rynek.
Kluczowe pytanie dotyczy faktycznego zakresu 
obowiązków, które będą realizowane w centrum 
usług oraz kompetencji rzeczywiście potrzebnych do 
ich wykonania. Ogólnodostępne są zbiory gotowych 
opisów stanowisk, często też firmy dysponują 
własnymi materiałami. Wykorzystanie gotowych 
dokumentów bez refleksji nad ich zawartością nie 
jest jednak najlepszą praktyką. Pomimo iż stworzenie 
opisu stanowiska jest czasochłonne, to warto tę pracę 
wykonać.

Właściwe określenie obowiązków zdecydowanie 
usprawnia proces rekrutacji. Rzetelny opis ułatwia 
sprecyzowanie profilu poszukiwanego kandydata, 
a tym samym minimalizuje ryzyko wydłużenia czasu 
rekrutacji i przekroczenia założonych ram czasowych 
projektu, co zdarza się, gdy profil kandydata jest 
weryfikowany dopiero w trakcie rekrutacji. Opis 
stanowiska ułatwia również szybkie dotarcie do 
najlepszych kandydatów, co często decyduje o udanej 
rekrutacji, zwłaszcza na bardzo konkurencyjnym rynku.

Znajomość zakresu obowiązków pozwala także na 
podkreślenie najciekawszych aspektów w ofercie 
zatrudnienia, co zachęca do udziału w rekrutacji 
również kandydatów, którzy nie poszukują aktywnie 
nowego pracodawcy. Łatwiej też odpowiedzieć na 

oczekiwania, kiedy pracodawca dysponuje precyzyjnymi 
informacjami na temat oferty. Kandydaci chętniej 
rozmawiają o konkretach, a oferta, która wyróżnia się na 
tle innych, bardziej przyciąga uwagę. 

RZETELNA ANALIZA I PRZYGOTOWANIE OPISU 
STANOWISK POZWALA NA SZYBSZE PODEJMOWANIE 
DECYZJI W PROCESIE REKRUTACYJNYM I ZMNIEJSZA 
RYZYKO ZATRUDNIENIA NIEWŁAŚCIWYCH KANDYDATÓW. 
POMAGA TAKŻE UNIKNĄĆ TRUDNOŚCI, KTÓRE 
MOGĄ POJAWIĆ SIĘ W TRAKCIE REKRUTACJI, A TAKŻE 
POZYTYWNIE WPŁYWA NA WIZERUNEK FIRMY JAKO 
PRACODAWCY. TO WSZYSTKO MA OGROMNE ZNACZENIE 
NIE TYLKO NA ETAPIE TWORZENIA NOWEGO CENTRUM 
USŁUG, ALE RÓWNIEŻ W PRZYSZŁOŚCI.

Dokładny opis stanowiska umożliwia także spójną 
komunikację na wszystkich etapach rekrutacji. Ma to 
ogromne znaczenie z perspektywy strategii employer 
brandingowej firmy. Jeśli na każdym etapie oferta 
prezentowana jest tak samo, a osoby zaangażowane 
w rozmowy dysponują kompletnymi informacjami, 
kandydaci postrzegają pracodawcę, jako rzetelnego 
i kompetentnego. 

Wreszcie, jeśli po rozpoczęciu przez kandydata pracy 
okaże się, że zakres jego obowiązków odbiega od tego, 
co zaprezentowane zostało w trakcie rekrutacji, lub 
że jego kompetencje nie pokrywają się z faktycznymi 
wymaganiami na danym stanowisku (np. nie ma 
możliwości wykorzystania w praktyce znajomości języka 
obcego lub też zadania są zbyt proste), może to prowadzić 
do rozczarowania i frustracji, skutkujących zwiększoną 
rotacją na danym stanowisku, oraz powstawaniem na 
rynku negatywnej opinii na temat firmy.

Katarzyna Nowak
Talent Acquisition Consultant
Hays Poland
Knowak@hays.pl
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REKRUTACJA
EMPLOYER BRANDING I UNIKALNE 
ELEMENTY OFERTY PRACODAWCY  

Wizerunek pracodawcy jest jednym 
z kluczowych elementów wpływających 
na sukces nowego centrum usług dla 
biznesu. Kandydaci chętnie dzielą się 
opiniami o fi rmie, dlatego warto zadbać 
o profesjonalny przebieg rekrutacji 
i unikalną ofertę, która pozwoli 
zwiększyć konkurencyjność organizacji 
na rynku.
Na decyzję o wyborze pracodawcy mają wpływ 
nie tylko prestiż fi rmy oraz ocena proponowanego 
zakresu obowiązków na danym stanowisku, lecz 
także warunki pracy, w tym atrakcyjność samego 
pomieszczenia biurowego i jego lokalizacja. Te dwa 
ostatnie kryteria są szczególnie ważne dla młodszego 
pokolenia pracowników. Firmy zdają sobie z tego 
sprawę i starają się aranżować przestrzeń pracy w taki 
sposób, aby była kolejnym argumentem w procesie 
rekrutacji. Odpowiadanie na potrzeby pracowników 
niesie za sobą ogromne korzyści – nie tylko 
personalne i związane z employer brandingiem, ale 
także fi nansowe. Zadowoleni pracownicy są bardziej 
zaangażowani, samodzielni i usatysfakcjonowani 
z życia zawodowego.

Silna marka pozycjonuje fi rmę wśród idealnych 
pracodawców oraz ułatwia przyciągnięcie 
i zatrzymanie talentów. Sektor nowoczesnych usług 
dla biznesu już teraz narzuca kierunek rozwoju miejsc 
pracy, odpowiadających potrzebom pracowników. 
Prawdziwy i skuteczny employer branding to jednak 
długoterminowa strategia. Takie działania nie mogą 
opierać się wyłącznie na aspiracjach fi rmy, ale na 
realnej zdolności do wywiązania się z obietnic.

Jednocześnie jednym z kluczowych wyzwań stojących 
przed fi rmami jest walka o talenty. Aby przyciągnąć 
oraz zatrzymać najlepszych pracowników, pracodawcy 
muszą zadbać o Employee Value Proposition – 
atrakcyjną wizję, dlaczego warto pracować w danej 
organizacji i budować w niej swoją karierę. Wartości 
fi rmy, z którymi pracownicy mogą się utożsamiać, 
pomaga również zapewnić wyższy poziom 

zaangażowania oraz obsługi klienta. 

Jaka powinna być propozycja dla pracowników? Na 
pewno atrakcyjna, prawdziwa, wiarygodna i – co 
najważniejsze – unikalna. Właściwie zidentyfi kowane EVP 
powinno pozwolić odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 
osoba, którą fi rma chce zatrudnić, powinna wybrać ofertę 
właśnie tej organizacji. Z jednej strony wartości powinny 
być spójne z komunikacją fi rmy, z drugiej natomiast 
– widoczne w działaniach fi rmy oraz zachowaniach 
zarządu i pracowników. 

Czym mogą zachęcać pracodawcy z branży nowoczesnych 
usług dla biznesu? Z pewnością wynagrodzenie to za 
mało. Dla pracowników niezwykle ważne są możliwości 
rozwoju, zdobywania wiedzy i doświadczenia, wpływ na 
funkcjonowanie fi rmy i dobra atmosfera oraz relacje ze 
współpracownikami.  

DYNAMICZNY ROZWÓJ BRANŻY NOWOCZESNYCH USŁUG 
DLA BIZNESU SPOWODOWAŁ, ŻE PRACODAWCY MUSZĄ 
KONKUROWAĆ ZE SOBĄ O PRACOWNIKÓW – ZARÓWNO 
NOWYCH, KTÓRZY DOPIERO WCHODZĄ NA RYNEK 
PRACY, JAK I DOŚWIADCZONYCH I ZAINTERESOWANYCH 
ZMIANĄ PRACODAWCY. CO WIĘCEJ, NA RYNKU 
PRACY POJAWIAJĄ SIĘ PRZEDSTAWICIELE CORAZ 
MŁODSZYCH POKOLEŃ, KTÓRYCH CHARAKTERYZUJE 
AMBICJA, PEWNOŚĆ SIEBIE I WYSOKA ŚWIADOMOŚĆ 
SWOICH MOŻLIWOŚCI. SĄ TO OSOBY Z INICJATYWĄ, 
STAWIAJĄCE KONKRETNE WYMAGANIA. WYCHODZĄC 
NAPRZECIW ICH OCZEKIWANIOM, PRACODAWCY 
MUSZĄ KONKUROWAĆ NIE TYLE WYNAGRODZENIEM, 
CO OFERTĄ ROZWOJU ORAZ PRACY DOPASOWANEJ DO 
INDYWIDUALNYCH PREFERENCJI.

Udział w budowaniu struktur organizacji czy wdrażaniu 
procesów to dla kandydatów – zwłaszcza z pokolenia 
Y – ogromna wartość, związana z pracą w danej fi rmie. 
Unikalne doświadczenia zawodowe są przez nich bardzo 
cenione. Kandydaci oczekują, że organizacja, do której 
zdecydują się dołączyć, zapewni im ciekawe wyzwania, 
dynamiczne środowisko pracy oraz komunikację z osobami 
z innych kręgów kulturowych. Nową fi rmę postrzegają 
także jako możliwość awansu oraz realizacji ciekawych 
i ambitnych projektów rozwojowych. Organizacje coraz 
lepiej odpowiadają na takie oczekiwania. Przykładowo, 
niektóre centra przestają tworzyć w swoich strukturach 

wąskie grupy ekspertów odpowiadających za 
optymalizację kosztów albo podniesienie jakości 
i angażują w proces cały zespół. Wtedy każdy 
pracownik ma szansę przedstawienia swojego pomysłu 
na usprawnienie działania organizacji oraz udziału 
w jego realizacji.

Tym, co może zachęcić potencjalnych pracowników 
do przyjęcia oferty pracy w danym centrum albo 
pozostania w strukturach organizacji, jest także kultura 
organizacyjna. Otwarta komunikacja, dobra atmosfera, 
partnerski styl zarządzania, szkolenia – to elementy 
najbardziej cenione przez pracowników. Wzorem do 
naśladowania są tu fi rmy skandynawskie, które słyną ze 
swojej dbałości o relacje z pracownikami.

Dla wielu osób wciąż bardzo istotne pozostają dodatki 
pozapłacowe. Większość centrów oferuje swoim 
pracownikom opiekę zdrowotną, karnet na zajęcia 
sportowe oraz ubezpieczenie na życie. Często spotykane 
są również dofi nansowanie szkoleń językowych 
oraz kursów, karty lunchowe, zniżki na produkty lub 
usługi oraz dofi nansowanie dojazdów. W zarządzaniu 
benefi tami pomaga coraz bardziej popularny system 
kafeteryjny, który stanowi jednocześnie bank pomysłów 
i umożliwia indywidualny wybór tych świadczeń, 
z których dany pracownik chce skorzystać.

CIEKAWA OFERTA BENEFITÓW, KTÓRE 
ODPOWIADAJĄ INDYWIDUALNYM POTRZEBOM 
PRACOWNIKÓW, MOŻE PRZESĄDZAĆ W ICH 
OPINII O ATRAKCYJNOŚCI OFERTY PRACODAWCY. 
DLA PRACOWNIKÓW NAJWIĘKSZE ZNACZENIE 
MA PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA. DRUGIM 
NAJWAŻNIEJSZYM ŚWIADCZENIEM JEST MOŻLIWOŚĆ 
PRACY ELASTYCZNEJ. PRACODAWCY, KTÓRZY NIE 
MYŚLELI DOTYCHCZAS O TAKIM ROZWIĄZANIU, 
POWINNI ROZWAŻYĆ JE PRZYNAJMNIEJ DLA CZĘŚCI 
PRACOWNIKÓW. NAJCZĘŚCIEJ PRACA ELASTYCZNA 
OZNACZA MOŻLIWOŚĆ ROZPOCZYNANIA PRACY 
W OKREŚLONYM PRZEDZIALE CZASOWYM.

Na rynku pojawiają się też nowe rozwiązania, 
do których w ostatnim czasie dołączyły pakiet 
stomatologiczny, zakup akcji fi rmy po preferencyjnych 
kursach, dofi nansowanie wakacji, zniżki na bilety do 
kina, teatru i na koncerty, elastyczne godziny pracy 
oraz przestrzenne biuro ze strefą relaksu lub pokojem 
rozrywki. 

Anna Czyż
Executive Manager
Hays Poland
Czyz@hays.pl
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REKRUTACJA 
ELASTYCZNOŚĆ, CZYLI TRUDNOŚCI  
W REKRUTACJI   

Określając profil poszukiwanych 
pracowników, warto przygotować się 
na trudności związane z pozyskaniem 
takich kandydatów. Dzisiejszy 
rynek pracy dla firm poszukujących 
wykwalifikowanych pracowników jest 
rynkiem bardzo konkurencyjnym, co 
sprawia, że zatrudnienie odpowiedniej 
liczby osób o pożądanym profilu może 
być kłopotliwe.
Warto zastanowić się, z których wymogów możemy 
zrezygnować lub które kompetencje uda się 
wykształcić w toku szkoleń. Pozwoli to utrzymać 
harmonogram rekrutacyjny i pozyskać odpowiednią 
liczbę pracowników, nie wpływając jednocześnie 
negatywnie na jakość realizowanych procesów.

Jednym z najważniejszych etapów planowania 
dużego procesu rekrutacyjnego jest etap określania 
ryzyka. Każda rekrutacja masowa niesie ze sobą wiele 
zagrożeń dla projektu. Ich wcześniejsze zdefiniowanie 
oraz opracowanie planów działania pozwoli uniknąć 
opóźnień. Najlepszym momentem do tego typu analizy 
jest początek projektu, jeszcze przed nawiązaniem 
współpracy z agencją rekrutacyjną. 

DOŚWIADCZENI KONSULTANCI Z AGENCJI 
REKRUTACYJNEJ, KTÓRZY PROWADZILI REKRUTACJE 
MASOWE, MOGĄ DORADZIĆ LUB PRZEDYSKUTOWAĆ 
GŁÓWNE ZAGROŻENIA DLA PROJEKTU I ZWRÓCIĆ 
UWAGĘ NA CZYNNIKI LOKALNE. SŁUŻĄ RÓWNIEŻ 
WSPARCIEM W OPRACOWANIU PLANÓW DZIAŁAŃ, 
NIEMNIEJ JEDNAK WIĘKSZA CZĘŚĆ PRACY LEŻY PO 
STRONIE FIRMY ZLECAJĄCEJ REKRUTACJĘ. WARTO 
SKORZYSTAĆ Z POMOCY PARTNERA W OBSZARZE 
REKRUTACJI, KTÓRY MA DUŻE DOŚWIADCZENIE 
NA LOKALNYM RYNKU PRACY I POTRAFI WSKAZAĆ 
TYPOWE DLA TEGO RYNKU OBSZARY PROBLEMOWE.

Warto również zastanowić się nad najczęściej 
pojawiającymi się zagrożeniami i określić, w jakim 
zakresie można uelastycznić proces rekrutacyjny, 
żeby ich uniknąć. Przy budowaniu nowego centrum 
usług dla biznesu można wskazać kilka najczęściej 
pojawiających się problemów.

01.   CZAS PROJEKTU 

Firmy często zwlekają i zlecają rekrutację w ostatnim 
momencie, zostawiając niewiele czasu na poszukiwanie 
kandydatów. Nie biorą pod uwagę, że w tym samym 
czasie inne firmy mogą prowadzić na rynku bardzo 
podobne rekrutacje i walczyć o tych samych pracowników. 
Zawsze warto się zastanowić ile czasu realnie potrzeba 
na przeprowadzenie całej fali rekrutacyjnej. Należy 
przygotować również plan awaryjny – jaka jest minimalna 
liczba osób, która powinna być zatrudniona, i jakie kroki 
zostaną wdrożone, jeżeli na około półtora miesiąca 
przed przewidywaną datą rozpoczęcia pracy nie mamy 
wystarczającej liczby zaakceptowanych ofert.

02.   KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

Rozpoczynając rekrutację należy się zastanowić, jakie 
kompetencje i umiejętności są niezbędne na danym 
stanowisku. Bardzo często zdarza się, że firmy poszukują 
kandydatów z doświadczeniem przekraczającym 
wymagania stanowiska. Warto się zastanowić, jak długo 
taka osoba pozostanie na stanowisku i czy wkrótce 
nie będzie rozglądać się za bardziej wymagającą rolą 
u innego pracodawcy. Warto również przygotować się na 
sytuację, w której nie znajdziemy na rynku odpowiednio 
doświadczonych kandydatów. Firma powinna mieć gotowe 
odpowiedzi na pytania o to, czy można zatrudnić mniej 
osób doświadczonych i zaplanować szkolenia, a także 
czy wszystkie kompetencje są niezbędne na danym 
stanowisku, czy raczej z części można zrezygnować.

03.   KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Większość zespołów w centrach usług dla biznesu 
obsługuje rynki zagraniczne, dlatego też firmy wymagają 
od kandydatów płynnej znajomości języków obcych. 
Przed przystąpieniem do rekrutacji należy przeanalizować, 
co stanie się w momencie, kiedy nie uda się znaleźć 
odpowiedniej liczby kandydatów. Czy rzeczywiście cały 
zespół będzie miał stały kontakt z klientami, czy można 
tak podzielić pracę, że wystarczy kilku specjalistów 
posługujących się danym językiem. Agencje, które stale 
prowadzą rekrutacje dla sektora nowoczesnych usług 
mogą dostarczyć informacji o rynku i określić szanse 
powodzenia projektu.

04.   WYNAGRODZENIE

Zlecenie rekrutacji wiąże się z przekazaniem agencji 
informacji o przedziale wynagrodzenia dla kandydatów. 
Warto wcześniej przygotować się na sytuację, kiedy 
budżet okaże się niedopasowany do rynku. Przemyślana 
polityka wynagrodzeniowa pozwoli uniknąć przestojów 
w procesie rekrutacyjnym, kiedy negocjowana jest 
oferta. Klient powinien być przygotowany na to, 
że duża część kandydatów zechce negocjować 
wynagrodzenie, może otrzymać kontrofertę od swojego 
aktualnego pracodawcy albo ofertę od innej firmy. 
To, czy można sobie pozwolić na elastyczne podejście 
do wynagrodzenia należy określić jeszcze przed 
rozpoczęciem rekrutacji.

05.   KONKURENCJA NA RYNKU PRACY

Rekrutacje nigdy nie są prowadzone w próżni. Na rynku 
działają inne centra usług dla biznesu, które również 
poszukują pracowników. Jednym z istotnych zagrożeń, 
na które należy się przygotować jest możliwość 
pojawienia się innego start-upu w tym samym czasie. 
Warto przedyskutować z agencjami rekrutacyjnymi, 
co aktualnie dzieje się na rynku i jakie firmy prowadzą 
obecnie podobne rekrutacje. Klient powinien być 
przygotowany na konkurencję i przygotować ofertę 
w taki sposób, aby zdecydowanie wyróżniała się na  
ich tle.

Wymienione zagrożenia są jednymi z najczęściej 
pojawiających się w rekrutacjach do nowych centrów 
usług. Nie wyczerpują jednak listy potencjalnych 
trudności, dlatego przed przystąpieniem do rekrutacji 
koniecznie należy przeanalizować projekt i określić plan 
działania w momencie, kiedy pojawią się problemy. 

Katarzyna Nowak
Talent Acquisition Consultant
Hays Poland
Knowak@hays.pl
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REKRUTACJA 
ZAPLANOWANA REKRUTACJA  
– CASE STUDY  
Hays Poland

Nawet najbardziej sprzyjająca sytuacja 
rynkowa nie pomoże uzyskać dobrych 
warunków najmu, jeśli zbyt długo 
będziemy zwlekać z rozpoczęciem 
rekrutacji pracowników. Ile czasu 
potrzeba, aby mieć wybór i w pełni 
wykorzystać szansę, jaką jest stworzenie 
nowego biura?
Firma z branży usług finansowych podjęła decyzję 
o utworzeniu w Warszawie centrum nowoczesnych 
usługi dla biznesu, które skupiałoby procesy 
z obszaru księgowości i finansów, obsługi klienta 
oraz administracji. W ciągu roku organizacja 
chciała zatrudnić około 80 osób. Rekrutacja została 
powierzona ekspertom Hays Poland, specjalizującym 
się w pracy dla firm z branży nowoczesnych usług dla 
biznesu.

Przed przystąpieniem do rekrutacji kluczowe było 
spotkanie z klientem, w którym uczestniczyli zarówno 
rekruterzy, jak i menedżerowie odpowiedzialni 
za projekt po stronie nowego centrum. Na 
spotkaniu omówione zostały potrzeby rekrutacyjne 
oraz kalendarz działań. Spotkanie było jednym 
z kluczowych elementów projektu, ponieważ 
pozwoliło określić realne potrzeby. Było również 
okazją do zaprezentowania sytuacji rynkowej 
w Warszawie – lokalizacji wybranej przez inwestora. 
Menedżerowie nowego centrum dostarczyli z kolei 
szczegółowych informacji o firmie, stanowiskach, 
filozofii i wartościach firmy, które później wykorzystane 
były w działaniach employer brandingowych 
i rekrutacji. W rozmowie poruszone zostały także 
najczęściej pojawiające się ryzyka oraz trudne sytuacje 
w rekrutacjach masowych. 

Na potrzeby regularnego kontaktu i wymiany bieżących 
informacji powstał raport podsumowujący bieżące 
działania rekruterów, który z określoną regularnością 
trafiał do menedżerów i zarządzających nowym centrum. 
Pozwoliło to bardzo sprawnie monitorować postępy 
i na bieżąco reagować na zmiany. Tego typu narzędzie 
pozawala agencji rekrutacyjnej odpowiednio rozłożyć 
siły, a firmie daje dostęp do regularnej informacji 
o pojawiających się trudnościach. Dzięki temu obie 
strony mogą szybko reagować i modyfikować ofertę lub 
wymieniać się niezbędnymi informacjami.

Firma umożliwiła rekruterom zewnętrznym bezpośredni 
kontakt z menedżerami liniowymi, co zdecydowanie 
przyspieszyło komunikację, a także pozwoliło agencji 
lepiej zrozumieć ich potrzeby i dostosować profil 
prezentowanych kandydatów do preferencji przyszłych 
przełożonych. Ponadto, zdecydowanie skróciło to czas 
reakcji i podejmowania decyzji, dzięki czemu kandydaci 
szybko otrzymywali informacje zwrotne. Klient Hays 
przedyskutował również ze swoimi menedżerami 
sposób prezentowania oferty, aby działania agencji 
i działania wewnętrzne były spójne. Proces składania 
ofert również realizowany był przez ekspertów agencji. 
Po zaakceptowanej ofercie klient przejmował kontakt 
z kandydatem i udostępniał mu dane kontaktowe do 
wewnętrznego działu HR. 

Po zamknięciu pierwszej fali rekrutacyjnej odbyło się 
ponowne spotkanie z decydentami, mające na celu 
omówienie przebiegu rekrutacji, trudności i planu działania 
na następne fale rekrutacyjne.

PROJEKT PRZEBIEGŁ BEZ WIĘKSZYCH ZAKŁÓCEŃ GŁÓWNIE 
DZIĘKI BARDZO ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY 
AGENCJĄ A KLIENTEM ORAZ OTWARTEJ KOMUNIKACJI. 
KLIENT JASNO OKREŚLIŁ POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI, 
ALE OTRZYMAŁ RÓWNIEŻ CENNE WSKAZÓWKI, KTÓRE 
UWZGLĘDNIŁ PRZY PLANOWANIU ZATRUDNIENIA.
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ASPEKTY PRAWNE 
BIURO WYNAJMĘ  
– UMOWA I CZYNSZ  
Piotr Woźniak, Radca prawny, Kancelaria EY Law

Przed rozpoczęciem działalności 
konieczne jest znalezienie i wynajęcie 
odpowiedniej powierzchni biurowej. 
Zwiększona w ostatnim okresie podaż 
powierzchni biurowych w Polsce 
spowodowała istotną zmianę w podejściu 
wynajmujących do komercjalizacji 
budynku biurowego, czyli procesu 
zmierzającego do oddania najemcom 
powierzchni. Rynek staje się coraz 
bardziej rynkiem najemców, którzy 
mają realną możliwość negocjacji 
szczegółowych postanowień umów 
najmu.
W praktyce rynku nieruchomości biurowych w Polsce 
umowy najmu zawierane są na czas określony, 
zazwyczaj od 5 do 10 lat. Jest to korzystne dla 
obu stron – zarówno dla wynajmującego, który 
ma gwarancję przychodów w określonym czasie, 
jak i dla najemcy, który czyniąc nakłady związane 
z rozpoczęciem działalności w danym miejscu zamierza 
je amortyzować w dłuższym czasie.

Umowa najmu może zostać zawarta w zwykłej formie 
pisemnej. Jednak dla ochrony jej trwałości i praw 
najemcy przed wcześniejszym wypowiedzeniem, 
rekomendowane jest podpisanie lub certyfikowanie 
umowy z udziałem notariusza. W interesie najemcy 
leży również uwzględnienie w umowie uprawnienia do 
przedłużenia umowy. Warto je sformułować w sposób 
pozwalający przedłużyć okres obowiązywania umowy 
na dotychczasowych warunkach. Innym rozwiązaniem 
jest automatyczne przedłużenie okresu najmu, chyba że 
najemca oświadczy o braku woli przedłużania umowy.

OCHRONA TRWAŁOŚCI NAJMU WYNIKA Z SAMYCH 
PRZEPISÓW PRAWA. NIEMNIEJ, ABY UZYSKAĆ DODATKOWĄ 
OCHRONĘ PRZED WCZEŚNIEJSZYM WYPOWIEDZENIEM, 
KONIECZNE JEST ZAWARCIE ODPOWIEDNICH 
POSTANOWIEŃ. UMOWA ZAWARTA NA CZAS OZNACZONY 
MOŻE BYĆ WYPOWIEDZIANA WYŁĄCZNIE W RAZIE 
ZDARZEŃ WYRAŹNIE UZGODNIONYCH PRZEZ STRONY ORAZ 
W SYTUACJACH WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA 
(NP. ZWŁOKA W PŁATNOŚCI CZYNSZU). TYM WŁAŚNIE 
RÓŻNI SIĘ OD UMOWY NAJMU ZAWARTEJ NA CZAS 
NIEOZNACZONY, KTÓRĄ MOŻNA WYPOWIEDZIEĆ W KAŻDEJ 
CHWILI Z ZACHOWANIEM USTAWOWYCH LUB UMOWNYCH 
TERMINÓW WYPOWIEDZENIA. OD SIŁY NEGOCJACYJNEJ 
NAJEMCY ZALEŻY, CZY UDA MU SIĘ MAKSYMALNIE 
OGRANICZYĆ MOŻLIWOŚĆ WYPOWIEDZENIA UMOWY, 
PRZY JEDNOCZESNYM ZAPEWNIENIU SOBIE PEWNYCH 
MOŻLIWOŚCI WYPOWIEDZENIA UMOWY.

Standardem na polskim rynku jest uzgadnianie zapłaty 
czynszu w walucie euro oraz opłat eksploatacyjnych 
w polskich złotych. Płatność czynszu jest zazwyczaj 
zabezpieczana gwarancją bankową albo depozytem 
bankowym w wysokości czynszu i opłat eksploatacyjnych 
za okres trzech miesięcy. Wysokość czynszu jest corocznie 
waloryzowana w oparciu o wskaźniki wzrostu cen towarów 
i usług. 

Przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy 
wynajmujący powierzchnie biurowe na podstawie umowy 
najmu zawartej na czas oznaczony jest uprawniony do 
podwyższenia wysokości czynszu. Aby mieć pewność, że 
wynajmujący tego nie zrobi, należy zaznaczyć to w umowie. 

W umowie najmu warto również zwrócić uwagę na zakres 
opłat, którymi wynajmujący będzie obciążał najemcę z uwagi 
na korzystanie przez niego z części wspólnych budynku. 
Standardem jest przerzucanie na najemców kosztów opłat 
i podatków związanych z nieruchomością lub też kosztów 
bieżącej konserwacji. W praktyce wielu wynajmujących 
obciąża najemców również innymi kosztami, które tylko 

pośrednio związane są 
z nieruchomością lub 
kosztami zwiększającymi 
wartość budynku. Warto 
dokładnie przyjrzeć się tym 
postanowieniom w umowie 
i w określony sposób wyłączyć 
koszty, które nie powinny 
obciążać najemców.

Jednocześnie coraz częściej 
wynajmujący, chcąc 
przyciągnąć najemców, oferują 
całą gamę zachęt. Im większą 
powierzchnię firma zamierza 
wynająć, na tym większy 
pakiet może liczyć. Istotna 
w tym zakresie jest również 
długość trwania umowy oraz 
marka i renoma najemcy, 
mogąca stanowić wizytówkę 
dla danej lokalizacji. Do 
najczęściej stosowanych zachęt 
należy zwolnienie z czynszu 
przez określony czas oraz 
tzw. fit-out, czyli budżet na 
dostosowanie powierzchni do 
potrzeb najemcy, finansowany 
ze środków wynajmującego 
i niepodlegający zwrotowi. 
Postanowienia regulujące te 
kwestie również wymagają 
szczególnej regulacji 
w umowie.
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ASPEKTY PRAWNE 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  
W POLSCE   
Jakub Organ, Radca prawny, Kancelaria EY Law

Przedsiębiorcy z państw członkowskich 
Unii Europejskiej, Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub krajów, 
które podpisały właściwe umowy 
międzynarodowe z UE, mogą 
podejmować działalność gospodarczą 
w Polsce na analogicznych zasadach jak 
polscy przedsiębiorcy. Przed stworzeniem 
centrum nowoczesnych usług należy 
jednak zastanowić się nad formą prawną, 
którą mu nadamy i wynikającymi z tego 
konsekwencjami.
Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce przez inwestorów zagranicznych 
są spółki handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na kolejnym 
miejscu jest oddział przedsiębiorcy zagranicznego, 
poprzez który zagraniczny inwestor może prowadzić 
w Polsce działalność gospodarczą w takim samym 
zakresie, w jakim wykonuje ją w kraju swojej siedziby. 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest 
preferowaną formą podejmowania działalności przez 
inwestorów zagranicznych w Polsce. Jej zaletą jest brak 
odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. 
Postanowienia umowy spółki można stosunkowo 
swobodnie ukształtować, a minimalna wysokość 
kapitału zakładowego wynosi 5 tys. zł, czyli  
ok. 1,25 tys. euro.

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
wymagane jest zawarcie umowy przed notariuszem, 
powołanie zarządu oraz wpłata kapitału zakładowego. 
Następnie należy zarejestrować spółkę w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  
Cały proces założenia spółki trwa z reguły około  
1-2 miesięcy. Okres ten może ulec wydłużeniu 
z przyczyn leżących po stronie sądu. Wymagana jest 

również rejestracja podatkowa na potrzeby CIT i VAT  
oraz rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.  
Do zarejestrowania spółki konieczne jest również zawarcie 
umowy najmu siedziby, a do jej funkcjonowania – założenie 
rachunku bankowego w Polsce. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada dwa 
obligatoryjne organy – zgromadzenie wspólników oraz 
zarząd. Zgromadzenie wspólników podejmuje uchwały 
w kluczowych sprawach. Zwoływane jest co najmniej raz 
w roku w ramach zwyczajnego zgromadzenia wspólników 
oraz każdorazowo, zależnie od potrzeb – w ramach 
nadzwyczajnego zgromadzenia. Zarząd natomiast zajmuje 
się bieżącym zarządzaniem. W zarządzie mogą zasiadać 
obcokrajowcy, również nieznający języka polskiego. 
W spółce może zostać powołana także rada nadzorcza 
jako dodatkowe ciało nadzorcze. Rada jest obligatoryjna 
wyłącznie, gdy kapitał zakładowy przekracza 500 tys. zł  
(ok. 125 tys. euro), a wspólników jest więcej niż 25.

Główną cechą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
istotną z punktu widzenia zagranicznego przedsiębiorcy, 
jest jej osobny byt prawny. Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością jest organizacyjnie i ekonomicznie 
niezależna od spółki założycielskiej, posiada odrębną 
osobowość prawną. Istotne jest również, że wspólnicy nie 
odpowiadają za zobowiązania spółki, a ponoszone przez 
nich ryzyko ograniczone jest do środków zainwestowanych 
tytułem wkładów lub dopłat. Jednocześnie spółka odpowiada 
za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, bez 
żadnych ograniczeń. Za zobowiązania w ściśle określonych 
w przepisach przypadkach odpowiedzialność mogą 
ponosić członkowie zarządu. Nie ma również ograniczeń 
w odniesieniu do zakresu wykonywanej działalności 
gospodarczej – choć powinien być on jednak szczegółowo 
określony w umowie spółki. Warto również dodać, że spółka 
może działać jako jednoosobowa, z wyłącznie jednym 
wspólnikiem. Nie może jednak zostać założona przez inną, 
jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub 
jej zagraniczny odpowiednik.

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO 

Oddział zagranicznego przedsiębiorcy powstaje na podstawie 
uchwały właściwego organu zarządzającego przedsiębiorcy 

zagranicznego. Może prowadzić 
działalność jedynie w takim 
samym lub węższym zakresie 
jak przedsiębiorca zagraniczny, 
który oddział powołuje. Oddział 
zawiera nazwę przedsiębiorcy 
zagranicznego oraz dopisek 
„Oddział w Polsce”. 

Oddział podlega rejestracji 
w KRS. Podobnie 
jak w przypadku 
spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, cały 
proces założenia oddziału trwa 
około 1-2 miesięcy i może ulec 
wydłużeniu z przyczyn leżących 
po stronie sądu. Wymagana jest 
również rejestracja podatkowa 
oddziału oraz w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych. 
Do zarejestrowania oddziału 
konieczne jest również zawarcie 
umowy najmu siedziby, a do 
jego funkcjonowania niezbędne 
jest założenie rachunku 
bankowego w Polsce. 

Odział reprezentowany jest 
w dwojaki sposób. Po pierwsze 
przez organ, który zgodnie 
z prawem przedsiębiorcy 
zagranicznego reprezentuje 
tego przedsiębiorcę w jego 
kraju macierzystym. Po drugie, 
przedsiębiorca zagraniczny musi 
wyznaczyć osobę, która będzie 
reprezentowała go w oddziale 
– będzie działała w imieniu 
oddziału na terytorium Polski. 
Osoba taka podlega ujawnieniu 
w KRS i powinna mieć adres 
zamieszkania w Polsce. Nie musi 
jednak posiadać obywatelstwa 

polskiego lub posługiwać się 
językiem polskim. Do KRS 
należy złożyć poświadczony 
notarialnie wzór podpisu tej 
osoby.

Główną cechą oddziału 
przedsiębiorcy zagranicznego, 
istotną z punktu widzenia 
zagranicznego przedsiębiorcy, 
jest możliwość prowadzenia 
działalności wyłącznie 
w zakresie działalności 
spółki powołującej taki 
oddział. Oddział nie 
stanowi oddzielnego bytu 
prawnego i ekonomicznego. 
Organizacyjnie oraz 
ekonomicznie stanowi część 
spółki powołującej, nie posiada 
osobowości prawnej i nie 
wymaga wpłaty kapitału 
zakładowego. Za wszelkie 
zobowiązania oddziału 
odpowiada spółka powołująca. 
Natomiast oddział może 
samodzielnie zatrudniać 
pracowników.
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ASPEKTY PRAWNE 
INWESTYCJE MILE WIDZIANE  
– POLITYKA ZACHĘT   
Paweł Tynel, EY Polska

Polityka zachęt inwestycyjnych w Polsce 
przyznaje szczególne preferencje 
sektorowi nowoczesnych usług dla 
biznesu, jako jednej z priorytetowych 
branż. Wysoka specjalizacja procesów 
jest jednym z najważniejszych kierunków 
rozwoju polskiej gospodarki. Inwestorzy 
planujący realizację tego typu inwestycji 
mogą liczyć na wsparcie w postaci 
bezzwrotnych dotacji, ulg i zwolnień 
podatkowych. W ostatnich latach 
rozbudowano również pakiet wsparcia 
dla projektów badawczo-rozwojowych 
(B+R).
Wśród najatrakcyjniejszych instrumentów wsparcia 
znajduje się grant rządowy w ramach Programu 
wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla 
gospodarki polskiej na lata 2011-2023 (Wieloletni 
Program Wsparcia - WPW). Są to bezpośrednie 
dotacje na wydatki inwestycyjne oraz zatrudnienie 
przeznaczone na realizacje nowych inwestycji 
postrzeganych jako kluczowe dla polskiej gospodarki. 
Dodatkowo, inwestorzy funkcjonujący na terenie 
specjalnych stref ekonomicznych (SSE), mogą uzyskać 
zwolnienie z podatku CIT od dochodu uzyskanego 
z prowadzonej działalności. Innym przykładem jest 
wspieranie działalności B+R z funduszy UE, które 
pozwalają finansować realizację prac B+R i zakup 
wyposażenia niezbędnego do wykonywania tych 
prac oraz ulga podatkowa na działalność B+R, dzięki 
której można skorzystać z dodatkowego odpisu 
podatkowego na tego typu koszty. 

Warunkiem otrzymania wsparcia z WPW w postaci 
rządowego grantu jest złożenie wniosku o przyznanie 
pomocy publicznej oraz jego pozytywna ocena. 
Aby uzyskać dofinansowanie, inwestorzy z sektora 
nowoczesnych usług muszą utworzyć co najmniej 250 

nowych miejsc pracy oraz ponieść nakłady na poziomie 
1,5 mln zł. Wsparcie może być kalkulowane na podstawie 
nakładów inwestycyjnych (w wysokości do 12,5%), jak 
i kosztów pracy. Wysokość wsparcia na jedno miejsce 
pracy (od 3 200 do 15 600 zł) zależy od oceny czynników, 
w skład których wchodzą m.in. rodzaj planowanej 
działalności, jakość tworzonych miejsc pracy, lokalizacja 
inwestycji oraz współpraca z uczelniami wyższymi, marka 
firmy oraz unikatowość procesów. Aktualnie polski rząd 
pracuje nad nową wersją WPW - szczegóły nie zostały 
jeszcze opublikowane.

WŚRÓD NAJBARDZIEJ PREMIOWANYCH W WIELOLETNIM 
PROGRAMIE WSPARCIA TYPÓW PROCESÓW ZNAJDUJĄ 
SIĘ: OPRACOWYWANIE ZAAWANSOWANYCH ANALIZ 
I PROGNOZ RYNKOWYCH DLA RÓŻNYCH PROCESÓW 
BIZNESOWYCH, PRACE B+R CZY TEŻ ZAAWANSOWANE 
PROCESY INFORMATYCZNE. DO KATALOGU PROCESÓW, 
NA KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE, NALEŻĄ TAKŻE: 
ZAAWANSOWANE PROCESY FINANSOWO-KSIĘGOWE, 
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (HR, FINANSOWYMI ITP.), 
TESTOWANIE I LOKALIZACJA APLIKACJI, PROCESY 
INFORMATYCZNE, PROCESY ZARZĄDZANIA KADRAMI, 
OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA ITP. 

Specjalne strefy ekonomiczne są funkcjonującymi na 
terenie Polski wydzielonymi obszarami, w których 
przedsiębiorcy dokonujący inwestycji mogą uzyskać 
zwolnienie z podatku dochodowego. Obecnie 
przedsiębiorcy mogą starać się o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 
jednej z 14 specjalnych stref ekonomicznych. Warunkiem 
korzystania ze zwolnienia z CIT na terenie SSE jest 
uzyskanie przed rozpoczęciem inwestycji zezwolenia 
na prowadzenie działalności na terenie SSE oraz 
wypełnienie wymogów w nim określonych: poniesienia 
zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych oraz 
utworzenia planowanej liczby nowych miejsc pracy. 
W zależności od lokalizacji projektu oraz kategorii 
wnioskodawcy (MŚP czy duży przedsiębiorca), firmy mogą 
liczyć na dofinansowanie na poziomie od 10 do 50% (MŚP 
nawet do 70%), co zostało zaprezentowane na mapie.

Czas potrzebny na uzyskanie zezwolenia to ok. 6 tygodni. 

czy WPW. W planach jest dopuszczenie tej formy 
wsparcia od 2018 roku (pod pewnymi warunkami) 
dla przedsiębiorców strefowych. Ulga B+R pozwala 
uzyskać korzyści finansowe w postaci dodatkowego 
odliczenia od podstawy opodatkowania ponoszonych 
kosztów działalności na B+R. Koszty kwalifikowane, które 
obniżają podstawę opodatkowania to: wynagrodzenia 
pracowników wraz z narzutami, materiały i surowce 
związane z działalnością B+R, ekspertyzy, opinie, 
usługi doradcze, wyniki badań nabyte od jednostek 
naukowych, odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-
badawczej, amortyzacja środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych. 

Korzystanie z ulgi B+R jest możliwe po prawidłowo 
zidentyfikowanych procesach w firmie pod kątem 
ich kwalifikowalności do działalności B+R oraz 
przyporządkowaniu kosztów z nimi związanych. Wartość 
odpisów w 2017 roku dla dużych przedsiębiorców 
wynosi 50% kosztów wynagrodzeń oraz 30% 
pozostałych kosztów. Począwszy od 2018 r. poziomy 
odpisów wyniosą 100% bez względu na rodzaj kosztów 
oraz wielkość przedsiębiorstwa.

Na co należy zwrócić uwagę przygotowując się do 
nowej inwestycji? Aby skorzystać z oferowanych form 
wsparcia, warto wziąć pod uwagę lokalizację inwestycji, 
ponieważ dla poszczególnych regionów obowiązują 
różne poziomy wsparcia. Istotny jest też sposób kalkulacji 
puli pomocy – w przypadku sektora nowoczesnych usług 
najkorzystniejsze będzie prawdopodobnie wyliczenie 
wysokości wsparcia na bazie kosztów tworzonych miejsc 
pracy, nie zaś nakładów inwestycyjnych. Znaczenie ma 
również możliwość łączenia źródeł pomocy w ramach 
dopuszczalnych limitów. Efektywne wykorzystanie 
instrumentów możliwe jest dzięki skorzystaniu 
z pomocy z różnych źródeł. Warto pamiętać, że wniosek 
o udzielenie dofinansowania musi zostać złożony przed 
rozpoczęciem inwestycji, co oznacza moment zanim 
nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych związanych 
z inwestycją, a nawet pierwsze prawnie wiążące 
zobowiązanie do zamówienia urządzeń. Zakupu gruntów 
ani prac przygotowawczych nie uznaje się za rozpoczęcie 
inwestycji.

Należy jednak podkreślić, że od 2018 r. planowane jest 
wdrożenie nowego systemu, zakładającego możliwość 
uzyskania ulgi podatkowej na terenie całej Polski po 
spełnieniu odpowiednich kryteriów - określonych dla 
danej lokalizacji (tzw. Polska Strefa Inwestycji, która 
zastąpi dotychczasowe specjalne strefy ekonomiczne). 
Nowe podejście umożliwi uzyskanie ulgi podatkowej 
przez okres do 15 lat, w przypadku spełnienia zarówno 
ilościowych, jak i jakościowych kryteriów. Nowe zasady 
powinny obowiązywać od I kwartału 2018 r.

 
Ulga podatkowa na B+R jest dostępna dla każdego 
przedsiębiorcy. Nie wymaga składania formalnego 
wniosku i rywalizowania z innymi firmami o fundusze. 
Dodatkowo jest instrumentem uzupełniającym 
wsparcie uzyskane na projekt B+R z funduszy unijnych 

Źródło: Materiały EY (Mapa prezentuje poziom wsparcia dla 
dużych przedsiębiorstw. W przypadku małych przedsiębiorców 
wartość intensywności zwiększa się o 20 p. proc., natomiast 
w przypadku średnich o 10 p. proc.)
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ASPEKTY PRAWNE 
ZATRUDNIENIE – UMOWA, 
WYNAGRODZENIE, OBOWIĄZKI    
Michał Balicki, Adwokat, Kancelaria EY Law

Zgodnie z polskimi przepisami, nowy 
pracownik może zostać zatrudniony 
na podstawie jednej z trzech 
dopuszczalnych przepisami Kodeksu 
pracy umów o pracę. Przepisy prawa 
przewidują umowę na okres próbny 
(zawieraną maksymalnie na 3 miesiące 
w celu sprawdzenia kwalifikacji), umowę 
na czas określony (ograniczoną czasowo) 
oraz umowę na czas nieokreślony.
Każda umowa o pracę musi precyzować podstawowe 
warunki zatrudnienia pracownika – rodzaj pracy, 
miejsce jej wykonywania, wysokość wynagrodzenia, 
wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczęcia.  
Najpóźniej w ciągu 7 dni od rozpoczęcia wykonywania 
pracy, pracodawca ma obowiązek poinformować 
pracownika o częstotliwości wypłat wynagrodzenia, 
wymiarze urlopu itp. 

Na pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 50 
pracowników, ciąży obowiązek przygotowania 
regulaminu pracy oraz wynagradzania, regulującego 
w formie pisemnej organizację pracy oraz zasady 
panujące w miejscu pracy. W przypadku, gdy w firmie 
nie obowiązują regulaminy pracy i wynagradzania, 
pracodawca ma obowiązek poinformować 
pracowników również o porze nocnej, miejscu, 
terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, a także 
przyjętym sposobie potwierdzania przybycia 
i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania 
nieobecności. Zgodnie z przepisami prawa pracy, 
wynagrodzenie zasadnicze płatne jest co najmniej 
raz w miesiącu, z dołu, w ustalonym terminie, nie 
później niż do 10 dnia kolejnego miesiąca. Pozostałe 
składniki wynagrodzenia mogą być wypłacane z inną 
częstotliwością. 

Pracownik może zostać zatrudniony na pełen lub na część 
etatu. Co do zasady, wymiar czasu pracy pracownika 
nie może przekroczyć 8 godzin dziennie i 40 godzin 
tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. 
Kodeks pracy przewiduje różne formy uelastycznienia 
współpracy, np. ruchomy, zadaniowy albo równoważny 
czas pracy. Wykonywanie pracy powyżej ustalonych 
limitów godzinowych ze względu na szczególne potrzeby 
pracodawcy, uznawane jest za pracę w godzinach 
nadliczbowych, za którą przysługuje pracownikowi 
wynagrodzenie powiększone o dodatek z tytułu pracy 
w godzinach nadliczbowych w wysokości 50% lub 100% 
wynagrodzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem może 
nastąpić za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, 
bez wypowiedzenia w przypadku zwolnień dyscyplinarnych 
lub po upływie czasu, na jaki umowa została zawarta. 
Długość okresu wypowiedzenia umów na czas określony 
oraz nieokreślony regulowana jest ustawowo i wynosi od  
2 tygodni do 3 miesięcy w zależności od stażu pracy 
danego pracownika. W przypadku rozwiązania przez 
pracodawcę umowy o pracę z pracownikiem za 
wypowiedzeniem, pracodawca powinien podać na piśmie 
uzasadnioną przyczynę rozwiązania stosunku pracy z daną 
osobą.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE TO NAJNIŻSZE 
DOPUSZCZALNE WYNAGRODZENIE, JAKIE MOŻE 
OTRZYMAĆ PRACOWNIK ZATRUDNIONY W PEŁNYM 
WYMIARZE CZASU PRACY W CIĄGU MIESIĄCA.  
DO WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO NIE WLICZA 
SIĘ WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W GODZINACH 
NADLICZBOWYCH. W 2017 ROKU MIESIĘCZNA PŁACA 
MINIMALNA W POLSCE WYNOSI 2 TYS. ZŁ BRUTTO. 
JEŻELI PRACOWNIK ZATRUDNIONY JEST W NIEPEŁNYM 
WYMIARZE CZASY PRACY, WÓWCZAS WYSOKOŚĆ 
MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA OBLICZA SIĘ 
PROPORCJONALNIE DO LICZBY GODZIN PRACY 
PRZYPADAJĄCYCH DO PRZEPRACOWANIA PRZEZ 
PRACOWNIKA W DANYM MIESIĄCU.
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STANDARD PRZYJAZNEGO BIURA 
BIURO DO ZADAŃ SPECJALNYCH  

Obecny niski poziom bezrobocia 
i jednocześnie zwiększony popyt na 
wykwalifikowanych pracowników 
wywierają coraz większy wpływ 
również na sektor usług biznesowych. 
W konsekwencji stopniowo wzrasta 
rola motywatorów pozapłacowych, 
a firmy ponoszą coraz większe 
nakłady na budowanie wizerunku 
organizacji elastycznej, nastawionej 
na rozwój i zorientowanej na potrzeby 
pracowników. 
Jednym z czynników, który zaczyna odgrywać coraz 
większą rolę w pozytywnej ocenie przedsiębiorstwa, 
jest umiejętność stworzenia atrakcyjnego środowiska 
pracy oraz właściwa komunikacja tych atutów 
na zewnątrz organizacji. Obok tak oczywistych 
elementów, jak prestiżowa lokalizacja firmy czy 
dostępność komunikacji miejskiej, coraz większą rolę 
w tworzeniu przewagi konkurencyjnej odgrywa biuro. 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat nowoczesne 
rozwiązania stosowane w projektowaniu, 
wielofunkcyjna przestrzeń biurowa dostosowana 
do elastycznych modeli pracy, wysokiej jakości, 
komfortowe meble czy oryginalny design poza 
walorami estetycznymi, stały się z jednej strony 
znaczącą wartością dodaną w oczach przyszłych 
pracowników i wyróżnikiem na tle konkurencji, 
z drugiej – wsparciem dla nowoczesnych organizacji, 
które swoje zadania mogą wykonywać szybciej, 
bardziej elastycznie i efektywnie.

Przez ostatnie kilka lat obserwujemy znaczące zmiany 
w stylu pracy i podejściu do przestrzeni roboczej, które 
znajdują swoje odzwierciedlenie także w aranżacji 
biurowych wnętrz i wymaganiach stawianych 
producentom wyposażenia. Z jednej strony odchodzimy od 
zasady przypisania jednego biurka do każdego pracownika 
na rzecz elastycznego sposobu realizowania zadań. 

ODPOWIEDZIĄ NA TE POTRZEBY SĄ NOWE KONCEPCJE 
ARANŻACJI, TZW. „ACTIVITY BASED WORKPLACE”. 
OPIERAJĄ SIĘ ONE NA PODZIELENIU DOSTĘPNEJ 
PRZESTRZENI NA KOMFORTOWE STREFY, W KTÓRYCH 
PRACOWNICY MOGĄ WYKONYWAĆ KONKRETNY RODZAJ 
ZADAŃ NP.: ZESTAWIENIU PRZESTRZENI DO PRACY 
INDYWIDUALNEJ WYPOSAŻONEJ W TRADYCYJNE BIURKA 
Z POMIESZCZENIAMI DO PRACY ZESPOŁOWEJ, SALAMI 
DO MNIEJSZYCH I WIĘKSZYCH SPOTKAŃ A WRESZCIE 
POMIESZCZENIAMI DO RELAKSU CZY NIEFORMALNYCH 
INTERAKCJI.

Rozkład i wyposażenie pomieszczeń muszą być 
dopasowane do profilu działalności firmy i potrzeb jej 
pracowników. Ważne jest to, że wszystkie zasoby dostępne 
w firmie są wspólne, czyli użytkowane przez pracowników 
według ich potrzeb. Dodatkowo, tak zaprojektowane 
biuro stawia przed producentami wyposażenia konkretne 
wysokie wymagania dotyczące jakości produktów 
i elastyczności oferty. Czas najmu powierzchni biurowej 
jest krótszy, więc zmiany wyposażenia dokonywane 
są częściej. Ale współdzielenie zasobów i praca 
zmianowa, charakterystyczne przede wszystkim dla 
branży nowoczesnych usług dla biznesu powodują, że 
meble użytkowane są bardziej intensywnie. Tym samym 
rośnie znaczenie takich elementów, jak jakość i trwałość 
materiałów.

Katarzyna Jasińska
Dyrektor Zarządzająca 
Bene Warszawa
Katarzyna.Jasinska@bene.com
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STANDARD PRZYJAZNEGO BIURA 
BIURO JAK MAGNES   

Zarówno wygląd, jak i funkcjonalność 
biura mają coraz większy wpływ na 
decyzje pracowników o ewentualnym 
wyborze lub zmianie miejsca pracy. 
Większość pracodawców także zaczyna 
postrzegać biuro raczej w kategoriach 
skutecznego narzędzia rekrutacji niż 
uciążliwego kosztu. 
Styl pracy ludzi młodych jest zupełnie inny niż ten, 
który znamy z poprzednich pokoleń. Opiera się na 
takich cechach jak multizadaniowość i korzystanie 
z kilku urządzeń jednocześnie, co w najbliższej 
przyszłości w decydujący sposób wpłynie na model 
funkcjonowania przedsiębiorstw. Młodzi ludzie 
oczekują elastycznego czasu pracy oraz dostępu 
do nowoczesnych technologii. Dojazdy nie mogą 
zajmować dużo czasu, a otoczenie biura musi 
oferować miejsca, w których w ciągu dnia można zjeść 
lunch, a po pracy spotkać się ze znajomymi. 

Młodzi pracownicy są znacznie bardziej wymagający. 
Wybierają miejsce pracy, które pasuje do ich stylu 
pracy i życia i nie mają żadnych oporów przed 
odejściem z firmy, która nie spełnia ich oczekiwań. 
Oczekują, że praca będzie pozytywnie wpływała na 
ich zdrowie i samopoczucie oraz podniesie jakość 
ich życia. Biura typu „open space” i przypisanie do 
jednego, niewielkiego biurka ich nie interesuje. 

BADANIA CUSHMAN & WAKEFIELD 
PRZEPROWADZONE WŚRÓD STUDENTÓW SZKÓŁ 
BIZNESOWYCH POKAZUJĄ, ŻE 93% Z NICH NIE  

CHCE PRACOWAĆ W TRADYCYJNYM BIURZE.  
AŻ 87% POSZUKUJE PRACY W CENTRUM MIASTA, 
A 63% CHCIAŁOBY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ PRACY Z DOMU. 
PRACĘ NA PRZEDMIEŚCIACH WYBIERA TYLKO 10% 
RESPONDENTÓW, A TZW. KAMPUS POZA MIASTEM TO 
POSZUKIWANA LOKALIZACJA BIURA TYLKO DLA 3% 
STUDENTÓW.

Może się wydawać, że koszty stworzenia funkcjonalnej 
i atrakcyjnie zaaranżowanej przestrzeni, wspierającej 
efektywność pracowników, a jednocześnie zapewniającej 
im pożądany komfort i wygodę, są ogromne. Jednak 
wcale nie musi się to wiązać z dużymi nakładami. 
Dopasowując biuro do stylu pracy użytkowników, 
rezygnując z gabinetów czy optymalizując wielkość sal 
konferencyjnych, firma może oszczędzić sporo miejsca, 
które można wykorzystać do stworzenia przestrzeni 
preferowanej przez pracowników. 

Koszt biura w porównaniu z wynagrodzeniami 
pracowników jest stosunkowo nieznaczny. W perspektywie 
30 lat to średnio jedna dziesiąta kosztów, które pochłania 
zatrudnienie, rozwój i utrzymanie zespołu w tym samym 
czasie. Zdecydowanie mniejszym kosztem dla pracodawcy 
będzie inwestycja w przyjazne biuro, które przyciągnie 
i zatrzyma dobrego pracownika, niż w ewentualną 
podwyżkę wynagrodzeń. 

Dobrze przemyślane biuro to znakomita wizytówka firmy, 
umożliwiająca efektywną komunikację wartości i celów 
pracownikom. To również doskonałe narzędzie rekrutacji 
oraz wsparcie efektywności i innowacyjności pracowników. 
Firmy dostrzegają już korzyści finansowe płynące z takich 
inwestycji, ponieważ zaczynają one przynosić wysoką 
stopę zwrotu.

Maciej Markowski
Partner, Head of Workplace Strategy CEE
Cushman & Wakefield
Maciej.Markowski@cushwake.com
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STANDARD PRZYJAZNEGO BIURA 
BIURO DLA RÓŻNYCH POKOLEŃ 

Wszystko wskazuje na to, że zgodnie 
z europejskimi trendami wszyscy 
będziemy pracować dłużej niż 
dotychczas, aby nie pozostawiać luki 
kompetencyjnej na rynku pracy. Oznacza 
to, że coraz częściej w jednym miejscu 
pracy spotykać się będą nawet cztery 
pokolenia. Jak dostosować miejsce pracy 
do potrzeb tak różnych grup wiekowych 
i czy jest to w ogóle możliwe?  
Tylko z pozoru potrzeby różnych grup wiekowych 
diametralnie się różnią. Większość potrzeb jest 
podobna dla wszystkich – bez względu na wiek 
i płeć. Pracownicy zwykle krytykują te same aspekty. 
Po pierwsze, stanowiska pracy w wielu miejscach 
w Polsce nie służą żadnej grupie wiekowej. 
Przestarzałe i nieergonomiczne krzesła, nieregulowane 
biurka, niewystarczający odstęp między meblami – to 
wszystko powoduje dyskomfort, a nawet fizyczne 
dolegliwości. Dodatkową kwestią, która nie sprzyja 
różnym generacjom, jest siedzący tryb pracy. 

NAUKOWCY TRAKTUJĄ SIEDZENIE PRZEZ WIELE 
GODZIN JAK ODPOWIEDNIK NAŁOGOWEGO PALENIA 
PAPIEROSÓW. Z BADAŃ JEDNOZNACZNIE WYNIKA, 
ŻE WIELOGODZINNE POZOSTAWANIE W POZYCJI 
SIEDZĄCEJ JEST PRZYCZYNĄ WIELU CHORÓB – NIE 
TYLKO KRĘGOSŁUPA, LECZ TAKŻE STAWÓW, SERCA 
I NARZĄDÓW RUCHU. JEŚLI POŁĄCZYMY TEN 
CZYNNIK Z NIEERGONOMICZNYM STANOWISKIEM 
PRACY, TO ZAMIAST DOSTARCZANIA PRACOWNIKOM 
NARZĘDZI DO REALIZACJI ZADAŃ, DOSTARCZAMY 
IM SZEREG DOLEGLIWOŚCI ZWIĄZANYCH ZE ZŁĄ 
POSTAWĄ.

Bardzo istotne jest, aby elementy środowiska pracy były 
ergonomiczne. Krzesło powinno odciążać kręgosłup, 
a wysokość blatu powinna być ustawiona na wysokości 
odpowiedniej dla wzrostu. Niezwykle ważne jest także, 
aby pracownicy przeszli szkolenie z regulowania krzeseł, 
biurek i zasad dopasowywania stanowiska pracy. Jeśli 
rotacja w organizacji jest wysoka, warto takie szkolenie 
przeprowadzać nawet co pół roku, aby nowi pracownicy 
również wiedzieli, jaka postawa ciała podczas pracy jest 
najzdrowsza dla kręgosłupa. 

Kolejnym czynnikiem, na który narzekają pracownicy, 
jest system klimatyzacji. Średnia temperatura często 
ustawiana jest zbyt nisko dla przeciętnego użytkownika. 
Warto zdecydować się w biurze na stworzenie mniejszych 
stref objętych klimatyzacją, co pozwala na dostosowanie 
temperatury do indywidualnych potrzeb. 

Komfort pracowników nigdy nie będzie niepotrzebnym 
wydatkiem, a może zdecydowanie poprawić warunki pracy 
i przełożyć się na efektywność oraz wyniki biznesowe.  
Co więcej, będzie wydajnym narzędziem rekrutacji 
najlepszych pracowników – w naszej pracy z korporacjami 
widzimy silnie wzrastający trend zainteresowania 
pracowników ergonomią, zdrowiem i szeroko pojętym 
well-being. 

Dominika Kowalska
Senior Workplace Consultant
Cushman & Wakefield
Dominika.Kowalska@cushwake.com
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STANDARD PRZYJAZNEGO BIURA 
JAK STWORZYĆ BIURO IDEALNE?

NIEDOGODNOŚCI W MIEJSCU PRACYJak stworzyć biuro idealne i czy w ogólne 
jest to możliwe, biorąc pod uwagę fakt, 
że często decyzje o wyborze i wyglądzie 
nowego miejsca pracy podejmowane 
są bez znajomości potrzeb i preferencji 
przyszłych pracowników?
Większość osób odpowiedzialnych za tworzenie 
projektu nowego biura korzysta z różnego rodzaju 
badań i analiz, stosując metody ilościowe, określające 
np. liczbę osób zatrudnionych w danym roku 
budżetowym, i jakościowe, analizujące indywidualne 
potrzeby i mechanizmy postępowania badanych 
osób. Szczegółowo oceniana jest charakterystyka 
przyszłych pracowników, standardy IT oraz wymogi 
korporacyjne w zakresie wielkości poszczególnych 
pomieszczeń.  Punktem wyjścia powinna być analiza 
czasu, jaki pracownicy spędzają w biurze. W dobie 
dynamicznych zmian i zróżnicowanych systemów 
pracy, niekoniecznie pracujemy zza biurka w siedzibie 
fi rmy 40 godzin tygodniowo. 

Niezależnie od tego, czy projekt nowego biura jest 
tworzony przez fi rmy zewnętrzne, czy realizowany 
z wykorzystaniem własnych zasobów, kluczem do 
stworzenia przestrzeni przyjaznej dla użytkowników 
jest dobranie odpowiednich proporcji pomieszczeń 
o określonej funkcji oraz dopasowanie ich do 
liczby pracowników i stanowisk pracy. Błędem jest 
zmniejszanie przestrzeni stanowiących udogodnienia 
dla pracowników, co skutkuje gorszymi warunkami 
pracy, a na późniejszym etapie funkcjonowania biura 
może być utrudnieniem w procesie rekrutacji nowych 
pracowników i utrzymania już tych zatrudnionych.

NIEWĄTPLIWĄ ZALETĄ ZATRUDNIENIA DORADCY 
W ZAKRESIE TWORZENIA NOWEGO ŚRODOWISKA 
PRACY JEST DOSTĘP DO JEGO WIEDZY, 
DOŚWIADCZENIA I NAJLEPSZYCH RYNKOWYCH 
PRAKTYK. POMOŻE ON PRZEPROWADZIĆ 

SZCZEGÓŁOWĄ ANALIZĘ POTRZEB, NA PODSTAWIE 
KTÓREJ ZOSTANĄ OBLICZONE ODPOWIEDNIE WIELKOŚCI 
I LICZBA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ, STANOWISK 
PRACY ORAZ BIUREK. KLUCZOWA JEST SYSTEMATYZACJA 
CAŁEGO PROCESU I WYKORZYSTYWANIE TWARDYCH 
DANYCH. JAK POWIEDZIAŁ BYŁY PREZES FIRMY 
NETSCAPE: „JEŻELI MAMY DANE, SPÓJRZMY NA DANE. 
JEŻELI MAMY OPINIE, TO JA WOLĘ MOJĄ”.

Dbając o optymalizację kosztów, fi rma zapewnia sobie 
konkurencyjność i możliwość tworzenia nowych miejsc 
pracy. Jednocześnie coraz więcej organizacji zdaje sobie 
sprawę z konieczności przeznaczania części budżetu 
na dodatkowe powierzchnie stanowiące wsparcie dla 
tradycyjnej pracy biurowej. Można je uzyskać poprzez 
rezygnację z wydzielonych gabinetów menedżerskich, 
których wykorzystanie rzadko przekracza 50%. 

Dodatkowo, dzięki takiemu rozwiązaniu można znacznie 
ułatwić pracę w zespołach oraz usprawnić komunikację 
działów z kadrą menedżerską. Można również wprowadzić 
w biurze model „activity based workplace” lub „agile 
working”. Podstawą takiego podejścia jest zapewnienie 
odpowiedniej liczby pomieszczeń typu focus roomy, 
budki telefoniczne, pokoje do cichej pracy itd. oraz 
wprowadzeniu desk-sharingu. O ile kwestie związane 
z dodatkowymi powierzchniami wspólnymi nie budzą 
kontrowersji, o tyle optymalizacja liczby stanowisk pracy 
często spotyka się z oporem pracowników. 

Z raportu Unwork wynika, że wykorzystanie stacjonarnych 
stanowisk pracy nie przekracza 45%. Zawsze jakaś część 
pracowników przebywa na urlopie, zwolnieniach, pracuje 
z domu, odbywa służbowe podróże albo uczestniczy 
w szkoleniach lub spotkaniach poza biurem. Poprzez 
zmniejszenie liczby stanowisk można w lepszy sposób 
wykorzystać przestrzeń oraz znacznie zredukować koszty 
operacyjne.

Aleksander Szybilski
Workplace Strategy Consultant
Cushman & Wakefi eld
Aleksander.Szybilski@cushwake.com

2   Raport DTZ I Unwork, The Future of the Financial Workplace, sierpień 2014
Źródło: Badanie Hays Poland, Nadgodziny, 2016.

Nadmierny hałas w miejscu pracy

Niewłaściwa klimatyzacja

Niewłaściwe oświetlenie

Brak możliwości wyboru miejsca pracy

Niewystarczająca dostępność przestrzeni

51%

42%

34%

34%

32%



Raport   |   3938   |   PRZEWODNIK DLA FIRM Z SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG DLA BIZNESU

WELL-BEING
BIURO BEZ L4    

Przez wiele lat fi rmy deweloperskie 
ubiegały się o certyfi katy potwierdzające 
przyjazny dla środowiska naturalnego 
charakter ich budynków poprzez 
stosowanie rozwiązań, które 
pomagają oszczędzać energię i wodę, 
ograniczać emisję dwutlenku węgla 
i produkować mniej odpadów. Jednak 
nie uwzględniały one realnego, 
bezpośredniego wpływu budynków 
na zdrowie i samopoczucie oraz 
efektywność pracowników. 
Podejście zmieniło się dopiero niedawno, dzięki 
certyfi kacji WELL Building Standard, która – opierając 
się na zaawansowanych badaniach medycznych 
– bada wpływ czynników związanych z budynkiem 
i jego środowiskiem wewnętrznym na przebywających 
w nim ludzi. Tym samym, jest potwierdzeniem dla 
właścicieli i najemców, że dana przestrzeń sprzyja 
zdrowiu i dobremu samopoczuciu.   

Według analiz prowadzonych przez czołowe fi rmy 
doradcze, rotacja pracowników w polskich fi rmach 
osiągnęła w zeszłym roku najwyższy poziom 
w całej Unii Europejskiej. W czasach intensywnej 
rywalizacji przedsiębiorstw o pozyskanie i zatrzymanie 
największych talentów, takie dane mogą budzić 
niepokój. Wprawdzie nadal główną deklarowaną 
przyczyną odejścia jest chęć znalezienia lepszych 
warunków zatrudnienia oraz osobista potrzeba 
zmiany –jednak to nie wszystko. Zaskakująco wielu 
pracowników zwraca uwagę na uciążliwe warunki 
panujące w biurze – poziom hałasu, źle działającą 
klimatyzację, sztuczne oświetlenie, brak zieleni 
i miejsc do wypoczynku. Wiele osób twierdzi, że niski 
komfort pracy w biurze ogranicza ich efektywność, 
kreatywność i zdolność stawiania czoła nowym 
wyzwaniom. Wybierając zdrowe biura, pracodawcy 
zdecydowanie zwiększają swoje szanse na zbudowanie 
stabilnego i wartościowego zespołu.

MODA NA ZDROWY STYL ŻYCIA DOTARŁA RÓWNIEŻ 
DO CENTRÓW BIZNESOWYCH. PRZESTRZENIE 
BIUROWE SPRZYJAJĄCE DOBREMU SAMOPOCZUCIU 
ORAZ POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ 
PRACOWNIKÓW SĄ CORAZ CZĘŚCIEJ POSTRZEGANE 

JAKO WYMÓG. DOTYCZY TO ZWŁASZCZA FIRM, KTÓRYM 
ZALEŻY NA OGRANICZENIU ROTACJI PRACOWNIKÓW 
I LICZBY ZWOLNIEŃ LEKARSKICH. ZDROWE BIURO STAJE 
SIĘ WAŻNYM ARGUMENTEM W STARANIACH O JAKOŚĆ 
I STABILNOŚĆ KADR.

Ocenę, czy dany budynek i biura w nim zlokalizowane są 
zdrowe, ułatwia system certyfi kacji WELL, porównywany 
do tabel wartości odżywczych, znajdujących się na 
produktach spożywczych. Uwzględnia on łącznie sto 
czynników charakteryzujących dany budynek i jego 
wnętrze.

JAKOŚĆ POWIETRZA

Odpowiednia jakość powietrza zwiększa produktywność 
nawet o 8-11%. W budynku można o nią dbać m.in. 
poprzez wydajną wentylację, stałą kontrolę wilgotności 
i obecności mikrobów oraz zakaz palenia tytoniu w bliskiej 
odległości od budynku.

DOSTĘP DO ŚWIEŻEJ WODY PITNEJ

Utrata już 2% płynów skutkuje znacznym spadkiem 
koncentracji oraz ograniczeniem umiejętności 
zapamiętywania i zdolności rozwiązywania bardziej 
złożonych zadań. Testy jakości wody pitnej oraz 
zapewnienie jej w odpowiedniej ilości to najprostsze 
rozwiązanie.

WŁAŚCIWE OŚWIETLENIE

Naturalne światło i odpowiedni krajobraz za oknem 
mogą sprawić, że koncentracja wzrasta nawet o 15%. 
W warunkach biurowych warto też zadbać o właściwe 
natężenie i barwę światła sztucznego.

PRAWIDŁOWE ODŻYWANIE

Złe nawyki żywieniowe mogą skutkować spadkiem 
produktywności nawet o dwie trzecie, dlatego warto 
postawić na promowanie w biurze zdrowego odżywiania.

KONDYCJA FIZYCZNA I UMYSŁOWA

Osoby, które nie trenują ani ciała, ani umysłu są nawet 
o połowę mniej efektywne. Nie oznacza to, że co tydzień 
powinny biegać maraton, ale warto im zapewnić chociaż 
trochę ruchu. Schody w biurze? Czemu nie.

KOMFORT TERMICZNY

Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura w biurze równa 
się spadkowi efektywności o 4-6% oraz sprzyja rozwojowi 
chorób. Nowoczesne systemy klimatyzacji i ogrzewania 
pozwalają na strefowe sterowanie temperaturą.

Ewelina Grodzicka
User Experience Specialist
HB Reavis
Ewelina.Grodzicka@hbreavis.com

KOMFORT AKUSTYCZNY

Zbyt duży hałas zmniejsza produktywność nawet o 66%. 
Wprowadzenie pomieszczeń do pracy w skupieniu 
oraz różnego rodzaju stref ciszy z pewnością zostanie 
docenione przez pracowników.

BIOPHILIC DESIGN

Warto wybierać budynki, w których architektura 
nawiązuje do natury, wykorzystując takie elementy jak 
zieleń, woda, materiały, formy i wzory znane z przyrody. 
Ich wpływ na dobre samopoczucie pracowników jest 
nieoceniony.

NA JAKIE DOLEGLIWOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONYWANĄ 
PRACĄ CIERPISZ?

Źródło: Badanie Hays Poland, Nadgodziny, 2016.

Podenerwowanie i irytacja65%

Bóle głowy36%

Brak sił, apatia46%

Zwiększona częstotliwość 
chorowania, niska odporność26%

Utrata zdolności koncentracji 
lub jej pogorszenie45%

Bóle żołądka22%

Kłopoty ze snem45%

Ból kręgosłupa8%

Inne (w tym problemy 
ze wzrokiem, słuchem)19%
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WELL-BEING 
NATURA WKRACZA DO BIURA     

Blisko trzy czwarte pracowników 
zapytanych o to, jak miałoby wyglądać 
ich nowe biuro i jego otoczenie, 
odpowiada, że chcieliby mieć dostęp 
do parku lub innej otwartej przestrzeni 
pełnej zieleni. To sygnał, którego nie 
mogą lekceważyć zarówno pracodawcy 
jak i deweloperzy budynków biurowych. 
Zgodnie z szacunkami naukowców, w ciągu kilku 
najbliższych dekad aż 70% ludności świata będzie żyło 
w miastach. Mieszkańcy największych aglomeracji 
spędzają codziennie nawet 90% czasu w zamkniętych 
pomieszczeniach i jest im coraz trudniej o kontakt 
z naturą. W badaniu HB Reavis przeprowadzonym 
wśród 300 osób pracujących w biurowcach 
w Warszawie, aż 73% osób zapytanych o najbardziej 
pożądaną cechę biura, bez wahania wskazało na 
sąsiedztwo parku lub innego terenu sprzyjającego 
relaksowi. 72% deklaruje, że lubi spędzać czas 
w otoczeniu zieleni, a 70% docenia możliwość 
skorzystania w tym czasie np. z zielonych tarasów na 
dachu biurowca. Niewiele mniejszy odsetek badanych 
stwierdza, że chętnie pracowałby tam na co dzień. 

Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej biurowców 
powstaje według zasad biophilic design – trendu 
w projektowaniu, który czerpie inspiracje z natury. 
Znany już starożytnym cywilizacjom, stanowi on 
kontynuację idei tworzenia miejsc z myślą o ludziach – 
z poszanowaniem ich kluczowych potrzeb fizycznych 
i psychicznych.

ZASADY BIOPHILIC DESIGN SĄ ZŁOŻONE – 
CAŁKIEM DOBRY EFEKT MOŻNA OSIĄGNĄĆ PRZY 
NIEWIELKIM NAKŁADZIE FINANSOWYM, BARDZIEJ 
SKOMPLIKOWANE INWESTYCJE WYMAGAJĄ 
POWAŻNIEJSZEGO BUDŻETU. CZĘŚĆ ROZWIĄZAŃ 
TRZEBA ZAPLANOWAĆ NA POCZĄTKOWYM 
ETAPIE POWSTAWANIA BUDYNKU, INNE MOGĄ 
BYĆ WPROWADZONE NAWET W UKOŃCZONYM 
I ZASIEDLONYM OBIEKCIE. JEDNAK ZAWSZE BĘDĄ 
MIAŁY ONE WYMIERNY WPŁYW NA NASZE ZDROWIE 
I SAMOPOCZUCIE.

Budynki zaprojektowane według zasad biophilic design 
sprzyjają szybszej regeneracji i przywróceniu pełni ludzkich 
możliwości poznawczych. Jest to szczególnie istotne 
w przypadku osób, które na co dzień mierzą się z wieloma 
rutynowymi, powtarzalnymi zadaniami. Z drugiej strony – 
poprawiają kondycję psychiczną i redukują stres. Wreszcie 
– mają zbawienny wpływ na ludzki organizm: układ 
oddechowy, krwionośny czy zmysły. 

Stosunkowo najprostszym rozwiązaniem jest 
wprowadzanie „żywych” elementów natury do wnętrza 
lub otoczenia budynków. Druga metoda polega na 
inspirowaniu się pewnymi kształtami w ich projektowaniu 
oraz wykorzystaniu naturalnych materiałów podczas 
budowy i prac wykończeniowych. Trzeci sposób to 
obserwacja zachowań zwierząt.

W większości przypadków trudno oczekiwać, że 
z biurowego okna będziemy mieć widok na las czy 
jezioro. Jednak nawet ultranowoczesny biurowiec może 
zapewnić bliskość natury. Umożliwia to chociażby staranne 
zaprojektowanie jego otoczenia, a także wprowadzenie do 
wnętrza elementów przyrody (ściany obsadzone zielenią, 
akwaria lub w wersji minimum – dzieła sztuki prezentujące 
naturę), wykorzystanie dachów (wprowadzenie 
zieleni, umieszczenie schronień dla ptaków i owadów) 
i wewnętrznych dziedzińców pomiędzy budynkami (ścieżki 
spacerowe, sztuczne zbiorniki wodne).

RÓŻNORODNOŚĆ I REGULARNOŚĆ

Mimo, że często nie zdajemy sobie z tego sprawy, 
nieregularne bodźce dla zmysłów są jednym z najlepszych, 
sposobów na odzyskanie sił witalnych i ochoty do 
działania, również w pracy. Jak osiągnąć ten efekt 
w budynku biurowym? Wykorzystanie materiałów 
subtelnie reagujących na ruchy powietrza (np. w lobby), 
refleksy wody w sztucznym stawie, gra światła i cieni dzięki 
przeszklonym fasadom czy odtwarzane co pewien czas 
dźwięki, to tylko niektóre sposoby.

ZMIENNOŚĆ TEMPERATUR I OŚWIETLENIA

Pracownicy biurowi doskonale wiedzą, że nie ma nic 
bardziej nużącego niż ciągłe przebywanie w pomieszczeniu 
o stałej temperaturze, najczęściej zbyt wysokiej lub 
zbyt niskiej. Równie usypiająco działa stałe natężenie 
sztucznego światła. Indywidualna regulacja temperatury 
w systemie klimatyzacji i ogrzewania czy uchylne okna, to 

rozwiązania, które sprzyjają komfortowi termicznemu 
pracowników. Zastosowanie nowoczesnych 
materiałów na fasadzie czy żaluzji automatycznie 
reagujących na zmiany natężenia światła słonecznego, 
może ten komfort tylko poprawić.

FORMY I WZORY BIOMORFICZNE

Często nie zdając sobie z tego sprawy, większość ludzi 
preferuje formy odnoszące się w mniej lub bardziej 
oczywisty sposób do tych spotykanych w naturze. 
Dotyczy to również budynków – nie bez przyczyny 
wiele budowli oraz ich poszczególnych części 
i elementów wyposażenia nawiązuje kształtem do 
drzew, kości, skrzydeł, kwiatów czy muszli.

NATURALNE MATERIAŁY

Zapewnienie kontaktu z naturą wyraża się w oczywisty 
sposób poprzez zastosowanie odpowiednich 
materiałów. Wykorzystanie drewna, kamienia, 
skóry, ratanu czy korka w naturalnych odcieniach 
kolorystycznych – to jedne z najłatwiejszych 
sposobów, aby być o krok bliżej natury, również 
w biurowcach.

EMOCJE I NASTROJE

Chęć zaimponowania, ciekawość, oczekiwanie, 
zmęczenie – natura dobrze wie, jak sobie radzić 
z uczuciami. Poszczególne strefy budynku biurowego 
również muszą odpowiadać potrzebom ich 
użytkowników w danej chwili. Decyzja o tym, w którym 
miejscu potrzebne jest dwupiętrowe atrium, a gdzie 
sprawdzą się kameralne pomieszczenia do odpoczynku, 
może zostać podjęta również na podstawie obserwacji 
natury. 

Jak widać na powyższych przykładach, inspiracje 
w zakresie biophilic design są praktycznie nieograniczone. 
Podejmując decyzję o wyborze nowego biura, warto 
pamiętać, że nawet w najbardziej wyrafinowanym 
technicznie budynku, pracownicy będą chcieli chociaż 
czasem poczuć się jak na łonie natury.

Ewelina Grodzicka
User Experience Specialist
HB Reavis
Ewelina.Grodzicka@hbreavis.com
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WELL-BEING 
BIURO CZYNNE CAŁĄ DOBĘ  
– CASE STUDY  
Bene Warszawa

Wyobraźmy sobie biuro, które ze względu na specyfikę 
biznesu pracuje 24 godziny na dobę. Utrzymuje 
kontakt z całym światem zatrudniając pracowników 
w systemie zmianowym, także w nocy. Oznacza to, że 
wyposażenie biura, np. krzesła i stoły, użytkowane są 
praktycznie cały czas. Dodatkowo, chcąc dopasować 
się do bieżących zmian na rynku, firma nieustannie 
modyfikuje swój zespół, zatrudniając zarówno stałych 
i czasowych pracowników. 

Biuro powinno być tak zaprojektowane, 
żeby odpowiadać oczekiwaniom wszystkich 
pracowników oraz elastycznie dopasować się do 
zmian. Wśród projektów przygotowanych przez 
Bene przykładem takiej realizacji jest warszawskie 
biuro firmy MoneyGram. Ten globalny operator 
przekazów pieniężnych oferuje usługi finansowe 
klientom w ponad 200 krajach. Warszawskie 
centrum operacyjne, MoneyGram Global Business 
Center jest największym biurem firmy na świecie, 
w którym zatrudnionych jest ponad 25% wszystkich 
pracowników. Biuro pełni rolę centrum usług 
wspólnych, stąd właśnie realizowanych jest 46 różnych 
procesów biznesowych. 

Kluczowym wyzwaniem w aranżacji było przygotowanie 
stref związanych z bieżącą, całodobową obsługą klienta 
i zintegrowanie ich z częścią administracyjną biura. Od 
początku wiadomo było, że przestrzeń będzie użytkowana 
przez całą dobę w systemie zmianowym, a zasoby dzielone 
pomiędzy 600 pracowników. W aranżacji wykorzystane 
zostały najnowsze światowe trendy dążące z jednej strony 
do zapewnienia pracownikom komfortu i stabilizacji, 
a z drugiej – do tworzenia mobilnych, wielofunkcyjnych 
miejsc do pracy. 

ZGODNIE Z KONCEPCJĄ „ACTIVITY BASED WORKPLACE” 
CAŁA PRZESTRZEŃ PODZIELONA ZOSTAŁA NA PIĘĆ 
SEGMENTÓW, ZRÓŻNICOWANYCH POD WZGLĘDEM 
FUNKCJI I WSPÓŁDZIELONYCH PRZEZ WSZYSTKICH 
PRACOWNIKÓW – RECEPCJĘ, MIEJSCA DO SPOTKAŃ 
I PRACY ZESPOŁOWEJ, STREFĘ DO PRACY, SALE 
SZKOLENIOWE ORAZ CHILLOUT ZONE. W KAŻDEJ ZE 
STREF UMIESZCZONA ZOSTAŁA OSOBNA KUCHNIA ORAZ 
MIEJSCA POMAGAJĄCE SKUPIĆ UWAGĘ I SPRZYJAJĄCE 
RELAKSOWI. TO PRACOWNICY SAMODZIELNIE DECYDUJĄ, 
Z KTÓREGO MIEJSCA DO PRACY CHCĄ W DANYM 
MOMENCIE SKORZYSTAĆ. 






