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Dear Readers,

it is with the greatest pleasure that we are gi-
ving you the latest issue of our quarterly “Out-
sourcing Magazine”. Together with Maciej Piwo-
warczyk – whose foreword you will be able to 
peruse on the following pages – we have stri-
ved to prepare for you a unique mix of topics 
providing a perspective and a point of view that 
are, in our opinion, missing from this type of in-
dustry periodicals in Poland.

In the first issue we are presenting articles 
developed in partnership with domestic and 
international industry experts willing to share 
their valuable knowledge in the pages of our 
magazine.

I believe that the distinctive division of the ma-
gazine into sections dedicated to professiona-
lization within the BPO/SSC/GBS industry, pro-
ject management, business intelligence and 
outsourcing services will enable us to establish 
a dedicated platform for obtaining professional 
knowledge from the market.

Furthermore, I hope that in the future, as a re-
sult of the spirited exchanges of opinions on 
contemporary services management, we will 
be able to expand our magazine and add to it 
further subjects of interest.

Enjoy the read and please free to contact me, 
I would be happy to hear your valuable feedback.

Krzysztof Kogut
editor in chief
„Outsourcing Magazine”

Szanowni Państwo,

z wielką radością oddajemy w Państwa ręce 
najnowsze wydanie kwartalnika „Outsour-
cing Magazine”. Wraz z Maciejem Piwowar-
czykiem, który swoje słowo wstępne zapre-
zentuje na kolejnych stronach, staraliśmy 
się zaproponować Państwu unikatowy miks 
tematyki z perspektywą i spojrzeniem,  jakie-
go  naszym zdaniem brakuje pismom specja-
listycznym tego typu w Polsce.

W pierwszym wydaniu prezentujemy tematy 
przygotowane we współpracy z krajowymi 
i międzynarodowymi ekspertami, którzy ze-
chcieli się podzielić swoją cenną wiedzą na 
łamach tego tytułu.

Wierzę, że specjalny podział magazynu na 
część poświęconą profesjonalizacji w obsza-
rze BPO/SSC/GBS, Project Managementowi, 
obszarowi Bussiness Intelligence oraz Out-
sourcing Services pozwoli nam stworzyć plat-
formę do czerpania profesjonalnej wiedzy 
z rynku.

Liczę również, że w przyszłości, dzięki oży-
wionej wymianie poglądów na temat nowo-
czesnego zarządzania usługami, uda nam się 
rozbudować magazyn o kolejne interesujące 
obszary.

Życzę miłej lektury i zapraszam do kontaktu, 
chętnie wysłucham Państwa cennych opinii.

Krzysztof Kogut
redaktor naczelny
„Outsourcing Magazine”
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BPO/SSC/GBS

Ponadto znaczący gracze z sektora BPO, tacy 
jak choćby Accenture, ogłaszają, iż ich obec-
ny globalny model sieci dostarczania usług – 
który był w dużym stopniu napędzany przez 
lokalizację oraz koszt – jest już właściwie mar-
twy. Oczywiście treść artykułu nie powinien 
być dla nas – liderów usług biznesowych – du-
żym zaskoczeniem, jako że obserwowaliśmy 
ten trend od wielu już lat. W tym kontekście 
chciałbym jeszcze dodać, że proces ten roz-
począł się już kilka lat temu, tzn. po kryzysie 
Lehman Brothers, a w ostatnich 2–3  latach 
doszło jedynie do jego przyspieszenia, co 
wynikało głównie ze zwiększonego poziomu 
wykorzystania technologii zrobotyzowanej 

automatyzacji procesów (z ang. Robotic Pro-
cess Automation, RPA) oraz sztucznej inteli-
gencji (z ang.Artificial Intelligence, AI), a także 
całościowego tempa naszych działań. 

Zaraz po kryzysie Lehman Brothers zaczęli-
śmy mówić o wynikach, a nie jedynie o liczbie 
osób stojących za wykonaniem danej pracy, 
co z pewnością stanowiło podstawę rewolu-
cji, która trwa po dziś dzień. Wyniki / podej-
ście zorientowane na klienta / wykwalifikowa-
ne zasoby, których skalę można odpowiednio 
dostosować i które zdolne są do przyjęcia do 
wykonania nowych zadań z dnia na dzień, to 
model jutra, a w niektórych przypadkach jest 

to model już działający. Tańsze lokalizacje na-
dal postrzegane są jako atut, jednakże nie bę-
dzie to już i nie powinien być główny czynnik 
przy opracowywaniu modelu dostarczania 
usług. 

Bez wątpienia, jak już wspomniałem wcześ-
niej, ten model jutra nie będzie miał prawa 
bytu bez wykorzystania rozwiązań technolo-
gicznych, bez względu na to, czy mówimy tu 
o RPA, czy IA. Ogromną zaletą tego modelu 
jest to, iż nie jest on nie tylko o wiele skutecz-
niejszy w odniesieniu do samych organizacji, 
on przede wszystkim jest dużo lepszy dla 
naszych pracowników. Innymi słowy: odcho-

Słowem 
wstępu

Sektor usług biznesowych (SSC/BPO/GBS) rozwija się niezmiernie szybko, dlate-
go możliwość uczestniczenia w tym procesie jest tak niezwykle ekscytująca. Na 

przykład nie dalej jak w zeszłym miesiącu natknąłem się w „Horses for Sources” na 
ciekawy artykuł zatytułowany Offshoring jest teraz jak Walmart, a outsourcing co-
raz bardziej upodabnia się do Amazon. Ogólne przesłanie jest takie, iż w przypadku 
outsourcingu i usług wspólnych nie chodzi już tylko o lokalizację czy koszt pracow-
nika; przyszłość opiera się obecnie na umiejętnościach i kwalifikacjach, skalowal-
ności oraz elastyczności w zaspokajaniu potrzeb klientów.

Maciej Piwowarczyk
Partner merytoryczny „Outsourcing Magazine”, dyrektor Global Business Services 
w Discovery Communications.
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dzimy teraz od modelu fabryka / transakcja 
w stronę modelu CFO / zorientowanie na 
klienta o dużo większym potencjale oddzia-
ływania ze strony poszczególnych jednostek. 

Nie zadziała to oczywiście bez opartego 
na zaufaniu modelu zarządzania zasobami 
ludzkimi i odpowiedniego wzmocnienia po-
zycji każdej z tych jednostek. Nie twierdzę, 
iż powinniśmy zastosować strukturę, która 
działała w Facebooku na początku działal-
ności firmy, gdzie całość bazowała na dzia-
łaniu dwóch poziomów organizacyjnych: 
pierwszym był Mark Zuckerberg, a wszyscy 
pozostali pracownicy tworzyli poziom drugi. 
Jednakże uproszczenie naszych struktur or-
ganizacyjnych jest na pewno koniecznością.

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Pań-
stwa ręce nowy dział magazynu „Outsourcing 
Magazine” poświęcony usługom biznesowym 
(SSC, BPO oraz GBS). Pomysł ten przyszedł 
do głowy Krzysztofowi Kogutowi i mnie pew-
nego wrześniowego dnia w ubiegłym roku. 
Mamy teraz marzec 2017 r., a nam udało się 
w niezwykle szybkim tempie przejść od po-
mysłu i projektu koncepcji do wprowadzenia 
jej w życie. W efekcie możemy teraz zaprezen-
tować Państwu niezależną platformę, której 
cel stanowi połączenie dyskusji toczonych 
w różnych organizacjach oraz stowarzysze-
niach. Nasz obiektywny punkt widzenia bę-
dzie naszym kluczowym atutem. Pragniemy 
zapraszać ekspertów (tak niezależnych, jak 
to tylko możliwe), aby przedstawiali nam ich 
pragmatyczne oraz łatwe w zrozumieniu 
poglądy odnoszące się do będących na to-
pie tematów dotyczących naszego sektora, 
które mogłyby zainteresować zarówno kie-
rownictwo wyższego szczebla, jak i liderów 
PTP oraz księgowych. Poruszane przez nas 

tematy będą podzielone w tradycyjny spo-
sób na ludzi, procesy, technologię i zadowo-
lenie klientów. Dodatkowo możemy już też 
potwierdzić, iż druga edycja konferencji out-
sourcingowej odbędzie się na Stadionie Na-
rodowym w Warszawie pod koniec bieżącego 
roku, gdzie piszący dla nas eksperci i poru-
szane przez nich tematy tworzyć będą pod-
stawy programu eventu. Więcej szczegółów 
na ten temat znajdziecie Państwo w kolejnych 
wydaniach naszego magazynu.

Jeżeli chodzi o obecne wydanie, ogromnie 
cieszy mnie fakt, iż do jej powstania przy-
czyniła się tak wyjątkowa grupa liderów oraz 
ekspertów. Krystian Bestry – który nie wy-
maga przedstawienia na polskim rynku – po-
ruszy kwestię podejścia do procesu wyboru 
partnera dostawcy usług outsourcingu i do-
radztwa. Krok ten często bywa kluczowym 
czynnikiem naszej podróży przez świat usług 
biznesowych. Krystian jest jednym z pierwot-
nych założycieli ABSL. Paweł Walentynowicz, 
którego miałem okazję poznać dwa lata temu, 
pozostaje dla mnie niezmienną inspiracją ze 
względu na jego pozytywne podejście, ener-
gię, zróżnicowanie zainteresowań, a także nie-
ustające dążenie, aby ukazać polskim liderom 

różne ścieżki prowadzące do sukcesu. Paweł 
poruszy temat zarządzania talentami, temat 
niezwykle ważny w czasie trwającej obecnie 
„wojny o talenty” oraz w dobie ogromnych 
zmian zachodzących w odniesieniu do po-
żądanych umiejętności i kwalifikacji. Luca 
Colombo, który spędził wiele lat, pracując dla 
Accenture, a obecnie piastuje stanowisko dy-
rektora ds. finansów, przedstawi nam punkt 
widzenia „od kuchni” w kwestii transferu wie-
dzy. Luca przeprowadzał proces transferu 
wiedzy już tak wiele razy w ramach różnych 
stanowisk, iż jego opinia powinna okazać się 
niezwykle pomocnym zbiorem wskazówek 
dla wszystkich pracowników biorących udział 
w takim procesie w przyszłości. I wreszcie ro-
botyka… Na jej temat zostało powiedziane już 
tak dużo, niemniej jednak zdecydowaliśmy się 
podjąć ten temat raz jeszcze i mamy nadzieję, 
iż podejście w stylu Genfour okaże się proste 
i pragmatyczne.

Ponadto będą Państwo mieli okazję poznać 
Iwonę Chojnowską-Haponik z PAiZ, która od 
wielu już lat działa w naszym sektorze. Jestem 
mocno przekonany, iż w kontekście całego 
regionu Europy Środkowo-Wschodniej PAiZ 
był dla nas jednym z najprzyjemniejszych 
i najbardziej profesjonalnych partnerów do 
współpracy – zarówno w odniesieniu do or-
ganizacji, jak i inwestorów. Mają Państwo 
doskonałą sposobność, aby poznać opinię 
Iwony o zachodzącej już od dekady ewolu-
cji rynkowej i przewidywanych zmianach na 
przyszłość. I przede wszystkim mieliśmy nie-
zwykły zaszczyt przeprowadzenia wywiadu 
z Deborahą Kopps w roli VIP-a tego „Outsour-
cing Magazine” na pierwszy kwartał. Jest ona 
świetnym liderem, niezwykłą osobą, jest bar-
dzo opiniotwórcza, a dla wielu z nas zapewne 
stanowi też wzór do naśladowania.

BPO/SSC/GBS

I przede wszystkim mieliśmy 
niezwykły zaszczyt przeprowadzenia 
wywiaduzDeborahąKoppswroli
VIP-atego„OutsourcingMagazine’u”
napierwszykwartał.

Dodatkowo możemy już też potwierdzić, iż 
druga edycja konferencji out sourcingowej 
odbędziesięnaStadionieNarodowym 
wWarszawiepodkoniecbieżącegoroku.
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BPO/SSC/GBS

Klucz do sukcesu 
centrum usług

Nowoczesna organizacja działów wsparcia biznesu musi być odpowiedzią na zmieniające się 
wyzwania i priorytety każdej organizacji. W dobie rozwoju usług typu wspólnych i outsour-

cingu procesów biznesowych, a także wzrastającej roli automatyzacji procesów czy obszarów 
działania biznesu, przedsiębiorstwa stają przed szeregiem pytań często już na etapie tworzenia 
strategii dla działów wsparcia. Jaką drogę przekształceń procesów wybrać? Jaki model bizneso-
wy będzie najodpowiedniejszy do potrzeb? Jak zaprojektować procesy i ich obsługę, aby osiąg-
nąć założone cele biznesowe i możliwie najelastyczniej reagować na zmiany sytuacji bizneso-
wej? Czy i na jakim etapie rozważać pomoc partnerów zewnętrznych w projekcie wdrożenia lub 
szerzej – w procesie obsługi funkcji biznesowych w przyszłości?

O czym przeczytasz w tym artykule:
1. Dlaczego strategia firmy powinna być skorelowana z funkcjami wsparcia?
2. Jaki model realizacji usług wybrać: oparty na SSC czy BPO?
3. Rola strategicznego doradztwa w kreowaniu skutecznych funkcji wsparcia dla organizacji.
4. Projektowanie modelu operacyjnego tranzycji.
5. Uzupełnianie braków kompetencji zewnętrznymi menedżerami.

Krystian Bestry
Od 2015 r. Krystian Bestry pełni funkcję prezesa 
zarządu ADAPTIVE Solutions & Advisory Group, 
wiodącej na polskim rynku firmy doradczej w ob-
szarach outsourcingu usług biznesowych, trans-
formacji przedsiębiorstw, tworzenia centrów usług 
wspólnych, zarządzania projektami i kontraktami 
outsourcingowymi.

W latach 2007–2014 jako dyrektor zarządzający 
Infosys BPO Poland, a później Infosys BPO EMEA, był 
odpowiedzialny za wdrażanie strategii rozwoju i za-
rządzanie usługami serwisowymi centrów Infosys 
BPO Ltd. – przedsiębiorstwa należącego do między-
narodowego koncernu Infosys Ltd., będącego glo-
balnym dostawcą zintegrowanych usług doradztwa 

biznesowego i technologicznego, outsourcingu 
oraz IT. Współtworzył centra usług m.in. w Polsce, 
Czechach, Holandii, Irlandii i RPA, zatrudniające łącz-
nie ponad 4000 osób. W latach 2004–2007 praco-
wał również jako dyrektor operacyjny Europejskiego 
Centrum Usług Philips Electronics i odegrał kluczo-
wą rolę w przejęciu i przeniesieniu usług z Centrów 
Usług Wspólnych Philipsa w Polsce, Tajlandii i Indiach 
do struktur Infosys BPO.

Krystian Bestry był także jednym z współzałożycie-
li i wieloletnim wiceprezesem zarządu (2009–2015) 
Związku Liderów Usług Biznesowych ABSL, najwięk-
szej w Polsce i regionie CEE organizacji branżowej 
zrzeszającej inwestorów z sektora nowoczesnych 
usług dla biznesu.

Wybór partnera do współpracy w budowaniu organizacji typu SSC
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Rozważania strategiczne

Wybór modelu biznesowego dla funkcji 
wsparcia nierzadko jest pochodną sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa, szeroko rozu-
mianych programów naprawczych, ale też 
coraz częściej opiera się na strategicznej 
analizie kierunków rozwoju firmy jako całości, 
oczekiwanej ekspansji na nowe rynki lub roz-
woju portfela produktów. W takim rozumie-
niu wybór modelu obsługi procesów takich 
jak finanse, księgowość, HR, zakupy, logistyka, 
obsługa sprzedaży czy marketing będzie miał 
docelowo kluczowe znaczenie na zdolność 
tych działów do sprostania zmieniającym się 
warunkom rynkowym.

Znaczna część firm decyduje się na wsparcie 
zewnętrznego partnera już na etapie formu-
łowania strategii albo wręcz korzysta z do-
radztwa strategicznego dla całości rozwoju 
firmy, którego jeden z elementów stanowi 
także sformułowanie planów dotyczących roli 
i docelowego funcjonowania funkcji wsparcia.

Warto zauważyć, że o ile wskazanie kierun-
ków rozwoju usług biznesowych w znacznym 
stopniu jest skorelowane z ogólną strategią 
rozwoju, o tyle realizacja transformacji w kie-
runku modelu usług wspólnych, jak i sposo-
bów wdrożenia programu stworzenia SSC 
lub przeniesienia obsługi procesów do mo-
delu SSC/BPO wymaga specyficznej wiedzy 
o swoich procesach, tj. poziomu standary-
zacji, analizy zaangażowania pracowników 
w poszczególne aktywności, o posiadanych 
systemach informatycznych czy narzędziach 
wspierających.

Często obserwujemy szybkie wdrożenia mo-
delu SSC dla organizacji nieprzygotowanych 
zarówno w zakresie dokumentacji proce-
sowej, jak i pod względem kompetencji do 
realizacji takiego projektu. Trzeba przy tym 
zaznaczyć, że zwłaszcza dla przedsiębiorstw 
rozpoczynających swoją podróż do modelu 
SSC te pierwsze kroki i adekwatne rozwią-
zywanie wyzwań związanych stanowić będą 
wyznacznik sukcesu projektu outsourcingo-
wego na długie lata.

Decyzja, czy i w jakim zakresie model obsłu-
gi będzie bazował na modelu wewnętrznego 
centrum usług typu SSC, zewnętrznego part-
nera BPO czy połączeniu tych dwóch modeli, 

zależy oczywiście od celów biznesowych i fi-
nansowych (np. znaczna redukcja kosztów), 
ale w dużej mierze również od skali i charak-
teru obsługiwanych procesów (np. transak-
cyjne w dużej skali geograficznej vs. bardzo 
specyficzne o małej skali), ich znaczenia dla 
organizacji czy intensywności wdrożonych 
dotychczas automatyzacji. Im większy wo-
lumen i standaryzacja procesów, im więcej 
automatyzacji procesowania czy raportowa-
nia, tym mniej ryzyk wdrożenia i tym większe 
korzyści współpracy z parnerem outsourcin-
gowym, którego wiedza ekspercka w zakresie 
transformacji proceów przynieść może do-
datkowe możliwości.

Nie bez znaczenia są też dotyczczasowe 
doświadczenia albo ich brak w zakresie 
współpracy z zewnętrznym dostawcą w po-
dobnym modelu dla innych procesów. Im 
większa skala i standaryzacja procesów, tym 
mniej ryzyk wdrożenia i większe benefity 
współpracy z parnerem outsourcingowym. 
Nieduża skala wolumenowa, przy większej 
liczbie specyficznych procesów opartych na 
wiedzy, czy niewielkie doświadczenia z mo-
delem BPO często determinują wybór drogi 
typu „captive SSC“.

Wsparcie partnera na etapie 
analiz i projektowania funkcji 
wsparcia

Duża część prac związanych z przygotowa-
niem wdrożenia modelu SSC/BPO dotyczy 
właściwego udokumentowania czy inwen-
taryzacji procesów wykonywanych w przed-
siębiorstwie. Odwzorowanie istniejących 
sposobów obsługi procesów, wzajemnych 
zależności, obiegu dokumentów czy niezbęd-
nych matryc autoryzacyjnych, a także wyko-
rzystywanych systemów, interfejsów i aplika-
cji wspomagających realizację procesów to 
zdecydowanie największy wysiłek, nieodzow-
ny jednak, by właściwie zaprojektować pracę 
w modelu SSC. 

Na tej podstawie jednostki formułują przy-
szłe sposoby obsługi procesów, a jeśli ana-
liza wykaże znaczące braki w dokumentacji 
procesowej, różnorodność używanych syste-
mów czy znacząco różne od siebie sposoby 
pracy – konieczne jest sformułowanie jedne-
go standardowego albo kilku niezależnych 
modeli operacyjnych dla funkcjonowania SSC 
w przyszłości. Jest to najbardziej krytyczny 
moment planowania budowy centrum usług, 
dotyczy bowiem docelowego podziału od-
powiedzialności za proces w zakresie wyko-
nywania usług, zarządzania procesem i jego 
potencjalnymi zmianami, ale przede wszyst-
kim ma służyć realizacji założonych celów bi-
znesowych firmy. 

Dla przykładu: standaryzacja, centralizacja 
czy automatyzacja funkcji obsługi zobowią-
zań może mieć na celu jedynie obniżenie 
kosztów obsługi procesu (poprzez tańszą 
lokalizację wykonywania usług), ale może też 
być nakierowana na przyspieszenie procesu 
obrotu gotówką, skrócenie okresów płat-
ności, z adekwantymi do tego, lepszymi wa-
runkami cenowymi od dostawców. W takim 
wypadku projektowanie docelowego modelu 
pracy centrum usług powinno brać pod uwa-
gę maksymalne uproszczenie procesu obie-
gu dokumentów, skrócenie czasu aprobat 
kosztów czy podniesienie jakości procesowa-
nych danych dla szybszych płatności. 
W każdym wypadku centralizacja w SSC jest 
jednym z dostępnych środków w realizacji ce-
lów. Dzięki konsolidacji pracy w jednym miej-
scu pozwala w ekspresowy sposób wdrażać 
zmiany optymalizujące zarządzanie proce-
sem, jeżeli zaprojektowany model operacyjny 
działać będzie prawidłowo.

Niezależnie od przyjętej strategii outsour-
cingowej (SSC/BPO/hybryda) to właśnie etap 
projektowania modelu operacyjnego bezwa-
runkowo wymaga zapewnienia kwalifikacji 
analitycznych, kompetencji menedżerskich 
i doświadczeń z przeprowadzenia takich ini-

Duża część prac związanych 
z przygotowaniem wdrożenia modelu SSC/BPO 
dotyczy właściwego udokumentowania czy 
inwentaryzacji procesów wykonywanych 
w przedsiębiorstwie.  

BPO/SSC/GBS
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cjatyw w podobnych obszarach. W przypad-
ku wyboru zewnętrznego dostawcy BPO jest 
on w stanie znacząco pomóc w zaprojekto-
waniu szczegółów działania modelu docelo-
wego, posiadając niezbędną wiedzę specja-
listyczną i jednocześnie działając w ramach 
przygotowań do przyszłej współpracy. Nie 
należy jednak zapominać, że zwieńczeniem 
takiego projektu będzie wieloletni kontrakt 
outsourcingowy, w którym nie zawsze interes 
dostawcy BPO pokrywa się z oczekiwaniami 
klienta tych usług, a co za tym idzie – kontrola 
i eliminacja ryzyk związanych z zaprojektowa-
nym modelem należą do przedsiębiorstwa 
klienta. Warto więc poszukać odpowiednich 
kompetencji wewnątrz organizacji lub posił-
kować się możliwościami, jakie daje rozwój 
sektora w Polsce i naszej części Europy.

Obecni na rynku doradcy proponują dziś 
szeroki wachlarz usług konsultingowych, za-
pewniających wszechstronną analizę stopnia 
standaryzacji i dokumentacji procesów, reko-
mendacje i możliwe scenariusze budowy SSC. 

Warto zwrócić uwagę na skalę doświadczeń 
partnera, przede wszystkim wykonawczych, 
w zakresie metodologii przygotowań mode-
lu operacyjnego dla podobnych jednostek, 
przeprowadzonych wdrożeń centralizacji 
poszczególnych aktywności w ramach SSC 
i BPO, wiedzę procesową poszczególnych 
konsultantów, przeprowadzone projekty 
transformacji czy dokumentacji procesów 
i referencje z nimi związane. Etap projekto-
wania SSC dla większości jednostek łączy się 
ze zbudowaniem tzw. business case’u dla re-
alizacji projektu, praktyczne doświadczenia 
wybranego partnera w zarządzaniu oddziała-
mi o takim charakterze zapewnią rzetelność 
analiz, kompletność przygotowań i odpo-
wiedni wybór dalszej drogi transformacji.

Wsparcie na etapie wdrożenia SSC

Projekt działalności przyszłego SSC albo op-
tymalnego funkcjonowania nowych proce-
sów w ramach działającego już SSC czy dla 
modelu BPO wyznaczać powinien kluczowe 

etapy wdrożeniowe. Intensywność programu 
i czas wdrożenia modelu SSC zazwyczaj zależą 
oczywiście od skali działania przedsiębiorstwa 
(geograficznej, wolumenu obsługi, form praw-
nych, kompleksowości procesów). Zawsze roz-
patrywane powinny być one pod kątem: 
– Gotowości procesów – np. stopnia standa-
ryzacji i dokumentacji procesów, gotowości 
systemów, czyli zdolności posiadanych na-
rzędzi informatycznych do obsługi procesów 
w formule zdalnej.
– Gotowości organizacji do zmian, która naj-
częściej determinuje również konieczny po-
ziom zaangażowania w projekt liderów bizne-
su z poziomu Executive.

Każdy z tych warunków może istotnie zwięk-
szyć albo wyeliminować ryzyka związane z mi-
gracją procesów do modelu scentralizowane-
go SSC. Każdy również wiąże się najczęściej z:
– Czasem pracy związanym z dokumentacją 
lub wdrożeniem standardowego sposobu 
pracy, przy czym w wielu projektach ten pro-
ces odbywa się równolegle bądź wręcz jest 
determinowany migracją procesów do SSC.
– Przebudową czy rozbudową posiadanych 
systemów ERP lub innych aplikacji, a także 
wdrożeniem elektronicznego obiegu i apro-
baty dokumentów.
– Zaangażowaniem liderów zmian i programu 
komunikacji planowanych i wdrażanych eta-
pów projektu.

Wdrożenie modelu SSC lub BPO najczęściej 
wiąże się z przeprowadzeniem kompleksowe-
go programu przeniesienia wiedzy („proces 
transition“ lub „migration“), który odbywać 
się może poprzez zdobycie wiedzy od pra-
cowników dotychczas wykonujących proces 
lub/i wykorzystania przygotowanej dokumen-
tacji procesowej gwarantującej odpowiedni 
poziom szczegółowości szkoleń pracowników 
i przyswojenie wiedzy w oparciu o materiał 
szkoleniowy. 

W większości przypadków w praktyce mamy 
do czynienia z przeniesieniem wiedzy z wielu 
jednostek, rozlokowanych w różnych krajach, 
bazujących nierzadko na odmiennych proce-
durach procesowych. 

Dla budowy centrum usług etap przygotowa-
nia i wykonania tranzycji stanowi zazwyczaj 
najintensywniejszy i najkosztowniejszy ele-
ment, którego kompleksowe zaplanowanie 

BPO/SSC/GBS
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i sprawne przeprowadzenie determinuje 
sukces projektu centralizacji. Nieodzow-
nym warunkiem jest tutaj czytelny model 
zarządzania projektem, zaprojektowanie 
odpowiedniego raportowania postępów 
prac i ścieżek eskalacji. Wielowymiarowość 
projektu, gdy dotyczy on kilku różnych pro-
cesów, połączona ze skalą tranzycji, niejed-
nokrotnie wymaga zaplanowania całej grupy 
sterującej czy kilku/kilkunastu menedżerów 
odpowiadających za przeniesiene wiedzy do 
centrum usług z poszczególnych krajów lub 
jednostek. 

Duże korporacje międzynarodowe od lat 
działające w modelu outsourcingowym lub 
tzw. GBS silnie inwestują w funkcje zajmujące 
się transformacją procesową, zarządzaniem 
funkcjami wsparcia, jak i przeprowadza-
niem zmian organizacyjnych i procesowych. 
Z oczywistych względów mniejsze organiza-
cje nie są i nie muszą być przygotowane do 
implementacji tak intensywnych programów 
transformacyjnych, tym większą rolę odgry-
wa więc przygotowanie odpowiednich sił 
wsparcia projektu SSC.

Warto rozważyć bezpośrednie zaangażowa-
nie doświadczonych menedżerów znających 
organizację, ale również skorzystać z ze-
wnętrznych kompetencji w zakresie prowa-
dzenia tranzycji procesów biznesowych do 
centrów usług, jeżeli przedsiębiorstwo nie 
dysponuje odpowiednimi wewnętrznymi ka-
drami:
– Dla modelu „captive SSC“ potrzebna będzie 
przede wszystkim sprawna drużyna mene-
dżerów tranzycji i menedżerów zmiany. Wybór 
potencjalnego doradcy powinien odbywać się 
w oparciu o zidentyfikowane potrzeby spe-
cjalistycznej wiedzy i doświadczenia, których 
korporacja nie może zapewnić wewnętrznie 
albo których obecność jest kluczowa dla przy-
gotowania procesów (np. konsultanci odpo-
wiedzialni za przygotowanie dokumentacji 
procesowej), systemów (wdrożenia IT) czy 
przygotowanie (menedżerowie zmiany).
– Dla modelu BPO siły operacyjne zapewni 
wybrany partner outsourcingowy –  kompe-
tentna grupa ekspertów procesowych dorad-
cy nie tylko wspomoże zrozumienie zawiłości 
kontraktowych, ale też zapewni wsparcie 
przy przeniesieniu wiedzy i efektywnym mo-

nitorowaniu działalności dostawcy w pierw-
szym okresie po tranzycji procesów. 
W organizacjach o ograniczonych doświad-
czeniach z modelem BPO takiej wiedzy i kom-
petencji po prostu nie ma.

Podsumowanie

Wybór ewentualnego partnera zewnętrz-
nego wspomagającego wdrożenie projektu 
SSC/BPO powinien odpowiadać na zidentyfi-
kowane potrzeby w zakresie planowania i im-
plementacji projektów transformacyjnych. 
Przy zaangażowaniu liderów biznesowych 
partnera, wykorzystaniu sprawdzonych me-
todologii zarządzania takim projektem, peł-
nej elastyczności i mobilności konsultantów 
partnerstwo z firmą doradczą z pewnością 
przyniesie wymierne korzyści i ograniczy 
ryzyko niezrealizowania projektu. Właściwy 
partner do transformacji procesowej bę-
dzie przewodnikiem organizacji w przepro-
wadzaniu zmian, zidentyfikuje potencjalne 
obszary automatyzacji, wskaże praktyki ryn-
kowe i pomoże w ocenie najlepszych rozwią-
zań procesowych.

BPO/SSC/GBS
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Jak zatrzymać 
wyjątkowych pracowników  

w wielokulturowym, 
wielopokoleniowym oraz 

rozproszonym zespole?

Obecnie młodsi pracownicy są w jednym miejscu pracy krócej niż kiedyś. Nowe pokolenie 
profesjonalistów poszukuje dynamizmu, możliwości rozwoju oraz spełnienia zawodowego. 

Nadszedł więc czas, aby postawić pytanie, czy nasza organizacja zaczyna ponosić straty z powo-
du niemożności zatrzymania w niej odpowiednich talentów?

O czym przeczytasz w tym artykule:
1. Dlaczego zarządzanie talentami jest obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej?
2. Jakie wyzwania wiążą się w dzisiejszych czasach z zatrzymaniem pracowników w organizacji?
3. Jak pracować z zespołami wielokulturowymi, jak z rozproszonymi, a jak z wielopokoleniowymi?

Paul Walentynowicz
Paul Walentynowicz jest międzynarodowym mówcą, trenerem oraz coachem. Jego specjalizacje to: komu-
nikacja międzykulturowa, zespoły wirtualne, zarządzanie zespołami międzynarodowymi, zarządzanie róż-
norodnością oraz biznes międzynarodowy.Paul prowadzi szkolenia oraz coaching dla organizacji na całym 
świecie, ze szczególnym naciskiem na Europę, Azję oraz USA. Jego usługi konsultingowe wspierają proces 
identyfikacji wyzwań wynikających z wielokulturowości i zapewniają pracownikom odpowiednią wiedzę, dzięki 
której są oni w dużej mierze zdolni uniknąć nieporozumień oraz konfliktów na tle kulturowym. Skupia się on 
głównie na zwiększaniu wydajności organizacji, poziomu zadowolenia pracowników, a w konsekwencji retencji 
kluczowych talentów oraz sukcesie globalnych zespołów.
Aby okresowo otrzymywać artykuły i opracowania na temat zarządzania talentami, obserwuj Paula na Linkedin.

Ludzie
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Wskaźnik rotacji pracowników w Polsce utrzy-
muje się na wysokim poziomie, który cały 
czas wzrasta. Nie martwmy się jednak, w USA 
aż 52% pracodawców ma problem z zapełnie-
niem wakatów1. Jednak nawet jeżeli w naszej 
organizacji sytuacja wygląda jeszcze całkiem 
dobrze, nie możemy spocząć na laurach. Mil-
lenialsom z ich nieustającym poszukiwaniem 
sensu i możliwości rozwoju w pracy szybko 
nudzą się zadania o niskim poziomie złożo-
ności, które nie przedstawiają sobą wyzwania 
wykraczającego poza wypełnianie tabelek 
w Excelu, a które na szeroką skalę oferowane 
są przez sektor SSC/BPO w Europie Środko-
wo-Wschodniej. Sprawia to, że sektor SSC/
BPO cierpi na skutek niedoboru wykwalifiko-
wanego personelu oraz wysokiego wskaźnika 
częstego zmieniania miejsca pracy. Millenialsi 
nie przejmują się potencjalnie złą opinią, któ-
rą mogą mieć w związku z częstym zmienia-
niem pracy, a w każdym razie nie przejmują 
się nią aż tak bardzo. Przeanalizujmy i posta-
rajmy się dowiedzieć, jak zarządzać młodymi 
talentami, tak aby odnieść sukces w dzisiej-
szych globalnych, wielokulturowych oraz wie-
lopokoleniowych przedsiębiorstwach.

Jak zatrzymać wyjątkowych 
pracowników?

Co powoduje, iż organizacja jest wyjątkowa? 
Produkty są łatwe do skopiowania przez kon-
kurencję, oferowane usługi są podobne, ceny 
można obniżyć, a automatyzacja może zo-
stać wdrożona poprzez zastosowanie takich 
narzędzi, jak Zrobotyzowana Automatyzacja 
Procesów (z ang. Robotic Process Automa-
tion – RPA). Co więc sprawia, iż dana organi-
zacja wyróżnia się na tle innych?
Niezwykle zaangażowani członkowie 
zespołu o wyjątkowych kwalifikacjach 
i umiejętnościach, talenty pracujące właś-
nie w naszej – a nie innej – organizacji. To jest 
powód, dla którego firmy obecnie wydają po-
nad 1/3 swoich przychodów na wynagrodze-
nie i świadczenia pracownicze2. Umiejętność 
wyboru, zatrzymania, rozwoju oraz zaanga-

żowania pracowników i kadry kierowniczej 
stanowi rzeczywistą przewagę konkurencyj-
ną naszego przedsiębiorstwa. „Zarządzanie 
talentami” – tego wyrażenia używa się na ryn-
ku do określenia strategii mających na celu 
zatrzymanie wyjątkowych pracowników.

Czy można udowodnić, że przy-
wiązywanie większej wagi do 
zarządzania talentami przyczyni 
się do uzyskania lepszych wyni-
ków przez firmę?

• Hackett Group3 wykazała, iż organizacje 
przodujące w zakresie zarządzania talen-
tami uzyskują przychody o 15% wyż-
sze od innych przedsiębiorstw.

• 10-proc. wzrost nakładów na naukę i roz-
wój pracowników przyczynił się do wzro-
stu produktywności o 8,6%4. 

• Wnioski przedstawione przez Bersin5 
mówią, iż przedsiębiorstwa, w których 
zostały wdrożone intensywne programy 
szkoleniowe, osiągają zazwyczaj wzrost 
zysków trzy razy wyższy niż podobne 
im organizacje.

• Badania przeprowadzone przez 
McBassi&Co’s6 dowodzą, iż organizacje in-
westujące w umiejętności kierownicze, na-
ukę, zaangażowanie pracowników i właś-
ciwą organizację pracowników osiągają 
wyższe stopy zwrotu na giełdzie oraz 
mają wyższy poziom bezpieczeństwa.

• Według Glassdoor 10-proc. wzrost in-
westycji w zaangażowanie pracowników 
może prowadzić do wzrostu poziomu 
zysków aż o 2400 USD na pracownika 
rocznie7.

Korzyści jest bardzo wiele. Istnieje prawdo-
podobieństwo, iż nasza organizacja już wdra-
ża pewne strategie znane od lat 90. ubiegłego 
wieku. Jak jednak wygląda sytuacja w otacza-
jącej nas nowej rzeczywistości, gdzie człon-
kowie zespołu wywodzą się z różnych kultur, 
a kolejne pokolenia tak bardzo różnią się od 
siebie? Czy tradycyjne strategie zarządzania 
talentami nadal znajdują zastosowanie?

Zarządzanie talentami a współ-
czesne wyzwania

Wyzwanie nr 1: niezwykle zróż-
nicowane pokolenia pod jednym 
dachem

Jak zatrzymać w organizacji grupę bardzo 
zróżnicowanych wiekowo ludzi i zarządzać 
nimi? Wydaje się, iż każdy z nich chce czegoś 
innego, motywują ich różne rzeczy. Niektórzy 
z nich przywiązują wagę do pieniędzy, dla 
innych ważne jest spełnienie zawodowe, nie-
którzy pracują najlepiej w oparciu o zlecone 
odgórnie zadania, inni potrzebują całkowitej 
niezależności. Jedynym pewnikiem jest to, że 
chcemy, aby to ci najbardziej utalentowani 
zostali w naszej organizacji. Ale jak do tego 
doprowadzić? Trzeba wdrożyć w naszej orga-
nizacji strategię zarządzania talentami, która 
uwzględniać będzie zróżnicowane wartości 
oraz oczekiwania różnych grup pracowni-
ków. A jeśli strategia ta opierać się będzie 
na szacunku i wykorzysta różnice pomiędzy 
poszczególnymi pracownikami, wtedy nasza 
organizacja niewątpliwie na tym zyska. Poni-
żej przedstawione są niektóre z elementów 
takiej strategii, które pomogą nam w osiąg-
nięciu naszych celów:
• Przypuść szturm na konflikty między-

pokoleniowe, organizując warsztaty 
oraz zajęcia dla całego zespołu. Zapro-
ponuj wykonanie praktycznych ćwiczeń 
ukierunkowanych na zrozumienie lub 
zbudowanie pomostu pomiędzy zróżni-
cowanymi czynnikami motywującymi po-
szczególnych pracowników i umocnienie 
tego, co wspólne różnym pokoleniom. Je-
żeli zespół pracuje wirtualnie, zaproponuj 
wirtualne zajęcia integracyjne dla całego 
zespołu.

• Program mentorski, gdzie każde po-
kolenie przekazuje określoną wiedzę 
osobom z innych generacji. Każde po-
kolenie dysponuje inną wiedzą, ma inne 
mocne strony oraz doświadczenia. Zro-
zumienie sposobu, w jaki inni myślą i pra-

BPO/SSC/GBS

1 Badanie Niedoboru Talentów MAN2015 przeprowadzone przez ManpowerGroup.
2 R.S. Wellins, A.B. Smith, S. Erker, Nine Best Practices for Effective Talent Management. Development Dimensions International, Inc.
3 A. Teng, Making the business case for HR: Talent management aids business earnings. HROTodaymagazine, http://www.hro-today.com/Magazine.asp?artID=1693 [dostęp: 
17.04.2009].
4 National Center on the EducationalQuality of the Workforce (EQW).
5 Bersin by Deloitte, „New Bersin &AssociatesResearchShows High-Impact Learning OrganizationsGenerated Three Times Higher Profit GrowthThanTheirPeers”, sierpień 
2012.
6 L. Bassi, D. McMurrer, Human capital and organizational performance: Nextgenerationmetrics as a catalyst for change, McBassi& Company 2006.
7 Glassdoor, „50 HR and RecruitingStatsthatmakeyouthink”, styczeń 2015.
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cują, umocni zespół i poprawi jego wyniki. 
W ten sposób nie tylko doprowadzisz do 
zwiększenia porozumienia i wzajemnego 
zaufania, ale równocześnie przełamiesz 
naturalną hierarchię istniejącą zazwyczaj 
w organizacjach, a tym samym zmotywu-
jesz menedżerów i kierowników zespołów 
do zarządzania ludźmi w większym stop-
niu opartym na wspólnym działaniu niż na 
wydawaniu poleceń.

• Transparentność. Informuj pracowni-
ków o celach firmy, wskaż, w jaki sposób 
oni się w nie wpisują oraz jakie muszą 
podjąć kroki, aby współpraca dobrze się 
układała. Młodzi pracownicy będą mieli 
poczucie przynależności do zespołu, jeże-
li będą świadomi celów organizacji i tego, 
w jaki sposób łączą się one z ich ścieżką 
kariery.

Wyzwanie nr 2: wirtualne środowisko

Wspomniałem o „różnych pokoleniach pod 
jednym dachem”? Zaraz, zaraz…! Przecież nie 
mamy dachu! Część zespołu pracuje zdalnie!
Jeżeli mamy do czynienia z rozproszonym 
zespołem, wtedy musimy opracować taką 
strategię, która pozwoli członkom naszego 
zdalnego zespołu poczuć się tak, jakby praco-
wali oni pod jednym dachem. Elementy stra-
tegii dotyczące wielokulturowych środowisk 
oraz różnic pokoleniowych nadal znajdują 
tu zastosowanie i należy je wdrożyć również 
w odniesieniu do zespołów pracujących 
wirtualnie. Jednakże zespołom pracującym 

zdalnie należy poświęcić szczególną uwagę, 
a zwłaszcza:
• Udostępnić im większą liczbę punktów 

kontaktu z pozostałymi członkami ze-
społu. Można to osiągnąć poprzez zwró-
cenie szczególnej uwagi na wzajemne 
udostępnianie informacji, przedstawienie 
oraz objaśnienie procesów decyzyjnych, 
motywację oraz przedstawianie informa-
cji zwrotnych. Pamiętaj, że ci konkretni 
członkowie zespołu są od ciebie fizycznie 
oddaleni, dlatego musisz zawiązać z nimi 
silniejsze więzi.

• Organizować częstsze zajęcia integra-
cyjne dla całego zespołu, tak aby umoż-
liwić komunikację i nawiązanie porozu-
mienia pomiędzy wszystkimi członkami 
zespołu, w szczególności jeżeli pracują 
oni wirtualnie.

Organizuj szkolenia uczące członków zespo-
łu, jak prowadzić spotkania oraz prezentację 
w sposób jak najbardziej efektywny i cieka-
wy dla wszystkich osób biorących w nich 
udział. Spotkania i prezentacje są ich głów-
nymi narzędziami komunikacji; naucz ich, jak 

je właściwie wykorzystywać. Może okazać 
się, że część utalentowanych Millenialsów 
będzie skłonna spróbować uzyskać inaczej 
równowagę pomiędzy życiem prywatnym 
i zawodowym. Warto tu poeksperymentować 
z różnie skonstruowanymi umowami o pracę 
umożliwiającymi pracownikom nie tylko pra-
cę zdalną, ale także równoczesne podróżo-
wanie i pracę w różnych strefach czasowych. 
To wymagać będzie ewolucji polityki HR i kul-
tury Twojej organizacji. W efekcie przed firmą 
otwiera się szansa na pozyskanie większej 
liczby pracowników wywodzących się z po-
kolenia X: wiele przedsiębiorstw o tym marzy, 
ale nigdy nie wprowadziły tego w życie. Nie 
cofaj się przed wprowadzeniem nowych 
porządków.

Wyzwanie nr 3: wzrost znaczenia 
mediów społecznościowych 

Zarządzanie marką pracodawcy na plat-
formach społecznościowych stało się ko-
niecznością dla sektora SSC/BPO, jako że 
bardzo wielu Millenialsów uzależnionych 
jest od Facebooka. Właściwie opracowana 
strategia zarządzania treścią pozwoli nam 
na zaoszczędzenie funduszy, które musieli-
byśmy wydać na wynagrodzenie dla agencji 
rekrutacyjnych, a równocześnie uczyni na-
szą organizację bardziej atrakcyjną z punktu 
widzenia kandydatów.
Dedykowana rekrutacji strona internetowa 
i towarzyszący jej ciekawy blog są dobrym 
punktem wyjściowym. Możemy stworzyć od-
rębne sekcje dla studentów, młodych ludzi 
i  profesjonalistów, jako że grupy te interesu-
ją się zazwyczaj różnymi tematami i mają do 
nich różne podejście. Najlepszym rozwiąza-
niem byłoby poszukanie wśród pracowników 
ukrytych talentów pisarskich i zachęcenie 
wszystkich do twittowania oraz umieszczania 
wpisów o codziennych sytuacjach i wydarze-
niach związanych z pracą. Cel stanowi stwo-
rzenie emocjonalnej bliskości z kandydatami. 

BPO/SSC/GBS

Informuj pracowników o celach firmy, wskaż, 
w jaki sposób się w nie wpisują oraz jakie 
muszą podjąć kroki, aby współpraca 
dobrze się układała.  
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Dobrym pomysłem na początek byłoby zor-
ganizowanie internetowego konkursu na np. 
najlepsze zdjęcie lub opowiadanie, co przeło-
ży się na liczbę polubień oraz natężenie ruchu 
na stronie internetowej organizacji.
Media społecznościowe do użytku wewnętrz-
nego, takie jak Yammer, mogą pomóc nam 
w uzyskaniu wyższego poziomu spójności 
i zaangażowania wśród pracowników zdal-
nych oraz tych pracujących w biurze, a w efek-
cie w zmniejszeniu dystansu kulturowego oraz 
geograficznego. Przyczynia się to do powsta-
nia poczucia bliskości oraz wywołuje zaanga-
żowanie emocjonalne oraz poczucie lojalno-
ści. Oczywiście stworzenie takiej platformy 
oznaczać będzie konieczność jej monitorowa-
nia, jako że niemoderowane lub niewłaściwie 
zarządzane kanały mediów społecznościo-
wych mogą niezwykle łatwo przynieść efekt 
odwrotny do oczekiwanego.

Wyzwanie nr 4: środowisko wielo-
kulturowe

Inteligencja kulturowa stanowi rozwiązanie 
dla kwestii problematycznych związanych 
z wielokulturowymi środowiskami pracy. 
Organizacje, które ją wypracują w swoich 
strukturach, będą mogły wykorzystać w po-
zytywny sposób różnice kulturowe obecne 
w poszczególnych zespołach i na rynku, 
a w efekcie stworzyć solidne podłoże dla ich 
globalnego rozwoju.

Członkowie zespołu mający do 
czynienia z różnicami kulturo-
wymi

W relacjach indywidualnych widzieliśmy to już 
milion razy: nieporozumienia pomiędzy pra-
cownikami o drobiazgi, które powodują, że re-
lacje stają się szorstkie i nie do końca przyjem-

ne. Konieczne jest zwiększenie świadomości 
pracowników co do własnych zachowań kul-
turowych, w szczególności tych powiązanych 
ze stosowanymi przez nich metodami komu-
nikacji i wpływu wywieranego w ten sposób 
na innych. Jak to osiągnąć? Pracownikom 
kluczowym należy zapewnić profesjonalne 
szkolenie z zakresu wielokulturowych 
środowisk pracy obejmujące wszystkie 
aspekty współpracy międzynarodowej 
i jego konsekwencji.  Z kolei pracowników 
szeregowych należy przeszkolić oraz zapew-
nić dostęp do platform e-learningowych, we-
binariów oraz sesji Q&A w zakresie konkret-
nych zagadnień dotyczących stojących przed 
nimi na co dzień wyzwań. Programy, które 
należy tu wdrożyć, obejmują m.in.:
• Zwiększenie samoświadomości, wy-

pracowanie świadomości innych kultur 
w naszych codziennych kontaktach z po-
zostałymi członkami zespołu.

• Analizowanie spotkań, rozmów tele-
fonicznych, e-maili oraz innych wiado-
mości pisemnych w celu identyfikacji po-
tencjalnie problematycznych kwestii oraz 
wypracowania strategii mających na celu 
usprawnienie komunikacji w przyszłości.

• Wspieranie stosunków opartych na 
współpracy z zagranicznymi (często 
dużo starszymi) współpracownikami.

Menedżerowie funkcjonujący 
w środowisku globalnym

Na poziomie zespołowym menedżerowie 
mający do czynienia ze zróżnicowaniem kul-
turowym czerpać będą korzyści z wysokiego 
poziomu inteligencji kulturowej, jako że po-
siadają oni umiejętność szybkiej identyfikacji 
różnego sposobu myślenia i stylów współpra-
cy obowiązujących u nich w zespole oraz wy-
korzystywania ich w celu osiągnięcia lepszych 

wyników. Należy pamiętać, iż w odniesieniu 
do zespołów z wypracowanym wysokim po-
ziomem tej inteligencji istnieje 3,5 razy więk-
sze prawdopodobieństwo, że w 100% wyko-
rzystają one swój potencjał8. 

Organizacje maksymalizujące 
wykorzystanie wszystkich swo-
ich zasobów

Wypracowanie inteligencji kulturowej na po-
ziomie organizacji pozwoli nam na podniesie-
nie poziomu retencji pracowników, na pełne 
wykorzystanie potencjału pracowników oraz 
na zrozumienie różnorodności w ramach ze-
społu, tak aby zmaksymalizować spójność ze-
społu. W przypadku świadomych kulturowo 
menedżerów o lepszej znajomości danego 
rynku prawdopodobieństwo odnotowania 
zwiększenia udziału w rynku jest o 45% wyż-
sze, a jeżeli chodzi o podbicie nowego rynku, 
jest to 70%9. Należy skupić się na opracowa-
niu strategii, które wspierać będą:
• Zarząd i kadrę kierowniczą w ich pracy na 

arenie międzynarodowej. Zwróć szcze-
gólną uwagę na analizę wartości kultu-
rowych, dopasowania kulturowego oraz 
optymalnego wykorzystania międzyna-
rodowych zasobów. Upewnij się, że Twój 
plan wykorzystuje praktyczną wiedzę 
na temat newralgicznych protokołów 
biznesowych oraz społecznych. 

• Pracowników, od których wymagana jest 
interakcja ze współpracownikami, 
klientami, partnerami oraz dostawca-
mi wywodzącymi się z różnych kultur 
biznesowych.

• Kulturę organizacji ogółem, wypracowa-
nie ugruntowanego globalnego sposo-
bu myślenia pozwalającego na interakcję 
pomiędzy szeregiem zróżnicowanych kul-
tur biznesowych, z którymi mają do czy-
nienia Twoi pracownicy.

Firma opierająca swoje działania związane 
z młodymi i wywodzącymi się z różnych kul-
tur pracownikami na konkretnych strategiach 
uzyska zwiększoną sprawność myślenia 
oraz różnorodność w swoich strukturach, co 
w efekcie prowadzić będzie do powstawania 
bardziej innowacyjnych inicjatyw oraz do kre-
atywności. Będzie to organizacja gotowa 
na nadejście przyszłości.

Konieczne jest zwiększenie świadomości 
pracowników co do własnych zachowań 
kulturowych, w szczególności tych powiązanych 
ze stosowanymi przez nich metodami komunikacji 
i wpływu wywieranego w ten sposób na innych. 

BPO/SSC/GBS

8 Developing Cultural Intelligence. 
9 Tamże.
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Proces transferu wiedzy –  
rzeczywista perspektywa 

i doświadczenie

W książce o historii ekonomii znalezionej w bibliotece na mojej uczelni przeczytałem 
kiedyś, że „człowiek jest zwierzęciem społecznym”. Rozejrzałem się wokół, uśmiech-

nąłem i od razu poczułem, że to o mnie: tamtego dnia zrozumiałem, że będę się realizować 
najlepiej – cokolwiek może to znaczyć – tylko wtedy, gdy będę skutecznie współpracować 
z innymi ludźmi. A co, jeśli współpraca oznacza ciągły proces nauczania i uczenia się.

O czym przeczytasz w tym artykule:
1. Dlaczego dobrze zorganizowany proces transferu wiedzy jest tak ważny?
2. Czym jest wykaz zakresu prac i jak go używać?
3. Jak używać celów transferu wiedzy w kreowaniu tego procesu?
4. Jakie są zadania organizacji w procesach dotyczących celów transferu wiedzy?
5. Czego organizacja powinna unikać w czasie kreowania procesów dotyczących celów 

transferu wiedzy? 

LUCA COLOMBO
Luca pochodzi z Włoch, swoją karierę zawodową rozpoczął w dziale operacji finansowych w Accenture Ser-
vices w Warszawie. W ciągu spędzonych tam prawie 8 lat obejmował on różnorakie stanowiska: od szere-
gowego pracownika biurowego do menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie procesami i personelem. 
Zawsze ściśle współpracując z klientami, Luca dokonał wielu zmian i wdrożył oparte na kluczowych wskaźni-
kach efektywności usprawnienia procesowe. W roku 2016 podjął nowe wyzwanie na stanowisku dyrektora 
ds. finansowych / analizy i planowania finansowego w United Technologies Corporation w Wielkiej Brytanii, 
gdzie jego pierwszym zadaniem było przeprowadzenie outsourcingu działu finansów. W wolnym czasie Luca 
trenuje triathlon. Wierzy w długofalowe wyzwania i relacje.
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Wiedza może służyć innowacji tylko wtedy, 
gdy odpowiednio się nią dzielimy – dlate-
go trwałe organizacje to te, które bardziej 
świadomie i skutecznie wprowadzają swych 
członków w ciągły tryb transferu wiedzy. To 
właśnie dzięki przygotowaniu się i umożliwie-
niu takiego przygotowania ludziom wokół nas 
łatwiej nam dostosować się do zmian i wza-
jemnie się wspierać.

W dzisiejszych czasach dynamiczny sektor 
usługowy zdominowany przez pokolenie Y, 
czyli tzw. Millenialsów, nieustannie zmaga się 
z rotacją pracowników, projektami offshorin-
gowymi, globalnymi zmianami procesowymi, 
wdrożeniami nowego oprogramowania oraz 
automatyzacją. Jeśli doświadczyliście któ-
regokolwiek z nich, na pewno zauważyliście 
przy tym jakiś rodzaj transferu wiedzy, być 
może on-shore, off-shore, zdalny, zwrotny 
czy w modelu „jeden do jednego” lub „jeden 
do wielu”.

Jak w obliczu takich wyzwań zapewnić po-
czucie wsparcia u naszych pracowników oraz 
mieć pewność, że nasza organizacja wyko-
nuje swoje zadania zgodnie z kluczowymi 
wskaźnikami wydajności, a klient jest przy 
tym zadowolony? Po latach doświadczenia 
w przemiany procesowe po obu stronach: 
zarówno usługodawcy, jak i klienta, mogę po-
dzielić się wiedzą na temat pięciu kluczowych 
etapów, które pozwolą każdej z zaintereso-
wanych stron odnieść sukces albo przynaj-
mniej ograniczyć ryzyko.

Jeśli prawidłowo się do nich zastosujemy, tych 
pięć przedstawionych poniżej etapów zapew-
ni wsparcie złożonych finansowych projektów 
offshoringowych między dwoma organizacja-
mi, dlatego idealnie byłoby mieć po jednym 
menedżerze projektu po każdej ze stron. 

Solutioning i analiza kompleksowa

Te procesy mogą zachodzić i zdalnie, i twa-
rzą w twarz. Już na tym etapie rozpoczyna 
się proces transferu wiedzy – celem głów-
nym jest zidentyfikowanie jego zakresu, 
mapowanie procesu w stanie aktualnym, 
ludzi i technologii oraz zmian docelowych. 
Na przykład menedżerowie projektów, 
wspierani przez ekspertów w kwestiach 
merytorycznych, powinni opracować jeden 
standardowy proces (na dany zakres) oraz 
przygotować załącznik odnoszący się do 
wyjątków mających zastosowanie dla da-
nego kraju.

Najważniejszymi rezultatami solutioningu 
są: badanie możliwości pracowników za-
trudnionych na pełny etat w podziale na 
procesy (w tym tymczasowe), gromadzenie 
danych dotyczących wielkości transakcji, 
mapowanie dostępu IT i podział zadań, na-
kreślanie Map Procesów Wysokiego Szczeb-
la oraz, rzecz jasna, ustalony harmonogram 
wszystkich pięciu etapów przejściowych. In-
nymi załącznikami mogą być: listy instrukto-
rów i uczestników szkolenia, plany urlopów, 
główne wyzwania, wykresy organizacji i dal-
szego postępowania, plany zastępstw.

Później, podczas spotkań koncentrujących 
się na analizie kompleksowej, weryfikowane 
jest ogólne rozwiązanie docelowe. Główny 
cel stanowi wykaz zakresu prac: poprzez 
wnikliwe pytania ustalamy listę i częstotli-
wość podprocesów, które należy przenieść 
za granicę (w przeciwieństwie do tych, które 
należy zachować); to właśnie wykaz zakre-
su prac działa wówczas jako podstawa dla 
celów transferu wiedzy danego uczestnika 
(np. jeden cel dotyczący należności, jeden 
zobowiązań itp.).

Transfer wiedzy

Zdecydowanie zaleca się, by zachodził pod-
czas spotkania twarzą w twarz w środowisku 
pracy instruktora; pozwala to nowej organi-
zacji zorientować się w działalności klienta 
oraz poznać przyszłych współpracowników 
niezajmujących się finansami. Głównym ce-
lem jest poznanie i zweryfikowanie konkret-
nych przykładów (work-shadowing – praktyka 
obserwacyjna) wcześniej udokumentowane-
go procesu biznesowego.

Najważniejszymi celami uczestnika są: osiąg-
nięcie celów transferu wiedzy, realizacja 
procesów wewnętrznych/instrukcji standar-
dowych, sporządzenie Szczegółowych Map 
Procesów Wysokiego Szczebla, udokumen-
towanie zatwierdzeń i scenariuszy awaryj-
nych. Uczestnika (oraz instruktora) wspierać 
musimy poprzez planowanie i monitorowanie 
procesu nauczania i uczenia się za pomocą 
narzędzi analitycznych.

W tym celu uczestnik podchodzi do mode-
lu celów transferu wiedzy na drodze trzech 
etapów: nauki przez obserwację, nauki przez 
praktykę pod nadzorem, nauki przez prak-
tykę bez nadzoru albo z minimalnym nadzo-
rem.
W trakcie pracy na miejscu uczestnik po-
winien odbyć jak najwięcej praktyki w toku 
ostatniego wymienionego etapu. Po powro-
cie będzie prawdopodobnie uczył innych 
poprzez te same etapy, dlatego dla każdego 
z nich potrzebny będzie rejestr celów trans-
feru wiedzy.

Co należy robić?

Nowa organizacja musi:
• rozważyć stworzenie >30% nowego ze-

społu z doświadczeniem w innych rodza-
jach transferu wiedzy, możliwie w tym 
samym procesie, zrekrutowanych we-
wnętrznie;

• uruchomić i z wyprzedzeniem zaprezen-
tować uczestnikom szkolenia z pięciu eta-
pów przejściowych;

• przygotować uczestników do transferu 
wiedzy poprzez przedyskutowanie z nimi 
przed ich wyjazdem:

a) celów zidentyfikowanych podczas ana-
lizy kompleksowej w celu przygotowania 
ich do działania na miejscu oraz ziden-

Wiedza może służyć innowacji tylko wtedy, 
gdy odpowiednio się nią dzielimy – dlatego 
trwałe organizacje to te, które bardziej 
świadomie i skutecznie wprowadzają swych 
członków w ciągły tryb transferu wiedzy.

BPO/SSC/GBS
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tyfikowania braków procesowych, które 
należy omówić w celu dalszej reorientacji;
b) strukturę dokumentacji dotyczącej ce-
lów transferu wiedzy oraz ich własne cele 
procesu transferu wiedzy;

• ustalić jedno spotkanie inaugurujące mię-
dzy instruktorami a uczestnikami szkole-
nia na miejscu, zaprezentować dokumen-
tację dotyczącą celów transferu wiedzy, 
wyraźnie powierzyć odpowiedzialność za 
nie obu stronom – zarówno w zakresie 
planowania, jak i realizacji; uczestnicy wy-
pełniają dokumentację na koniec każdego 
dnia, zaś instruktorzy zatwierdzają status 
wszystkich trzech etapów; na koniec in-
struktor musi zatwierdzić procedury we-
wnętrzne i Szczegółowe Mapy Procesów 
Wysokiego Szczebla;

• zaplanować przynajmniej jedno spotkanie 
dziennie zarówno z uczestnikami szkole-
nia, jak i instruktorami w celu przejrzenia 
dokumentacji celów transferu wiedzy: 
menedżerowie projektów muszą pomóc 
w dostosowaniu harmonogramów uczest-
ników i instruktorów w celu zoptymalizo-
wania ich czasu i umożliwienia zadania 
wnikliwych pytań, zwłaszcza w odniesie-

niu do rozwiązywania pojawiających się 
na co dzień kwestii problematycznych, 
a nie jedynie przebiegającego bezproble-
mowo procesu;

• utworzyć rejestr kontroli jakości (QA) przy 
wsparciu narzędzi analitycznych i pod 
nadzorem instruktora;

• zdawać dzienne/tygodniowe raporty do-
tyczące statusu celów transferu wiedzy 
własnym interesariuszom oraz głównym 
zainteresowanym po stronie klienta, na-
tychmiast informując o opóźnieniach.

Stara organizacja musi:
• zaangażować się i zagwarantować współ-

pracę: transfer wiedzy na miejscu może 
być frustrujący dla personelu, który 
może odmówić współpracy lub nagle 
wziąć wolne; uczestnicy powinni podejść 
do tej sprawy w sposób profesjonalny 
i zaraportować do własnych menedże-
rów projektu w celu uzyskania rady i zła-
godzenia problemu; jeśli w jakimś mo-
mencie uczestnicy poczują się zdani sami 
na siebie, powinni zwrócić się do kolegi 

BPO/SSC/GBS
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wyższego szczebla, jako że prośba o po-
moc jest oznaką dojrzałości;

• rozważyć wydzielenie premii retencyjnej 
lub innych dodatków dla instruktorów, 
lub zdecydować się na plan ponownego 
wdrożenia, aby zapewnić ich dostępność 
w celu udzielania porad nowemu zespoło-
wi w czasie mającego nastąpić w przyszło-
ści okresu stabilizacji; zachować dostęp 
instruktorów do IT.

Zarówno nowa, jak i stara organizacja muszą:
• utrzymywać otwarty rejestr spraw: przy-

pisywać priorytety, właścicieli, terminy 
rozwiązania;

• pamiętać, że technologia jest ważna – dla-
tego dostęp do IT musi być codziennie 
monitorowany;

• mieć ciągły wgląd w harmonogram urlo-
pów i na bieżąco zarządzać zastępstwami;

• umożliwić uczestnikom odpowiedni do-
stęp do IT jeszcze przed rozpoczęciem 
procesu transferu wiedzy na miejscu;

• uzgodnić terminy transferu wiedzy 
w zależności od bieżącego harmonogramu 
procesów, np. podczas gdy referenci ds. 
należności wykonują swoje stałe zadania 
codziennie i można się ich nauczyć w cią-
gu kolejnych pięciu dni, główni księgowi 
postępują wedle miesięcznego rytmu;

• po transferze wiedzy na miejscu zapla-
nować awaryjne sesje transferu wie-
dzy w celu wyeliminowania braków, np. 
A) zdalny transfer wiedzy poprzez dziele-
nie ekranu, B) odwrócony transfer wiedzy 
off-shore między uczestnikiem na miej-
scu (w podróży) oraz jakimkolwiek innym 
uczestnikiem, który nie jest w podróży.

Czego należy unikać?

• nie należy nakładać na jedną osobę 
dwóch różnych obowiązków – dotyczy 
to zarówno uczestnika szkolenia, jak i in-
struktora – w tym samym czasie; ucierpieć 
na tym może albo jego nowa rola, albo 
jego następca;

• nie wolno lekceważyć poszczególnych 
procesów: takie słowa, jak „prosty” czy „ła-
twy” należy wykreślić ze słownika, zwłasz-
cza jeśli nowych procesów uczą się nowi 
pracownicy.

Transfer wiedzy na miejscu może być dla 
uczestnika bardzo wymagający, jednak sta-

nowi on jedno z doświadczeń, które poleca 
się szczególnie w celu rozwinięcia swych 
umiejętności.

1. SERVICE REHEARSAL TESTING (SRT) – 
BADANIE PRÓB USŁUGOWYCH: głównie 
z punktu widzenia konfiguracji IT oraz obcią-
żenia pracą i stanu umiejętności uczestnika 
szkolenia. W tym okresie zadania są faktycz-
nie wykonywane samodzielnie przez uczest-
nika w nowo utworzonym środowisku pro-
dukcyjnym oraz oceniane jakościowo przez 
instruktora (QA). Właśnie w drodze spełniania 
kryteriów SRT jesteśmy w stanie stwierdzić, 
kiedy nastąpi kolejny etap. Oczywiście różne 
procesy finansowe mogą mieć różne terminy 
i harmonogramy.
2. WPROWADZENIE W ŻYCIE: termin koń-
cowy, w którym uczestnik jest formalnie od-
powiedzialny za działania. Zwykle ma miejsce 
po wcześniejszym zidentyfikowaniu odpo-
wiednich planów minimalizujących.
3. STABILIZACJA: uczestnik wciąż otrzymuje 
kluczowe czynniki produkcji w celu spełnienia 
wymogów dotyczących wyników na kolejnych 
X miesięcy. Otwarte sprawy kluczowe ziden-
tyfikowane przed etapem „Wprowadzenie 
w życie” należy zamknąć. Kluczowe wskaźniki 
wydajności poddawane są ciągłemu nadzo-
rowi w postaci codziennych kontaktów z ze-
społem.

Schemat ten można również wedle uznania 
zastosować w przypadku konieczności zarzą-
dzania rotacją wewnętrzną. Nowym pracow-
nikiem należy kierować, prezentując mu peł-
ny obraz, a następnie pozwolić mu zagłębić 
się w obowiązki i wykonywać je z pewnością 

siebie. Jako proces uczenia się dla wszystkich 
żywych istot mirroring (odbicie lustrzane) 
może wywrzeć na każdego ogromny wpływ, 
dlatego należy upewnić się, że jego częścią 
będą sesje analityczne, nadzoru i zapewnia-
nia informacji zwrotnych.

Transfer wiedzy i przemiany koncentrują się 
na zarządzaniu oczekiwaniami, dlatego za-
nim przejdziemy do kolejnego etapu, należy 
upewnić się, że wszystkie strony zaintereso-
wane mają te same oczekiwania. Komunika-
cja jest najważniejsza.

Proces ten i jego elementy mogą przynieść 
sukces, tylko jeśli będą za nimi stać przygoto-
wani i zmotywowani ludzie. Różnice kulturo-
we, podejście biznesowe wyłączające interak-
cję oraz nieporozumienia osobiste pomiędzy 
uczestnikiem szkolenia a instruktorem mogą 
łatwo popsuć albo spowolnić proces trans-
feru wiedzy. W pewnym momencie sprawa 
zaczyna opierać się głównie na zarządzaniu 
ludźmi – dlatego dostępność pracowników 
wyższego szczebla, którzy służą radą i nadzo-
rem, może naprawdę coś zmienić. Współpra-
ca jest najważniejsza.

BPO/SSC/GBS
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należy upewnić się, że wszystkie strony 
zainteresowane mają te same oczekiwania.
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Czas pomyśleć 
o automatyzacji

Na przestrzeni ostatnich trzech lat byłem świadkiem coraz szybciej postępującego 
rozwoju inteligentnej automatyzacji – gdzie każdego roku przejawiał się on coraz sil-

niej w porównaniu do poprzednich lat. Jednakże rok 2016 zostanie zapamiętany jako rok, 
w którym inteligentna automatyzacja z impetem dołączyła do głównego nurtu i przeszła 
transformację od nie do końca jasnej idei do koniecznego z punktu widzenia strategii wy-
mogu dla przedsiębiorstw na całym świecie.

O czym przeczytasz w tym artykule:
1. Refleksje na temat rynku: przejście od trendu do rzeczywistości.
2. Dlaczego automatyzacja jest podróżą do osiągnięcia celu, a nie projektem? 
3. Różne podejścia do automatyzacji.
4. Jakie są główne zalecenia w odniesieniu do wdrożenia własnego programu automatyzacji?
5. W następnym wydaniu: Wpływ automatyzacji na rynek usług BPO. 

Chris Gayner 
Chris Gayner jest dyrektorem ds. marketingu w Genfour, wiodącej organizacji świadczącej usługi z zakre-
su RPA oraz AI. Odpowiada za budowanie marki oraz rozwój firmy na rynkach globalnych. Przed objęciem 
obecnego stanowiska Chris zarządzał działem marketingu w Proximie, firmie świadczącej usługi obsługi za-
mówień, gdzie odegrał kluczową rolę w rozwoju i ewolucji tego przedsiębiorstwa. Chris regularnie udziela na 
się na forach związanych z zarządzaniem, marketingiem oraz ogólnymi działaniami biznesowymi i pozostaje 
aktywnym komentatorem w obszarze nowych rozwiązań technologicznych.

Część 1. – Mity o automatyzacji – przejście od trendu do rzeczywistości
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Refleksje na temat rynku: przej-
ście od trendu do rzeczywistości 

Sztuczna inteligencja (z ang. Artificial Intelli-
gence, AI) zdominowała na przestrzeni ostat-
nich 12 miesięcy nagłówki szeroko dostępnej 
prasy, gdzie mogłoby wydawać się, iż publiko-
wane historie zaczerpnięte zostały z różnych 
filmów Stephena Spielberga. Jednakże rzeczy-
wistość wygląda tak, że wiele przedsiębiorstw 
nadal czeka długa droga, zanim będą one 
w stanie wdrożyć najbardziej nawet ograni-
czony w swoim zakresie program automaty-
zacji oparty na działaniu neuronowym/kogni-
tywnym bez przygotowania odpowiedniego 
zaplecza w organizacji.
Wynika to głównie z:
• Braku wewnętrznej świadomości prak-

tycznych aspektów narzędzi inteligentnej 
automatyzacji oraz ryzyk/korzyści z nich 
płynących;

• Braku zakreślonego odpowiednio pola od-
powiedzialności za całokształt możliwości 
i oczekiwanych efektów wdrożenia auto-
matyzacji;

• Braku zaczerpniętych z życia historii o za-
kończonych sukcesem przedsięwzięciach 
oferujących wgląd w procesy wdrażania 
automatyzacji na dużą skalę; a także

• Stosunkowo niewielkiego rynku profe-
sjonalistów posiadających umiejętności 
niezbędne do przeprowadzenia przedsię-
biorstw z powodzeniem przez dżunglę in-
teligentnej automatyzacji.

Chociaż odbytych zostało wiele pasjonu-
jących dyskusji na temat samej idei zasto-
sowania sztucznej inteligencji w biznesie, 
prawda jest taka, iż celem wielu przedsię-
biorstw nadal pozostaje przejście od „do-
wodu na słuszność koncepcji” do „dowodu 
na tworzenie wartości” poprzez zastosowa-
nie bardziej praktycznych narzędzi automa-
tyzacji, takich jak zrobotyzowana automa-
tyzacja procesów (z ang. Robotic Process 
Automation, RPA).
Z perspektywy sektora BPO rok 2016 był ro-
kiem przełomowym również dla dostawców 
usług BPO, gdzie doszło do nawiązania współ-
pracy i fuzji pomiędzy liczącymi się na rynku 
dostawcami narzędzi oraz globalnymi dostaw-
cami usług. Wielu dostawców zostało zmu-
szonych do działania w wyniku gwałtownego 
wzrostu zastosowania narzędzi takich jak RPA, 
które zasadniczo rzucają wyzwanie rozwią-
zaniom opartym na obliczaniu generowanej 

wartości na podstawie ekwiwalentu pełnego 
czasu pracy, co nadal stanowi podstawę kon-
kurencyjności wielu organizacji z sektora BPO. 
Przeprowadzone ostatnio rozmowy wskazują, 
iż wiele przedsiębiorstw, które zdecydowały 
się na automatyzację, z powodzeniem zrealizo-
wały na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy dwa 
lub trzy projekty typu „dowód na słuszność 
koncepcji” i teraz zaczynają myśleć o wprowa-
dzeniu tak zautomatyzowanych procesów na 
dużą skalę w celu generowania wartości w ra-
mach szerszych struktur ich organizacji.
Stawiane tu pytania to między innymi:
• Czy zainwestowaliśmy wystarczająco dużo, 

aby zagwarantować kontynuację automa-
tyzacji właściwych procesów, tzn. takich, 
które nadal w sposób ciągły przynosić będą 
szybkie i znaczące zwroty z inwestycji?

• Jakie zróżnicowane narzędzia automaty-
zacji są obecnie dostępne na rynku? Czy 
wybraliśmy właściwe narzędzie/zestaw 
narzędzi?

• Skąd za 12-18 miesięcy będziemy wie-
dzieć, czy wybraliśmy właściwe narzędzie?

• Czy nasze przedsiębiorstwo jest kulturo-
wo gotowe na pracę w ten nowy sposób – 
w całości jego struktur? 

• Czy jesteśmy w stanie z powodzeniem 
zarządzać oraz utrzymać wszystkie zau-
tomatyzowane procesy po wprowadzeniu 
ich na dużą skalę?

• Czy jesteśmy w stanie z powodzeniem 
zwiększać/zmniejszać skalę automatyza-

cji naszych działań zgodnie z zapotrzebo-
waniem?

• Jak możemy zagwarantować zgodność 
z przepisami odnoszącymi się do bezpie-
czeństwa informacji takimi jak ISO oraz 
uniknąć kompromitacji spowodowanej 
przez zewnętrzne ataki (np. DDOS)?

• Dobre narzędzie  – czyli jakie?
• Zarządzający przedsiębiorstwami podcho-

dzą do tych pytań w różnoraki sposób: od 
tworzenia własnych centrów doskonałości 
do wykorzystywania narzędzi, technik oraz 
ofert dostawców zewnętrznych. Obydwie 
metody mają oczywiście różne wady i zalety.

Automatyzacja jest podróżą do 
osiągnięcia celu, a nie projektem

Jako osoby mające doświadczenie we wdra-
żaniu zróżnicowanych narzędzi automatyzacji 
jesteśmy przekonani, iż pierwszą przeszkodą, 
której wiele przedsiębiorstw nie bierze w ogó-
le pod uwagę na początku ich przygody z au-
tomatyzacją, jest zwrot z inwestycji.
Istnieje ogromny szereg korzyści potencjalnie 
płynących z automatyzacji i obejmujących re-
dukcję kosztów, zwiększone możliwości trans-
akcyjne, weryfikowalność, redukcję czynnika 
błędu ludzkiego oraz poprawę jakości obsługi 
klienta, jednakże zrozumienie zalet i ograni-
czeń związanych z poszczególnymi narzędzia-
mi ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania 
maksymalnych korzyści.

BPO/SSC/GBS
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Bardziej znane narzędzia RPA, np. UIPath, 
Blue Prism, Automation Anywhere, są zasad-
niczo narzędziami, których działanie oparte 
jest na konkretnych zasadach i które zostały 
wcześniej tak skonfigurowane, aby otrzymy-
wać i pracować w oparciu o usystematyzo-
wane dane (np. pozyskanie danych z jednego 
portu systemu planowania zasobów przed-
siębiorstwa (z ang. Enterprise Resource Plan-
ning, ERP) i przesłanie ich do innego portu). 
Narzędzia te oferują niezwykle szybki, łatwy 
i stosunkowo tani sposób na rozpoczęcie pro-
cesu automatyzacji.
Kolejne dwa poziomy narzędzi w opisywa-
nym spektrum to narzędzia wykorzystujące 
systemy kognitywne oraz sztuczną inteligen-
cję. Stają się one coraz bardziej interesującą 
propozycją dla sektorów usług finansowych, 
zdrowotnych oraz handlowych, gdzie dane 
są w mniejszym stopniu usystematyzowane, 
wymagają podejmowania decyzji opartych 
w głównej mierze na subiektywnej opinii 
i pozyskiwane są na bieżąco. The Royal Bank 
of Scotland był pierwszą instytucją, która za-
anonsowała wprowadzenie do procesu ob-
sługi klienta robotów odpowiedzialnych za 
rozmowę z klientem w miejsce tradycyjnego 
centrum obsługi klienta. Inne przykłady takich 
narzędzi to Voice Digital Assistants, Virtual 
Agents oraz Natural Language Processing, 
które przejmują odpowiedzialność za wyko-
nanie zadań programowalnych, pozostawia-
jąc ludziom analizę, interpretację i podjęcie 
odpowiednich kroków.
Dodatkowo dostępnych jest coraz więcej 
narzędzi pomocniczych, które wspomagają 
przedsiębiorstwa w procesach zarządzania 
jednym lub większą liczbą narzędzi odpo-
wiedzialnych za równoczesne wykonywanie 
zróżnicowanych zadań. Firmy takie jak eNate, 
Pegasystems oraz Genfour opracowały narzę-
dzia pozwalające przedsiębiorstwom na połą-
czenie złożonych procesów roboczych w celu 
skutecznego zarządzania zautomatyzowany-
mi procesami w czasie rzeczywistym.
Wykorzystanie procesów roboczych oraz 
katalizatorów opierających swoje działanie 
o konkretne zasady może brzmieć znajomo 
w odniesieniu do dostępnych na rynku na-
rzędzi wykorzystywanych do zarządzania 
procesami biznesowymi (z ang. Business Pro-
cess Management, BPM), jednakże połączenie 
narzędzi automatyzacji z bardziej komplekso-
wymi składowymi sztuczne inteligencji ozna-
cza rozpoznanie pojawiających się wzorów 

w czasie rzeczywistym i w konsekwencji od-
powiednie dostosowanie procesów. Ponadto 
nakłady finansowe na narzędzia automatyza-
cji są znacznie niższe niż w przypadku inwe-
stycji w system BPM działający na dużą skalę; 
zwyczajowym podejściem tutaj jest wykorzy-
stanie podstawowych narzędzi automatyzacji 
do uzyskania bezpośrednich zwrotów z in-
westycji, co z kolei pomaga w przedstawieniu 
mocniejszych argumentów przemawiających 
za wdrożeniem w organizacji programu BPM 
zakrojonego na szerszą skalę.
Sztuczna inteligencja może potencjalnie do-
prowadzić do zwiększenia produktywności 
i wypracowania oszczędności w odniesieniu 
do kosztów ogólnych i zatrudnianej siły robo-
czej, jednakże wiele przedsiębiorstw zwyczaj-
nie nie jest w stanie wdrożyć automatyzacji 
na masową skalę w szybki/prosty sposób ze 
względu na funkcjonowanie nieskodyfikowa-
nych lub niepołączonych ze sobą procesów, 
rozproszonych centrów danych oraz nieustan-
daryzowanych metod pracy, które prowadzą 
do niestabilnego poziomu wyników.
Z tego też powodu często zalecamy, aby na 
początku przygody z automatyzacją poszukać 
szybkich korzyści w ramach zaplecza organi-
zacji, wykorzystując narzędzia, których działa-
nie oparte jest na konkretnych zasadach, tak 
aby potwierdzić skuteczność działania narzę-
dzia w przedsiębiorstwie oraz uzyskać lepsze 
zrozumienie ograniczeń kulturowych, metod 
pracy oraz procesów, które mogą potencjalnie 
wpłynąć na efektywne wdrożenie w przedsię-
biorstwie zautomatyzowanych działań.

Różne podejścia do automatyzacji

Tak jak ma to miejsce w przypadku wszyst-
kich zakrojonych na szeroką skalę projektów, 
pierwszym krokiem będzie stworzenie prze-
myślanego planu wdrożenia całego procesu 
automatyzacji. Jednakże narzędzia automa-
tyzacji różnią się nieznacznie od narzędzi 
infrastrukturalnych tym, że narzędzia takie 
jak RPA działają niezależnie od wykorzysty-
wanych już w przedsiębiorstwie systemów 
i procesów, co oznacza, że nie zachodzi w ich 
przypadku konieczność wymiany całej infra-
struktury informatycznej przedsiębiorstwa. 
Jest to narzędzie nieinwazyjne wykorzystu-
jące graficzny interfejs użytkownika (z ang. 
Graphical User Interface, GUI), tak jak mia-
łoby to miejsce w przypadku żywej osoby. 
Oznacza to, iż dowolny pracownik przedsię-

biorstwa może poszukać narzędzia automa-
tyzacji w internecie, zainstalować je na swoim 
sprzęcie i rozpocząć automatyzację zadań 
całkowicie bez konieczności angażowania 
działu IT (może się to zmieniać w zależności 
od zastosowanych zabezpieczeń).
Jest to powód, dla którego to często mene-
dżerowie funkcyjni, działy finansowe, HR 
oraz marketing inicjują proces automatyzacji 
w przedsiębiorstwie. Zazwyczaj pierwszym 
krokiem jest realizacja jakiegoś projektu 
typu „dowód na słuszność koncepcji” mająca 
prowadzić do przedstawienia mocniejszych 
argumentów przemawiających za poczynie-
niem kolejnych inwestycji.
Niektóre z wymienionych wyżej funkcji nie 
mogłyby już bardziej różnić się, jeżeli chodzi 
o ich początkowe nastawienie do automaty-
zacji. Jednakże pewne aspekty każdej z tych 
funkcji obejmują działania z zakresu zarówno 
procesów decyzyjnych opartych w głównej 
mierze na subiektywnej opinii, jak i tych opar-
tych na konkretnych zasadach – co ma ogrom-
ny wpływ na ich podejście do automatyzacji.
• Podejmowanie decyzji opartych na 

subiektywnej opinii – decyzje te wy-
magają umiejętności interpretacji po-
tencjalnie dużej ilości niestandardowych 
i nieusystematyzowanych danych, np. 
analiza komunikacji niewerbalnej kandy-
data w czasie rozmowy o pracę.

• Podejmowanie decyzji w oparciu 
o konkretne zasady – proces decyzyjny 
przebiega zgodnie z wcześniej nakreślo-
nym i wytyczonym planem, gdzie każdy 
kolejny krok jest jasno określony, np. opła-
canie faktur dostawców.

Przykładowo marketing oraz HR w ogrom-
nym stopniu opierają swoje procesy decy-
zyjne na subiektywnych opiniach, co wynika 
z charakteru ich kontaktów i interakcji z ludź-
mi. Dlatego też atrakcyjniejszymi z ich punktu 
widzenia będą narzędzia o bardziej kogni-
tywnym charakterze i te z rodziny sztucznej 
inteligencji, które potencjalnie umożliwią 
im interakcję z ludźmi bez konieczności an-
gażowania dużej ilości zasobów. Wirtualny 
asystent w The Royal Bank of Scotland jest 
tego najlepszym przykładem – czytaj tutaj: 
http://www.rbs.com/news/2016/march/rbs-
-installs-advanced-human-ai-to-help-staff-
-answer-customer-que.html
Z kolei działy finansów oraz działy prawne 
są w ogromnym stopniu zależne od proce-
sów decyzyjnych opartych na konkretnych 
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zasadach, co wynika z potrzeby bardziej 
usystematyzowanego sposobu działania. 
Możemy więc wnioskować, iż narzędzia typu 
RPA są w większym stopniu przystosowane 
do tych właśnie obszarów, ale ich wykorzy-
stanie nie jest ograniczone tylko i wyłącznie 
do nich. Jako takie pomagają one w uspraw-
nieniu funkcji raportowania oraz kompeten-
cji typu MI, identyfikacji pojawiających się 
trendów i wzorów, a także w efektywniej-
szym wykorzystaniu wysoko wykwalifikowa-
nych pracowników w ich zespołach – zgod-

nie z argumentami przedstawionymi przez 
Law Society w poniższym artykule: https://
www.lawsociety.org.uk/support-services/
research-trends/capturing-technological-
-innovation-report/
Obszary funkcjonalności w powyższych przy-
kładach różnią się sposobem podejścia do 
konkretnych zadań, jednakże rozbicie po-
szczególnych prac w trakcie ich wykonywania 
na procesy i podprocesy, a następnie zakwa-
lifikowanie ich do jednej z wyżej określonych 
grup może pomóc nam w zrozumieniu, które 
podejście jest lepiej przystosowane do dane-
go obszaru działań

Główne zalecenia w odniesieniu 
do wdrożenia własnego progra-
mu automatyzacji:

• Rozpocznij działania na wystarczają-
co małą skalę, tak aby wypracować wiarę 
w ideę automatyzacji i uniknąć zbyt zło-
żonych procesów. Mówca wyjaśnił tutaj, 
jak jego organizacja rozpoczęła proces 
automatyzacji na małą skalę i na początek 
wybrała procesy, które miały największe 
znaczenie z punktu widzenia wydajno-
ści, a także były pozytywnie postrzegane 
z punktu widzenia PR. Jego organizacja 
postawiła na „mistrzów” – ludzi mocno za-
angażowanych w działalność organizacji, 
co było ukierunkowane na „sprzedanie” 
automatyzacji wszystkim pracownikom. 
W efekcie pozwoliło to wylansowanie idei 
automatyzacji w strukturach organizacji.

• Przeprowadź automatyzację podsta-
wowych funkcji, a następnie skoncen-
truj się na tworzeniu dodatkowej warto-
ści. Narzędzia RPA mogą być postrzegane 
jako katalizator dla uruchomienia danego 
programu w przeciągu 6-8 tygodni. Ła-
twiej jest wykazać możliwości podwojenia 
funkcjonalności danego programu już po 
wdrożeniu narzędzi automatyzacji.

• Nie porywaj się na nic zakrojonego na 
zbyt szeroką skalę, zanim nie zrozu-
miesz, na czym tak naprawdę polega 
automatyzacja, i nigdy nie wdrażaj auto-
matyzacji wadliwych procesów lub czegoś, 
co nie jest oparte na solidnych podsta-
wach. Najpierw to napraw. W sektorze 
usług finansowych istnieje wiele wadli-
wych procesów, a wiele działów nie ro-
zumie nawet całości wykorzystywanych 
przez nie procesów.

• Mniejsi dostawcy, tacy jak Genfour, są 
w stanie wesprzeć klientów specjalistycz-
ną, opartą na doświadczeniu, wiedzą na 
temat wykorzystywanej technologii. Z ko-
lei większy dostawca będzie mógł prze-
prowadzić dany proces na większą skalę, 
jednakże bez jakże wartościowej wiedzy 
na temat danej niszy. Specjalistyczna 
wiedza pomoże Ci zagłębić się w dany 
proces i dokładniej go przeanalizować.

• Skoncentruj się na platformach dzie-
lonych. Myślenie w kategoriach grup sy-
stemów ukierunkowane na wypracowanie 
interakcji pomiędzy wspólnymi systemami 
jest skuteczniejsze. Takie skupienie się na 
platformach dzielonych (a nie na obszarach 
działalności organizacji) jest najważniejsze.

• Nie ograniczaj się jedynie do wymia-
ny – wszyscy wiemy, jak istotnym jest, aby 
nie automatyzować wadliwych procesów. 
Jednakże nawet procesy wadliwe mają 
swoje dobre strony. Poszukaj możliwości 
dodania wartości płynącej z wdrożenia na-
rzędzi RPA; nie ograniczaj się jedynie do 
zastąpienia nimi pracy ręcznej.

• Naszkicuj całościowy plan procesów 
roboczych – pozwoli Ci to na identyfika-
cję procesów, które nadal będą musiały 
być wykonywane przez ludzi, tych, które 
mogą zostać zrobotyzowane i zautomaty-
zowane, a także tych, które należy zmie-
nić. Przykładowo niektóre procesy mają 
prawo bytu tylko i wyłącznie dlatego, iż 
stanowią one sposób obejścia problemów 
wynikających z niedoboru zasobów w ze-
spole lub wspierają procesy ręczne. Takie 
procesy mogą zostać wyeliminowane.

Przeczytaj następne wydanie:
Wpływ automatyzacji na rynek usług BPO
Organizacje, gdzie wykorzystanie BPO zakro-
jone jest na szeroką skalę, w większości mają 
już nakreślony podział na zadania oparte na 
konkretnych zasadach oraz te, których prze-
prowadzenie oparte jest na subiektywnej 
opinii. Jeżeli Twoja organizacja się do nich 
zalicza, jesteś w uprzywilejowanej sytuacji, 
jako że nie tylko masz już jasno nakreślony 
plan przeprowadzania danych procesów oraz 
norm obowiązujących dla działań w określo-
nej strukturze organizacyjnej, ale udało Ci 
się również stworzyć naturalne podwaliny 
centrum doskonałości automatyzacji. Zapra-
szamy do czytania drugiej części niniejszego 
cyklu już w następnym wydaniu.

BPO/SSC/GBS

Historia jednego z naszych klientów wy-
wodzącego się z sektora Usług Finanso-
wych jest dowodem na to, iż robotyka 
wpływa na poprawę jakości obsługi 
klienta poprzez usprawnienie procesu 
reklamacji. 
Ten konkretny obszar działań obejmował 
szereg punktów pozyskiwania danych 
rozrzuconych w ramach szeregu różnych 
systemów, gdzie osoba odpowiedzialna 
za przeprowadzenie procesu reklamacji 
zmuszona była do przebrnięcia przez nie 
„ręcznie”, tak aby najpierw pozyskać od-
powiednie informacje o kliencie i danej 
reklamacji, a następnie szybko przepro-
wadzić analizę i interpretację problemu 
oraz przekazać odpowiednie informacje 
klientowi, który na tym etapie zazwyczaj 
zdążył już chwycić za słuchawkę. W takim 
przypadku podjęcie kolejnych kroków 
zależało od pozyskanych informacji. Ten 
przeprowadzany w głównej mierze ręcz-
nie proces prowadził do powstawania 
długich kolejek coraz bardziej niezado-
wolonych klientów usiłujących uzyskać 
odpowiedź na ich reklamację.
Podjęliśmy z klientem współpracę ukie-
runkowaną na zidentyfikowanie tych ele-
mentów procesu, które mogłyby zostać 
zautomatyzowane oraz tych, które nadal 
mogłyby pozostawać w gestii pracowni-
ków biura obsługi klienta. Elementy, któ-
re zostały zautomatyzowane w pierwszej 
kolejności, to identyfikacja klientów, któ-
rzy nie kontaktowali się z biurem obsługi 
klienta przez określony czas, co wywo-
łuje reakcję i kontakt z nimi ze strony 
zespołu obsługi klienta. Oznacza to, iż 
mniejsza liczba klientów inicjuje kontakt, 
a w rezultacie pozwala na wygenero-
wanie znacznych oszczędności (zmniej-
szone kolejki klientów oczekujących na 
rozmowę telefoniczną) oraz zwiększa 
poziom ogólnego zadowolenia klientów 
dzięki nie tylko skróceniu czasu wyma-
ganego do przeprowadzenia procesu 
reklamacji, ale także wypracowaniu spój-
nego procesu prowadzącego do cało-
ściowej poprawy jakości obsługi klienta.
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„Kiedy zaczynałam,  
nie było outsourcingu…”

Ma wiele doświadczeń różnego rodzaju. W swojej karierze zawodowej pracowała z takimi fir-
mami, jak PwC, Deutsche Bank czy FleetBoston Financial (obecny Bank of America). O bu-

dowaniu dojrzałych modeli dostarczania usług wie prawie wszystko, wciąż jednak jest uważną 
obserwatorką branży i posiada niezwykle cenną perspektywę osoby, która tworzyła sukcesy za-
równo dostawców, jak i klientów. W swojej karierze zawodowej pracowała również w consultingu, 
przekazując swoją wiedzę firmom, które chciały doskonalić swoje globalne modele biznesowe. 
Deborah Kops, managing principal w Sourcing Change, dzieli się z nami swoimi przemyśleniami 
na temat branży I rozwoju sourcingu z globalnej perspektywy.

Deborah Kops
Deborah Kops zajmuje stanowisko managing principal w Sourcing Change (www.sourcing-
change.com), pionierskiej organizacji dedykowanej zarządzaniu procesem zmian w zakresie 
dostarczania usług. Deborah posiada doświadczenie zdobyte na kierowniczych stanowiskach 
w centrach usług wspólnych, w roli klienta, dostawcy usług, a także doradcy w obszarze private 
equity i współpracuje z wiodącymi organizacjami w zakresie zarządzania wyzwaniami związa-
nymi z globalizacją.
W swojej karierze piastowała stanowiska zarządcze zarówno w FleetBoston Financial (obecnie 
Bank of America), jak i Deutsche Bank, była partnerem w Arthur Andersen oraz Pricewaterho-
useCoopers,  dyrektorem naczelnym ds. marketingu w wywodzącej się z Indii wiodącej organi-
zacji outsourcingowej.
Deborah często zabiera głos na najważniejszych forach branżowych i stoi na czele The Confe-
rence Board’s Global Business Services Council oraz The Emerging Shared Services Council. 
Wcześniej kierowała grupą badawczą składającą się z wiodących organizacji badających na zle-
cenie ACCA, brytyjskiej instytucji akredytacji finansowej, wpływ usług wspólnych oraz outso-
urcingu na proces transformacji finansowej. Deborah współpracuje w roli doradcy strategicz-
nego z działającymi na rynku technologii organizacjami, takimi jak mercator.com, antuit.com, 
datalytyx.com oraz paymentworks.com. Jest członkiem zarządu Digital Divide Data, organizacji 
świadczącej usługi outsourcingu zaangażowanej w działania mające na celu poprawę sytuacji 
określonych grup społecznych, a także założycielką i prezesem Liberty Source PBC, pierwszej 
organizacji z obszaru BPO wykorzystującej umiejętności małżonków personelu wojskowego do 
sprawowania funkcji z zakresu finansów oraz zarządzania wiedzą.

W profesjonalnym dostarczaniu usług liczy się znajomość wszystkich perspektyw

Rozmawia Krzysztof Kogut
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P Jaka jest Twoja opinia w kwestii Europy 
Środkowej jako szybko rozwijającego się 
miejsca lokowania usług outsourcingowych?

Obecnie klienci poszukują czegoś więcej niż 
tylko znajomości języków i zdolności do wy-
konania danego zadania. Poszukują czegoś, 
co nazywam „etosem usług wspólnych”. 
Na przykład w Indiach nacisk kładziony jest 
na umiejętności, za które odpowiada lewa 
półkula mózgowa, tzn. wysokie zdolności 
numeryczne oraz dogłębne umiejętności 
analityczne. Myślę, iż w Europie Środkowej 
mamy do czynienia z odmienną mentalnoś-
cią w zakresie dostarczania usług klientom, 
a wiele niezwykle mądrych organizacji, które 
zdecydowały się na rozwój swojej działalności 
właśnie w tym regionie, uznaje tę cechę pro-
cesu obsługi klienta za kluczową.
Kiedy przyglądam się różnym regionom świa-
ta i analizuję sposób, w jaki konkurują one 
ze sobą w zakresie pozyskiwania firm z ryn-
ku SSC, jestem przekonana, iż te lokalizacje, 
które chcą odnieść sukces, muszą spisać się 
lepiej, jeżeli chodzi o wyraźne określenie, co 
dokładnie stanowi o wyjątkowości ich ofer-
ty. Dlaczego? Z tego prostego powodu, że 
najczęściej nie mamy już do czynienia z tak 
drastycznymi różnicami w sferze kosztowej, 
a poziom umiejętności językowych prezen-
towany w różnych częściach świata nie różni 
się od siebie tak bardzo. Zwyczajnie trzeba się 
wyróżnić.
Liderzy sektora usług wspólnych zaczynają 
rozumieć, iż na świecie istnieją różne rodza-
je umiejętności, a inteligencja emocjonalna, 
czyli zdolność pracy z klientem i jego prowa-
dzenia, zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, 
zwłaszcza na najbardziej dojrzałych rynkach. 
Aby pozostać konkurencyjną, Polska musi 
o tym pamiętać i umożliwić lokalnym mene-
dżerom dalsze poszerzanie ich bardziej mięk-
kich umiejętności, aby w ten sposób two-
rzyć wartość dodaną powiązaną z lokalnym  
rynkiem.

P Jakie najważniejsze trendy zachodzą 
obecnie w sektorze SSC?

Po pierwsze, uważam, iż organizacje nie 
poszukują obecnie usług outsourcingu tak 
agresywnie, jak kiedyś. Outsourcing jest te-
raz przez nie postrzegany bardziej jako na-
rzędzie, a nie jako podstawa działania. Mamy 
obecnie do czynienia z czymś, co nazywam 

„unsourcingiem”, a mianowicie organizacje 
poszukują usług outsourcingu dopiero po 
utworzeniu własnego centrum usług wspól-
nych, a outsourcing nie jest już priorytetem 
w ich modelu dostarczania usług. 
Kolejny ważny trend identyfikowany obecnie 
we wszystkich raportach to dążenie przez 
organizacje do tworzenia własnych centrum 
usług wspólnych, które mają zastąpić tra-
dycyjne modele outsourcingowe. Myślę, że 
istnieje kilka przyczyn tego. Pierwszą z nich 
jest fakt, iż bez względu na to, czy organizacja 
realizuje proces usług wspólnych w oparciu 
o „captive model” (we własnym zakresie), czy 
wykorzystując tradycyjny model, w oparciu 
o dostarczane usług przez dostawcę ze-
wnętrznego, główny nacisk nadal kładzie się 
na sam proces dostarczania usług.
Organizacje w coraz większym stopniu sku-
piają się na tym właśnie składniku, postrze-
gając go jako równie ważny z komponentem 
procesowym. Chcą zatem forsować koncep-
cje będącą połączeniem zarówno usług, jak 
i procesu, z dostarczaniem których tradycyjni 
dostawcy usług outsourcingowych mają czę-
sto trudności. W efekcie w czasach, w których 
modele dostarczania usług wspólnych reali-
zowanych przez same organizacje będą coraz 
bardziej zyskiwały na popularności, kraje ta-
kie jak Polska będą zyskiwać na atrakcyjności 
jako miejsca ich lokowania.
Dodatkowo element szybko zmieniający się 
w sektorze usług wspólnych stanowi gwał-
towne wejście na rynek pracy Millenialsów, 
co wywołuje znaczącą pokoleniową prze-
mianę siły roboczej. Wystarczy przyjrzeć się 
temu, kto wykonuje obecnie całą pracę. Są 
to właściwie tylko i wyłącznie jedno lub dwa 
pokolenia, w głównej mierze właśnie Mille-
nialsi. Trzeba pamiętać, że oni myślą i dzia-

łają w odmienny sposób – to wyzwanie dla 
pracodawców.
Młodsze pokolenia często wystosowują 
w kierunku pracodawców konkretne żąda-
nia: chcą pracować dla najbardziej znanych 
marek. Dlatego centra SSC i GBS będą miały 
przewagę w pozyskiwaniu pracowników nad 
dostawcami usług outsourcingowych, którzy 
nie mają tej samej siły przyciągania pracowni-
ków co znane marki – nawet w Indiach.
I w końcu trend numer trzy, czyli fakt, iż Stany 
Zjednoczone są wciąż największym ekspor-
terem procesów realizowanych w centrach 
usług wspólnych. Choć fakt ten odnosi się 
w znacznej mierze do Indii i regionu Azji i Pa-
cyfik, mniej natomiast do Europy Środkowej, 
to jednak wciąż jest ważny. Amerykańskie or-
ganizacje darzą Europę sympatią i zaczynają 
dostrzegać, iż najniższe koszty siły roboczej 
nie zawsze przekładają się na najwyższą ja-
kość świadczonych usług.
Co więcej, obecna sytuacja polityczna powo-
duje, iż dostarczanie usług znajduje się teraz 
w centrum uwagi wszystkich organizacji. Pro-
fesjonaliści z sektora usług wspólnych zadają 
sobie pytanie, „Czy powinniśmy wykonać tę 
pracę w ramach projektu offshoringowego, 
a może lepiej jest wprowadzić automatyzację 
i wykonać tę samą pracę u nas?”. Na to py-
tanie nie ma jeszcze odpowiedzi, jednakże 
wróciłam niedawno z konferencji outsour-
cingowej i mogę otwarcie stwierdzić, iż ludzie 
zaczynają powoli rozumieć to, że automaty-
zacja nie polega tylko na usprawnieniu same-
go procesu, ale na gigantycznych zmianach, 
które można dzięki niej wprowadzić do całych 
modeli dostarczania usług, a w efekcie doko-
nać ich całkowitego przekształcenia. Nazwa-
łabym to zjawisko „technologią wyzwolenia”. 
W obecnych czasach nie myślimy już w kry-
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Liderzy sektora usług wspólnych zaczynają 
rozumieć, iż na świecie istnieją różne rodza je 
umiejętności, a inteligencja emocjonalna, czyli 
zdolność pracy z klientem i jego prowa dzenia, 
zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, zwłaszcza 
na najbardziej dojrzałych rynkach.
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teriach lokalizacji i budynków. Rozmawiam 
z wieloma przedstawicielami organizacji, 
którzy nie do końca jeszcze wiedzą, jak wy-
korzystać wspomnianą technologię wyzwo-
lenia. Jestem jednak przekonana, iż w przy-
szłości przyczyni się ona do całkowitego 
przekształcenia modeli dostarczania usług 
outsourcingowych.
Mimo tak dużych zmian, jakie zajdą niedługo 
na ryku, liderzy z sektora usług wspólnych na-
dal poszukiwać będą jednak talentów i będą 
robić to tak długo, aż w pełni zrozumieją ideę 
automatyzacji i pojmą, jak maksymalnie efek-
tywnie zarządzać zespołami i pracować nimi 
w ramach niewielkich lokalizacji, ale w oparciu 
o automatyzacje. Będą kontynuowali swoje 
poszukiwania, a kiedy już rozgryzą, o co cho-
dzi w technologii wyzwolenia, sięgną wzro-
kiem poza talenty i umiejętności, ponownie 
dostrzegając kontekst kosztów, czyli niezwy-
kle tradycyjnego czynnika.
W kwestii lokalizacji ważne jest też, by pamię-
tać, że nasz rynek to gra w „idź za liderem”. 
Organizacje chcą podejmować inteligentne 
decyzje w zakresie lokowania usług, ale nie 
chcą też być królikami doświadczalnymi. Są 

naśladowcami, dlatego sprawdzają, kto już 
jest w danym miejscu. Oczywiście przenosze-
nie działalności do Polski nie ma nic wspólne-
go z transferem do Afryki, jako że w Polsce 
mamy do czynienia z siłą roboczą o wysokiej 
jakości, dlatego wiele marek już tu jest. Jed-
nak kluczowym zadaniem, stojącym przed 
nowym regionem otwierającym się na świat 
takim jak Polska, będzie w pierwszej kolejno-
ści przyciągnięcie największych marek, co jak 
sądzę ma już u Was miejsce.

P W jaki sposób pracownicy zaczynający 
dopiero karierę w sektorze usług wspólnych 
powinni podejść do podnoszenia swoich 
umiejętności i kwalifikacji?

Przede wszystkim muszą dokładnie przyj-
rzeć się sektorowi usług wspólnych – nie 
z perspektywy pracy samej w sobie, ale 
z perspektywy swojej przyszłej ścieżki ka-
riery. Pochylmy się więc na chwilę nad istotą 
samego sektora, czyli wiedzą i doświadcze-
niem. Młoda, mądra osoba zaczynająca pra-
cę w sektorze usług wspólnych powinna mieć 
jasność co do oferowanych szkoleń i tego, 

jak wyglądają potencjalne ścieżki kariery. 
Większość młodych ludzi nie zastawania się 
jednak nad tym i nie stawia sobie i praco-
dawcy takich pytań. Zamiast tego pytają: „Jak 
szybko mogę awansować?” – nie tedy droga. 
Kiedy zaczyna się pracę w sektorze usług 
wspólnych, najważniejszymi zagadnienia-
mi, oprócz samego faktu posiadania pracy, 
są: to, jak moja organizacja postrzega mnie 
w kontekście większego ekosystemu, oraz to, 
jakie umiejętności i kwalifikacje mogę dzięki 
tej pracy podnieść. Zastanówmy się przez 
chwilę, jakie zdolności zdobędziemy dzięki 
pracy dla tej organizacji. Te pytania znajdują 
również zastosowanie w przypadku pracy dla 
dostawców outsourcingowych.
Musimy zrozumieć, iż naprawdę dobra pra-
ca w sektorze usług wspólnych to praca 
w organizacji, która ma zakrojone na szero-
ką skalę podejście do kwestii zarządzania 
talentami. Każdemu pracownikowi powinna 
zostać przedstawiona jasna ścieżka kariery 
w ramach jednej organizacji, a nawet poza 
nią. Młode talenty muszą mieć świadomość, 
iż praca w organizacji dostarczającej usługi 
z wyraźnie nakreślonym planem rozwoju ma 
dużo większą wartość niż sam szybki awans.

P Czy uważasz, iż organizacje posiadają 
właściwie opracowane programy dla mło-
dych pracowników?

Prawdą jest, że zaczynają one obecnie wdra-
żać programy planowania ścieżek kariery, 
jednakże nie jest to jeszcze tak powszechne, 
jak być powinno. Mądre organizacje zaczy-
nają zdawać sobie sprawę z tego, że – szcze-
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Pamiętaj o zadaniu po-
niższych pytań swojemu 
pracodawcy:

Jak przebiegać będzie moje 
szkolenie? 

Czy mogę pracować przy 
projektach specjalnych?

Czy mogę pracować za granicą?

Czy mogę zmienić zespół?

Czy mogę pracować w ramach 
praktyki obserwacyjnej (work 
shadowing)?
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gólnie w odniesieniu do Millenialsów – muszą 
opracować nowe podejście do tej kwestii. 
I choć badania wykazują, iż w przypadku sta-
tystycznej rotacji pracowników co dwa lata 
wdrażanie takich programów jest dość kosz-
towne, to jednak aby utrzymać w pracy tych 
najbardziej wartościowych, organizacja musi 
przedstawić im całą gamę potencjalnych do-
świadczeń i szans na rozwój.
Dodatkowo mądre organizacje zaczynają 
obecnie rozumieć, że kwestia zarządzania 
talentami w sektorze usług wspólnych jest 
częścią większego, wspólnego ekosystemu 
i powoli zaczynają opracowywać przejrzy-
ste ścieżki kariery w ramach całego obszaru 
usług wspólnych realizowanych przez swoje 
organizacje, a nawet poza nimi. Dla przy-
kładu: postawmy się na chwilę na miejscu 
dyrektora finansowego z USA. Funkcje finan-
sowe należące do zasadniczej działalności 
organizacji przemieszczają w skali global-
nej i przenoszą powoli do takich miejsc jak 
Polska. Gdzie zatem pracownik będzie miał 
szansę na zdobycie podstawowych umiejęt-
ności? Na pewno nie w Stanach Zjednoczo-
nych, bo działy finansowe nie istnieją tam już 
w takiej formie, jak kiedyś… Z czasem inne 
kraje przejmą zatem możliwość wychowania 
i przeszkolenia dobrych audytorów i dyrek-
torów finansowych, jako że praca wchodząca 
w zakres podstawowej działalności organi-
zacji nie będzie już wykonywana na terenie 
Stanów Zjednoczonych. Mądre organizacje 
muszą zrozumieć, iż lokalizacjami alterna-
tywnymi do czerpania talentów są teraz takie 
miejsca, w których mogą one znaleźć i wy-
chować kluczowych pracowników średniego 
i wyższego szczebla, co stanowi tak istotną 
kwestię z punktu widzenia możliwości stwo-
rzenia bazy doświadczonych pracowników 
finansowych.

P Jak długo pracownik powinien pozostać 
u jednego pracodawcy, aby stać się wartoś-
ciowym członkiem organizacji?

To oczywiście zależy od odpowiedniego prze-
szkolenia – wyzwaniem, przed którym stoimy 
obecnie w sektorze usług outsourcingowych 
i usług wspólnych, jest to, iż najmłodsze poko-
lenia mają o wiele większe żądania niż miało 
np. moje pokolenie. Dodatkowo wysuwają je 
znacznie szybciej niż było to do tej pory. Pa-
trząc na moje własne doświadczenie, widzę, 
że dopóki nie skończyłam 35 lat, nie byłam 

pracownikiem wartościowym dla żadnego 
z moich pracodawców. Najzwyczajniej w świe-
cie nie miałam wtedy umiejętności podejmo-
wania decyzji opartych na doświadczeniu. 
Potrafiłam wprawdzie wykonać powierzone 
mi zadania, ale jestem zdania, iż ludzie za-
czynają tworzyć wartość dodaną dla swoich 
organizacji dopiero po osiągnięciu wieku 35 
lat. Niektórym z najmłodszych pracowników 
trudno zrozumieć, że aby być naprawdę do-
brym w tym, co się robi, musi upłynąć dużo 
czasu i ważne jest stałe zdobywanie nowych 
umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia. 
Sama żartuję, że osiągnęłam pewną mądrość 
dopiero po osiągnięciu 55. roku życia, kiedy to 
wszystko zaczęłam widzieć w technikolorze, 
ale tak naprawdę wymagało to czasu. Tak dłu-
go, jak człowiek nie nabierze doświadczenia 
i nie zacznie dostrzegać pewnych powtarzal-
nych wzorów oraz nie posiądzie umiejętności 
podejmowania decyzji opartych na doświad-
czeniu, tak długo jego wartość z perspektywy 
organizacji nie będzie unikalna.

P Jak udało Ci się zdobyć pracę w tak dużej 
liczbie organizacji działających w różnych 
obszarach tego sektora?

Miałam ogromne szczęście, jako że od sa-
mego początku dane mi było pracować na 
stanowisku związanym z outsourcingiem 
i usługami wspólnymi, co w efekcie pozwo-
liło mi na celowe zarządzanie moją karierą. 
Na początku byłam dostawcą, potem prze-
szłam na stronę doradcy, następnie dwu-
krotnie pracowałam po stronie klienta, po 
czym wróciłam na stronę dostawcy. W chwili 
obecnej dużo czasu spędzam, pracując dla 
grupy dostawców usług oraz organizacji typu 
private equity. Dzięki szerokiemu spojrzeniu 
miałam możliwość obserwacji tego sektora 
z różnych punktów widzenia. Jeżeli nie po-
zna się perspektywy klienta, nie można być 

dobrym dostawcą usług. I analogicznie nie 
można zrozumieć specyfiki roli doradcy, jeżeli 
nie było się wcześniej dostawcą usług. Mu-
szę przyznać, że naprawdę miałam ogromne 
szczęście, że udało mi się pokierować moją 
karierą w sposób, który pozwolił mi na pozna-
nie sektora usług wspólnych i outsourcingu 
z różnych perspektyw. I choć nie każdy jest 
na to przygotowany i nie każdemu dana jest 
taka możliwość, cieszę się, że miałam taką 
okazję. W ciągu mojej kariery zawodowej re-
gularnie zmieniałam swój punkt widzenia, bo 
w każdej z odgrywanych ról byłam częścią 
innego ekosystemu, co ostatecznie stało się 
moją przewagą.

P Gdybyś mogła ponownie rozpocząć swo-
ją karierę, od czego byś zaczęła?

To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że naj-
ważniejszą kwestią jest nie tyle to, gdzie się 
zaczyna, a raczej to, gdzie się kończy. Chodzi 
mi o to, że różne punkty widzenia pozwalają 
na zdobycie innej perspektywy postrzegania 
tego sektora i następnie złożenie ich w jedną 
całość. W konsekwencji uzyskuje się o wiele 
bardziej ogólny i alternatywny obraz cało-
kształtu branży i panujących w niej relacji. 
Dzięki mojemu wcześniejszemu doświadcze-
niu wiem, jak dostawcy usług zarabiają, ale 
mam też świadomość tego, w jaki sposób 
nabywca usług postrzega relacje biznesowe 
i własne działania. Moja kariera tak naprawdę 
rozpoczęła się, kiedy nie było jeszcze ani usług 
wspólnych, ani outsourcingu, więc nie miałam 
specjalnych możliwości w wyborze pierwsze-
go miejsca pracy. Obecnie młodzi ludzie mają 
jednak przed sobą tyle ciekawych, alterna-
tywnych ścieżek kariery. Jestem przekonana, 
iż wielu z nich spełni się w tym sektorze zawo-
dowo i zostanie światowej klasy menedżerami 
potrafiącymi zarządzać nawet najbardziej zło-
żonymi modelami dostarczania usług.

Dzięki mojemu wcześniejszemu doświadcze niu 
wiem, jak dostawcy usług zarabiają, ale mam też 
świadomość tego, w jaki sposób nabywca usług 
postrzega relacje biznesowe i własne działania.

BPO/SSC/GBS
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Additionally, big BPO players such as Accen-
ture announced recently that their current 
global delivery network model – which was 
very much driven by location and cost – is 
actually dead. Obviously this article is not 
a big surprise to us – business services lead-
ers – as we have been witness to this trend 
for years now. On that note, I would add that 
it all already started a few years ago, i.e. fol-
lowing the Lehman Brothers crisis, and over 
the past 2-3 years it simply accelerated, which 
was mainly due to the increased adoption of 
RPA and IA technology and overall pace of our 
operations. Right after the Lehman Brothers 

crisis, we started talking about the outcome 
rather than the number of FTEs behind the 
work and it surely constituted a basis for 
the revolution that continues until today. 

Outcome / client centric approach / skilled 
resources that can be “scaled” and are capa-
ble of picking up new work “overnight” is our 
model for tomorrow, while in some places it 

Introduction

The business services (SSC/BPO/GBS) industry is evolving ever so rapidly, 
which is why it is so exciting to be a part of it. Last month for instance, I came 

across an interesting article “Offshore has become Walmart… as Outsourcing 
becomes more like Amazon” in Horses for Sources. The overall message is that 
when it comes to outsourcing and shared services, it is no longer about location 
and cost of FTE; the future now sits with skills and scalability plus agility in meet-
ing clients’ needs. 

Maciej Piwowarczyk
Industry Expert &  Outsourcing Magazine Partner, Director | Global Business Services 
at Discovery Communications.

Big BPO players such as Accen ture announced 
recently that their current global delivery 
network model – which was very much driven 
by location and cost – is actually dead. 
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is already in operation now. Cheaper location 
is still seen as a bonus, but it will and should 
not be the main driver anymore when design-
ing a delivery model. No doubt, as mentioned 
already, this model for tomorrow cannot 
happen without technology, whether we talk 
about RPA or IA. The beauty of this model is 
that it is not only far better for organizations, 
it is most of all far better for our employees. 
In other words, we are turning away from 
a factory / transactional model to a CFO  / 
client centric one with so much more influ-
ence and impact which can come from each 
and every individual. It will not work without 
a “trust based” model for people manage-
ment along with adequate empowerment 
down to each and every individual. I am not 
saying that we should all turn to the Facebook 
structure that used to be in place at the out-
set of the organization’s operations with two 
levels of organization, where level 1 was Mark 
Zuckerberg and level 2 was everybody else, 
however simplification of our organizational 
charts is surely a must.

As regards our Q1 Outsourcing Magazine is-
sue, we are excited to announce the launch 
of our new section dedicated to Business 
Services (SSC, BPO and GBS). Krzysztof Kogut 
and I came up with the idea at some point in 
September last year. It is now March 2017, 
and we have moved extremely fast from the 
idea through to the concept design and its 
implementation.  As a result, we are now in-
troducing an independent platform which is 
to combine inputs | contributions | discus-
sions from various organization and associa-
tions. Our objectivity is to be our key value. 
We will be inviting experts (as independent as 
possible) to present their pragmatic and easy 
to understand views about our industry’s 

hot topics that could be of interest to Senior 
Management as well as PTP Leads and AP Ac-
countants. Our topics are to be grouped in an 
old-school way into People | Process | Tech-
nology | Client Satisfaction. It is already de-
cided that the 2nd edition of the Outsourcing 
Conference will be held at the National Sta-
dium in Warsaw at the end of the year where 
our authors and topics are to form the foun-
dation for our Conference Agenda.  More to 
come in our future issues.  

As far as the current issue is concerned, I am 
extremely pleased about the group of lead-
ers & experts that got involved in its creation. 
Krystian Bestry – who, from the Polish view-
point, requires no introduction  – will “talk” 
about how to approach a selection process 
for an outsourcing or consulting partner. This 
step is quite frequently the key factor in our 
Business Services journey. Krystian is one of 
the original founders of ABSL.  Pawel Walen-
tynowicz, whom I met 2 years ago, always in-
spires me with his positive attitude, energy, 
diversity and his never ending aspiration to 
show our Polish leaders a different path to 
success. He is to cover Talent Management, 
a critical topic nowadays, at the time of our 
“War for Talent” and in an era where a big 

shift is taking place as regards the skills re-
quired. Luca Colombo, who spent many years 
in Accenture, currently working as Finance 
Manager, will give us a perspective “from the 
kitchen” on Knowledge Transfer. He has done 
so many KTs in various roles that his perspec-
tive should be a great help / guideline for all 
future KT travellers. And last but not least 
robotics… So much has been said about it 
already, however we decided to give it one 
more try and hopefully you will find the Gen-
four view to be simple and pragmatic. 

Additionally, you will have the chance to meet 
Iwona Chojnowska-Haponik from PAiZ who 
has been active in our industry for a long 
time now. I strongly believe that looking at 
our CEE region, PAiZ has been one of the easi-
est and most professional partners for us to 
work with, where I am referring here to both 
businesses and investors. It will be a great op-
portunity to hear from her about the market 
evolution that has taken place over the past 
decade with a predicted change for the future. 
And most of all, we had the great honour to 
conduct an interview with Deborah Kopps as 
our VIP person of the Q1 issue. She is a Great 
Lead, a Great Person, a Great Influencer… and 
surely a role model for many of us. 

BPO/SSC/GBS

And most of all, we had the great 
honour to conduct an interview with 
Deborah Kopps as our VIP person 
of the Q1 issue. She is a Great Lead, 
a Great Person, a Great Influencer… 

It is already decided that the 2nd edition of the 
Outsourcing Conference will be held at the 
National Stadium in Warsaw at the end of the 
year where our authors and topics are to form 
the foundation for our Conference Agenda. 
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Important questions for  
the shared services 

success

The design of business support domains should reflect the challenges and priorities of the or-
ganization. With recent rapid development of shared services models and business process 

outsourcing structures, as well as an increased focus on process and function automation, compa-
nies are increasingly formulating respective strategies for support functions. How to develop a pro-
cess transformation roadmap? What kind of business model should be considered as optimal? 
How to design processes to support business objectives and increase agility of the given function? 
Whether to consider external partner support for implementation and when? Or in a broader sense 
– how to develop and execute effective supplier sourcing strategy for business support functions? 

What you will learn from this article:
1. Why should an organization’s strategy be correlated with the support functions?
2. Provision of services based on the SSC or BPO model? What’s the answer?
3. The role of strategic advisory in creating effective support functions for an organization.
4. Designing a transition operating model.
5. Using external managers to supplement shortage of skills.

Krystian Bestry
Chief Executive Officer at ADAPTIVE Solutions & Ad-
visory Group.

Since 2015 Krystian Bestry has been the CEO and 
President of the Management Board of ADAPTIVE 
Solutions & Advisory Group – the partnership of in-
dustry leaders with the benchmark expertise in the 
areas of business architecture, process optimization 
and productivity improvements, set-up and transfor-
mation of shared service centers, business support 
functions and management of outsourcing contracts.
Between 2007 and 2014, as the Vice-President and 
Services Head for the EMEA region at Infosys BPO 
Ltd. (global leader of integrated business and tech-
nology services, outsourcing and IT), he has been 

responsible for the overall business growth stra-
tegy for the region incl. several unit set-up and 
acquisition projects in Poland, the Czech Republic, 
the Netherlands, Ireland, South Africa and India, 
which today employ over 4,000 professionals. Be-
tween 2004 and 2007 he held the role of Opera-
tions Director of the European Service Center of 
Philips Electronics and played the key role in Infosys 
acquisition and integration of a Philips SSC’s in Po-
land, Thailand and India.
Krystian Bestry has also been one of the co-foun-
ders and the Vice-president of the Management 
Board of ABSL (2009-2015), the largest industry or-
ganization in Poland and the CEE region associating 
investors from the sector of modern business and 
technology services.

SELECTION OF POTENTIAL PARTNER FOR SHARED SERVICES PROGRAMS
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Strategic considerations

The selection of a new business model very 
often derives from overall business strategy, 
financial challenges and restructuring pro-
grams. It might also be the reflection of the 
expected business growth, geographical and 
product expansion plans. The design of the 
target operating model for business support 
processes (such as finance, accounting, HR, 
procurement, logistics and sales and market-
ing) must look for agility to respond to those 
changes in a market situation.

Many companies actively leverage the exper-
tise of strategic advisory partners defining 
overall business directions, with the roadmap 
for business support being considered as 
one of the elements of the broader strategy. 

In practice, once the role of the supporting 
departments is in line with the overall busi-
ness growth strategy, the implementation 
of the potential transformation initiatives 
towards shared services model based on 
specific knowledge and competencies will 
be supported by the methodologies of the 
SSC setup and process transition.

Deep dive analysis of the process standardi-
zation levels, employee efforts required for 
particular activities, systems and applica-
tions in use are the ‘must have’ elements of 
the program preparation.

Obviously, SSC implementation projects en-
forced to the organization’s mentality with 
no due preparation for such change, and 
moreover not ready with process documen-
tation and not staffed with the competen-
cies required for such a complex journey, 
lead to failure. The approach taken and solu-
tions applied for challenges at an early stage 
determine the success and further percep-
tion of a future shared services organization, 
which is particularly true for businesses with 
no experience with SSC models.

Potential service sourcing decision, either 
for captive SSC/BPO partner or any hybrid 
model, reflects the business and financial 
objectives of the company. It should be 
based on an assessment of the scale and 
type of the processes, their importance for 
the organization and intensity of applied 

and expected automation. It might also take 
into account any former company experi-
ences with internal or external outsourc-
ing partners. With large scale transactional 
processes and broad geo coverage, high 
process and system standardization, an ex-
ternal outsourcing provider might probably 
offer more cost savings, delivery expertise 
and transformation opportunities at a rea-
sonably low risk level. For a wide variety 
of processes with low volumes, significant 
judgement based activities and relatively 
low experience with third party BPO mod-
els lead to a captive SSC roadmap as being 
more appropriate.

Process analysis and design of 
the future operating model

Shared services program preparations are 
focused on inventory and proper docu-
mentation of the processes executed so 
far. Detailed reflection of ‘as is’ activities 
performed, process inputs and outputs, 
document and approval flows and systems, 
interfaces and applications in use – they 
all generate significant analysis efforts, but 
are definitely required for the design of the 
shared services operating model. 

Any identified gaps and inconsistencies in 
the process documentation, variation of 
information systems and technologies and 
different ways of working across business 
units might result in additional process flow 
changes before or after SSC implementation.
 
Development of the desired standard (one 
or many), future operating model with 
respective delivery governance and re-
sponsibility and accountability for process 
management define the role of the shared 
services unit and its potential to meet the 
organization’s objectives in going forward. 

As an example, standardization, centraliza-
tion and automation of the source-to-pay 
function might be planned with a cost sav-
ing objective and accomplished with labour 
arbitrage and large scale concentration effi-
ciencies. However, they could also target im-
provement in the working capital, i.e. shorter 
payment cycles correlated with adequate 
favourable price discounts from suppliers. 
With such a strategy in place, the process de-
sign should focus on faster document flows, 
simplified approvals and improvement in the 
master data quality for faster payments.
In any case, the shared services model is 
just one of the potential transformation 
routes, and with consolidation of the deliv-
ery workforce, centralization of the process 
management and an appropriate operat-
ing model applied, an SSC certainly enables 
faster implementation of process and busi-
ness changes.

Irrespective of the sourcing strategy selected 
(SSC/BPO/hybrid), the design phase requires 
guidance from top management and engage-
ment of process experts, if possible with ex-
perience working on similar programs. With 
an external BPO provider engaged, a lot of 
the workload required at that stage might be 
potentially taken over by the BPO partner as 
preparation of the value proposition for the 
overall outsourcing relationship. However, it 
is still worth remembering that a BPO provid-
er interests do not always match the service 
buyer’s expectations and the company takes 
equal risks and accountability for the oper-
ating model contractually agreed. Relevant 
competencies shall be secured internally or 
the company should look for expertise avail-
able externally.

The maturity of the business sector in Poland 
and CEE means it is possible to choose be-
tween consulting partners that offer strategic 

Deep dive analysis of the process 
standardization levels, employee efforts 
required for particular activities, systems 
and applications in use are the ‘must have’ 
elements of the program preparation.  

BPO/SSC/GBS
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advisory, process maturity and SSC readiness 
assessments and develop necessary recom-
mendations, standardization opportunities 
and program implementation scenarios. The 
partner could also actively support our SSC 
implementation program. Tested methodol-
ogies, SSC program management, hands-on 
experiences with SSC/BPO business design 
and transitions for particular domains are the 
key capabilities to look for. Relevant process 
expertise and the references from similar 
programs might also be of help in the selec-
tion process.
 
The shared services design phase will be 
concluded with a reliable business case, 
up-to-date input on locations and expected 
industry cost levels. An advisor‘s practi-
cal experience with SSC/BPO management 
programs should ensure preparation com-
pleteness, appropriate selection of the pro-
cess transformation roadmaps and auto-
mation enablers.

SSC implementation support
 
Optimal SSC and BPO process solution de-
sign leads to key implementation milestones.

The plan shall take into account challenges re-
lated to the scope and scale of the impacted 
operations (geo spread, volumes, legal busi-
ness structures, process complexities), and 
still focus on common risk areas including:
• process readiness – e.g. standardization 

levels across countries and availability of 
process documentation,

• system readiness, incl. availability of spe-
cific workflow solutions and applications,

• organization readiness for change, usually 
also defining engagement and support of 
the program by key executive levels.

Each of the above conditions might increase 
or minimize the risks related to the process 
transition into a centralized SSC environ-
ment. Each of those also determines certain 
investments at the preparation phase, i.e.:
• workload effort related to preparation of 

the documentation and standard opera-
ting procedures that, in many cases, could 
be performed in parallel or as part of the 
transition preparation effort,

• reconstruction and development of the 
current ERP landscape and other relevant 
applications with electronic document 
flow functionalities,

• change management efforts and com-
munication initiatives towards impacted 
stakeholders.

Implementation of SSC and BPO programs is 
in most cases linked to complex knowledge 
transfer programs (‘process transition’ or 
‘migration’) into one or few SSC locations. 

The process should either be executed as 
‘face-to-face’ knowledge capture from cur-
rent employees or based on comprehensive 
process documentation prepared with in-
tensive training programs run at the start-up 
phase. 

In practice, the knowledge transfer relates to 
multiple business units and locations, often 
based on non-standard local procedures. 
Therefore, as far as implementation of an 
SSC program is concerned, the preparation 
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and actual transition phase is the most in-
tensive and the most expensive element, 
where appropriate planning and smooth 
execution are crucial for the business case. 

Clear program governance model and 
aligned reporting and escalation paths are 
indisputable enablers of success. Reliable 
transition resource allocation plan and se-
cured SSC project management competen-
cies along the program shall reflect the com-
plexity of the process and unit location mix.

Large multinational corporations experi-
menting with SSC/GBS/BPO models for 
many years invest heavily either in dedicat-
ed SSC governance functions, transforma-
tion leadership functions, change manage-
ment or operational efficiency initiatives. 
For obvious reasons, mid-size or smaller 
companies are not as mature and not as 
prepared for such intense transformation 
programs. With a smaller business function 
community, the availability of the required 
competencies might be considered a real 

challenge. While the involvement of expe-
rienced internal senior managers seems in-
feasible, external partnering might appear 
as the only reasonable option. 

The profile and scope of the potential advi-
sor’s engagement depends very much on 
the supplier’s sourcing model selected:
– with a captive SSC program, the imple-
mentation needs shall concern primarily 
the team of smart transition and change 
managers. The selection of the potential 
consultancy partner shall obviously be 
based on identified gaps in specific SSC 
transition management capabilities and 
lack of internal process expertise across the 
program and at certain phases,
– with a BPO mode, leverage of the advisor’s 
competencies is definitely required, not 
only for better evaluation of the supplier‘s 
value proposition and support in negotia-
tions, but also to support the management 
with knowledge transfers and monitor the 
supplier‘s delivery levels at the post-transi-
tion phase. 

Wrap up

The consulting partnerships shall be explored 
for each stage of the SSC/BPO program im-
plementation and leveraged for process 
transformation initiatives. With dedicated 
and experienced business leaders, practiced 
methodologies, full resource allocation flex-
ibility and mobility across the timelines of 
the shared services initiative, these partner-
ship models are expected to bring sufficient 
value for the majority of the shared services 
transition journey. The right transformation 
partner will guide the organization across 
the change, indicate automation opportuni-
ties and support the evaluation of bench-
mark solutions.
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How to make 
exceptional employees   

stay in a multi-cultural, 
multi-generational 
and remote team?

You have seen it happen, nowadays younger employees are staying in their jobs for less time 
than they used to in the past. The new generation of professionals are looking for dynamism, 

growth and fulfilment. So it’s time to ask yourself: is your organization starting to suffer from 
a lack of talent retention? 

What you will learn from this article:
1. Why is Talent Management more important than ever?
2. What are today’s challenges for employee retention?
3. How to work with multicultural teams.
4. How to work with remote teams.
5. How to work with multi-generational teams.

Paul Walentynowicz
Paul Walentynowicz is an international speaker, trainer and coach. He specializes in cross-cultural communica-
tion, virtual teams, managing international teams, diversity management and international business.
He trains and coaches companies across the globe with a special focus on Europe, Asia and the US. 
His consulting services help identify cross-cultural challenges and provide employees with appropriate training 
that greatly helps them to avoid cultural misunderstandings and conflicts. He focuses on increasing the pro-
ductivity of companies, the level of employee satisfaction and consequently, the retention of key talent and the 
success of global teams.
Follow Paul on Linkedin and you will periodically receive articles and strategies about Talent Management.

People
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In Poland there is a high turnover rate and 
this number is still increasing. Don’t worry, 
in the US, 52% of employers are struggling to 
fill open job positions1. But if you are holding 
off pretty well, don’t rest on your laurels; Mil-
lennials with their constant search for mean-
ing and vitality at work get quickly bored with 
low complexity, excel type of tasks now being 
widely offered by the SSC/BPO sector in CEE. 
This is something that makes the SSC/BPO 
sector suffer from a lack of qualified person-
nel and an increasing rate of job-hopping. 
Millennials don’t care much about a possi-
ble bad reputation that may be associated 
with job-hopping, at least not enough. Let’s 
analyze and learn how to incorporate young 
talent management in order to achieve suc-
cess in today’s global, multicultural and mul-
ti-generational organizations.

Retaining exceptional employees

What makes a company excel? Products can 
be easily copied by your competition, servic-
es are similar, prices can be lowered and au-
tomation through the RPA’s can be adapted. 
What is it then that makes a difference? 
Extremely engaged quality team mem-
bers; the talent that is working in your or-
ganization and not somewhere else. This is 
why companies currently spend more than 
1/3 of their revenues on employee wages and 
benefits2. The ability that you have to select, 
retain, develop and engage employees and 
managers is the real competitive advantage 
of your organization. In fact, ‘Talent Manage-
ment’ is the term that is used in the industry 
to define the strategies that help you retain 
exceptional employees. 

Can you prove that paying more 
attention to Talent Management 
will equal better business?

• Hackett Group3 found that companies 
that excel at talent management earn 
15% more than similar companies.

• When companies increased their educa-
tional development by 10%, they gained 
8.6% in productivity4. 

• Bersin5 concluded that enterprises with 
high-impact learning programs tend to 
generate three times higher profit 
growth than similar companies.

• McBassi&Co’s6 research concluded that 
companies that invest in leadership, learn-
ing, employee engagement and workforce 
organization scored higher stock mar-
ket returns and better safety records.

• Glassdoor states that an increment of 
employee engagement investments of 
10% can increase profits by $2,400 per 
employee, per year7.

The list of tested benefits goes on and on 
and you probably are already applying some 
strategies that have been around since the 
90’s, but what happens in this new world sce-
nario where team members come from dif-
ferent cultures and where generations are so 
different from each other? Are the old school 
talent management strategies still valid? 

Talent Management applied to 
today’s challenges

Challenge #1: Very different gene-
rations under one roof

How can you retain and manage such a group 
of age diverse people? They all seem to want 
and get motivated by different things, some 

care about money, others only care about 
fulfilment; some need to check off tasks, 
whilst others need total freedom. All you 
know is that you want the talented ones to 
stay, but how? Your organization must adopt 
a talent management strategy in order to ad-
dress the different values and expectations 
of the different groups of employees. And 
if you base this strategy on respect and on 
taking advantage of individual differences, 
you will surely be the one profiting from this 
strategy. Here are some approaches that will 
help you achieve your goals:
• Attack generational conflicts with 

workshops and team activities. Offer 
practical exercises to create an under-
standing (or bridge) between the different 
motivations of the employees and rein-
force common points that the different 
generations share. If they work virtually, 
offer Virtual Team Building sessions.

• Mentoring program where each gene-
ration mentors the other. Each gene-
ration has different knowledge, strengths 
and experiences. Knowing how “the 
other” thinks and works will make your 
team stronger. You not only create more 
understanding and mutual trust, but also 
break the natural hierarchies that are 
usually present in companies - pushing 
the manager or team leaders to be more 
inclusive and less directive. 

• Transparency: tell employees about 
where the organization is going, where 
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1 Manpower Group’s MAN2015 Talent Shortage Survey.
2 Wellins, R.S., Smith, A.B, Erker, S. Nine Best Practices for Effective Talent Management. Development Dimensions International, Inc.
3 Teng, A. (May 2007). Making the business case for HR: Talent management aids business earnings. HRO Today magazine.  
  Retrieved from http://www.hro-today.com/Magazine.asp?artID=1693 on April 17, 2009.
4 National Center on the Educational Quality of the Workforce (EQW).
5 Bersin by Deloitte, August 2012- “New Bersin & Associates Research Shows High-Impact Learning Organizations Generated  
  Three Times Higher Profit Growth Than Their Peers”.
6 Bassi, L. & McMurrer, D. (2006 April). Human capital and organizational performance: Next generation metrics as a catalyst for change. McBassi & Company.
7 Glassdoor. 50 HR and Recruiting Stats that make you think. Jan 2015.

Millennials don’t care much about 
a possible bad reputation that may 
be associated with job-hopping, 
at least not enough. 
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they fit in and how they need to prepare 
in order to make it work. Young employe-
es will feel that they are part of the team 
if they know the organization’s goals and 
how those connect to their own path. 

Challenge #2: Virtual environment

Did we say “Different generations under one 
roof”? Wait! There is no roof! Part of the team 
is remote! 
If you have a distributed team, design strate-
gies that will make your remote team feel like 
they are under one roof. The approaches that 
you have regarding multicultural environ-
ments and generation differences are valid 
and should be implemented among virtual 
teams as well, but you will need to pay extra 
attention to those teams that are working re-
motely, in order to:
• Provide them with more touch points 

with the rest of the team. This can be done 
by paying special attention to information 
sharing, explaining decision processes, 
motivation and feedback. Remember, the-
se team members are far from you, and 

therefore you must establish stronger 
connections with them.

• Create more team building activities 
in order to establish communication be-
tween all the team members, especially if 
they work virtually.

Provide trainings so team members know 
how to lead meetings and presentations 
in a way that is the most effective and engag-
ing to all participants. Meetings and presen-
tations are their main communication tools; 
teach them how to use them properly.
You will discover that some talented millen-
nials will be willing to accept a different work-
life balance concerning for example travel-

ling and working. Experiment with different 
employment contracts allowing people to 
not only telework, but also travel to different 
time zones and work at the same time. This 
may require your HR policies and company 
culture to evolve. You might win more Gen X 
employees too, as many companies have 
dreamed about this, but never implemented 
it. Don’t be afraid to be disruptive.

Challenge #3: The rise of Social 
Media 

Employer branding on Social Media has 
become a must for the SSC/BPO sector con-
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at the same time.  



35

sidering that a big percentage of the Millen-
nials are Facebook addicts. A good content 
management strategy will save you thou-
sands on recruitment agency fees and will 
make your company more attractive to the 
candidates.

First of all, a dedicated recruitment website 
with a good accompanying blog is an advis-
able starting point. You might create sepa-
rate sections for students, young profession-
als and other professionals as these groups 
are usually interested in different topics and 
approaches. Ideally you will search among 
the employees for hidden writing talents and 
encourage everybody to twit and post about 
work related situations and events with the 
objective of creating an emotional proxim-
ity with the candidates. A good idea to begin 
with is an online competition e.g. for best 
pictures and stories which will generate likes 
and traffic into your website. 
Social media for internal use, like Yam-
mer, can help you create more cohesion 
and engagement among virtual and in-office 
employees, thus reducing cultural and geo-
graphical distance. It creates closeness, and 
builds emotional engagement and loy-
alty. Of course, you will need to set it up and 
keep track of it because an unmoderated or 
badly maintained social media channel can 
easily end up having the opposite effect of 
the one you were initially looking for.

Challenge #4: Multicultural envi-
ronment 

Cultural Intelligence is the solution to mul-
ticultural work environments. Companies 
that develop a Cultural Intelligence across 
their departments will be able to leverage 
the cultural difficulties inside the teams and 
in the market which will in turn create a solid 
ground for global growth.

Team members working with 
cultural differences

At an individual level, you have seen it happen 
a million times: misunderstandings between 
employees about little things that make rela-
tions rough and not very pleasant. Employ-

ees must increase awareness of their own 
cultural behaviour, especially the ones re-
lated to how individual communication style 
impacts others. How to achieve this?  Key 
employees need to be mentored by an ex-
pert on multicultural work environment 
through all the aspects of international 
collaborations and its implications. Non-
key employees should be trained and receive 
access to e-learning platforms, webinars and 
Q&A’s on specific issues connected to their 
daily challenges. Some of the strategies that 
should be followed are:
• Improving self-awareness, developing 

awareness about other cultures in our 
day-to-day communications with other 
team members.

• Analyzing meetings, calls, emails and writ-
ten communication to identify potentially 
problematic elements and to work on strate-
gies for improving future communications.

• Supporting partnership based rela-
tions with international (often much older) 
colleagues.

Managers navigating in a global environment
At a team level, managers that are dealing 
with different cultures will benefit from a high 
Cultural Intelligence because they will be able 
to quickly identify the different thinking and 
collaboration styles in their team and put 
them in place for better results. Keep in mind 
that teams prepared with a high Cultural 
Intelligence are 3.5 times more likely to use 
their full innovative potential8. 

Your company maximizing all its 
resources

At a company level, investing in Cultural Intel-
ligence will help you increase employee reten-
tion, to use the full potential of your employ-
ees and to better understand the diversity 
within your team in order to maximise team 
cohesion. Managers that are culturally aware 
and know a specific market better are 45% 
more likely to report a growth in market share 
and 70% more likely to capture a new market9. 
Focus on preparing strategies that will help:
• The board and management during their 

international engagements. Pay special 
attention to analysis on cultural feasibility, 
cultural fit and the optimal use of inter-
national resources. Make sure your plan 
involves practical knowledge of impor-
tant business and social protocols.

• Employees who need to interact with 
colleagues, customers, partners or 
suppliers from different business cul-
tures.

• The company culture in general. Deve-
lopment of a robust global mindset that 
allows for interactions across a variety of 
business cultures to which your employees 
are exposed.

A company that works on strategies to deal 
with young and multicultural employees will 
end up with increased thinking agility and 
diversity within the organization, leading to 
more innovative ideas and creativity; a com-
pany that will be prepared for the future.

Social media for internal use, 
like Yammer, can help you create 
more cohesion and engagement 
among virtual and in-office 
employees, thus reducing cultural 
and geographical distance. 
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The Knowledge 
Transfer Process –  

true perspective and 
experience

I once read at my university library in a book on economic history that the human being 
is a social animal. I looked around myself, smiled and I immediately felt it applied to me. 

On that day I understood that I can best fulfil myself, whatever this may mean to you, only 
if I collaborate effectively with other people. And I also asked myself what if collaboration 
means a continuous teaching-learning process?

What you will learn from this article:
1. Why is a well organised knowledge transfer process so important?
2. What is a Statement of Work and how to use it?
3. How to use Knowledge Transfer Objectives in creating the process.
4. What must an organisation do in the KTO process?
5. What shouldn’t an organisation do when creating a good KTO process? 

LUCA COLOMBO
Luca is Italian, he started his professional career in the finance operations department of Accenture Services 
in Warsaw. In almost 8 years he stepped into different roles, from being a junior clerk to becoming a process 
and people manager. Always in partnership with customers, he worked on several transitions and KPI impro-
vements. In 2016 Luca took a new challenging role at United Technologies Corporation as finance/FP&A ma-
nager in the UK, actually starting by outsourcing the finance team. In his spare time Luca enjoys practising 
triathlon, in fact, he believes in long term challenges and relationships.
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Knowledge can innovate only if properly dif-
fused. That is why the more durable organisa-
tions are surely those ones which more con-
sciously and efficiently set their own people 
on a continuous knowledge transfer mode. In 
fact, it is by preparing ourselves and enabling 
people around us to be prepared that we be-
come more adaptable to changes and willing 
to support and back each other up.
Nowadays, the dynamic services business, 
which by the way is dominated by the Millen-
nials (https://en.wikipedia.org/wiki/Millenni-
als), keeps on facing high employee turno-
ver, off-shoring projects, global process 
changes, new software deployments and 
automation. If you have gone through any of 
these, you must have witnessed some level 
of knowledge transfer, perhaps on-shore, 
off-shore, remote, reversed, one-to-one or 
one-to-many.
Thus, how can we ensure that our people 
can feel supported during such challenges 
and our organisations are able to perform 
tasks in line with Key Performance Indica-
tors, while clients stay satisfied? After years 
of experience in process transitions, sitting 
on both service provider and client side, 
I can share the five key stages that can help 
all stakeholders involved succeed, or at least 
mitigate risks.

The five stages discussed below, if properly 
followed, can support complex finance off-
shoring projects between two different or-
ganisations, so an ideal scenario would be 
having one Project Manager (PM) per side. 
Commercials are left behind us.

Solutioning and due diligence

They can happen both remotely and face-to-
face. It is here that the Knowledge Transfer 
Process starts. The main goal is identifying 

the scope, mapping the as-is process, people 
and technology, as well as the changes to-be. 
For example, the PMs – supported by Subject 
Matter Experts – should draft one standard 
process (per scope) and create an appendix 
for the country exceptions.
Key deliverables of solutioning are: a Full 
Time Employees capacity study split per each 
process (including Temps), data gathering of 
the transactional volumes, IT access map-
ping vs. Segregation Of Duty, drawing High 
Level Process Maps, and of course an agreed 
schedule of all the five transition stages. Oth-
er appendices are: lists of trainers and 
trainees (vs. recruitment), holiday plans, 

main challenges, organisation and esca-
lation charts, and people back-up plans.
Later, during the due diligence meetings, the 
overall solution to-be is validated. The key 
deliverable is the Statement Of Work (SOW): 
through a probing questionnaire process, 
we track down the list and frequency of the 
sub-processes to be off-shored (vs. to be 
retained); it is the SOW that then works as 
a base of the Knowledge Transfer Objectives 
(KTO) of the respective trainee e.g. one KTO 
for Accounts Receivable, one for Accounts 
Payable etc.

Let’s assume that the new organisation’s ac-
countants are planning to be sent abroad for 
a few weeks, on-shore at the current client’s 
location.

Knowledge transfer (KT)

This is definitely recommended to occur face-
to-face in the trainer’s work environment, and 
allows the new organisation to get a flavour 
of the client’s business and also to meet fu-
ture non-finance co-workers. The main goal 
is learning and validating through real exam-

Knowledge can innovate only if properly 
diffused. That is why the more durable 
organisations are surely those ones which 
more consciously and efficiently set their 
own people on a continuous knowledge 
transfer mode.
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ples (work-shadowing) the business process 
documented before.
Key deliverables of the trainee are: fulfill-
ing the KTOs, completing the desktop pro-
cedures / standard working instructions, 
drafting Detailed High Level Process Maps, 
and documenting any approval and escala-
tion matrix. We need to support the trainee 
(and trainer) by planning and monitoring the 
teaching-learning process with analytics.
To do so, the trainee approaches the KTO 
model by passing through three stages:
no. 1: learning by observing,
no. 2: learning by practicing under supervi-
sion,
no. 3: learning by practicing with no or mini-
mal supervision.
The trainee shall cover as many stages as 
possible while on-shore. Once they return 
off-shore, the trainee will probably teach 
other colleagues by going through the exact 
three stages, so new KTO trackers will be 
needed for each individual.

DOs’

The new organisation must:
• consider to have >30% of the new team 

with experience in other KT, possibly in the 
same process, and recruited internally

• kick-off and present early all the five trans-
ition stages to all its trainees

• prepare its trainees for the KT by discus-
sing with them before their trip on-shore:

a) the deliverables identified during the due 
diligence so that they can be prepared on-
shore and better identify the process gaps 
to be discussed for further realignment,
b) the KTO file structure and their own KT 
process deliverables:

• set one kick-off meeting between trai-

ners and trainees when on-shore, show 
the KTO file, make both of them clearly 
responsible for it, both for planning and 
executing it; trainees complete it at the 
end of every day and trainers approve the 
three stages status. In the end, the trainer 
must sign-off the desktop procedures and 
Detailed High Level Process Maps.

• set at least one daily meeting with both 
trainees and trainers to review the KTO 
files: the PMs must help to carefully match 
trainees’ and trainers’ schedule to optimi-
ze their time and trigger continuous pro-
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bing questions, in particular as regards 
the day-to-day issue resolutions as oppo-
sed to only the issue-free process;

• build a Quality Assurance (QA) tracker suppor-
ted by analytics and monitored by the trainer;

• report daily/weekly the KTO status to its 
own and the client’s main stakeholders, 
escalate delays immediately.

The old organisation must:
• commit and guarantee collaboration: the 

KT on-shore can be very frustrating for 
their personnel - they may be unwilling to 
cooperate, take days off unexpectedly; tra-
inees should just take it as day-to-day busi-
ness and report facts to own PMs seeking 
for advice and mitigations; if at some point 
trainees feel isolated, they should speak 
with another senior colleague as asking for 
help is seen as a sign of maturity;

• consider allocating either a retention bo-
nus or other benefits to the trainers or 
opt for a re-deployment plan so that they 
can remain available and advise the new 
team during the future stabilisation pe-
riod; retain trainers’ IT accesses.

The new and old organisations must:
• maintain an open items/issues tracker: 

assign priorities, owners, resolution dates;
• technology is very important, working IT ac-

cesses must be monitored daily;
• keep at hand the holiday calendar, manage 

people’s back-up continuously;
• allow trainees to have all suitable IT acces-

ses before the KT on-shore starts;
• agree the KT dates on-shore depending 

on the day-to-day process calendar e.g. 
while Account Receivable clerks apply daily 
cash and this can be learnt in five consecu-
tive days - the General Accountants follow 
a monthly rhythm;

• after the KT on-shore, plan contingency KT 
sessions to close the gaps, such as A) a re-
mote KT via screen-sharing B) a reversed 
KT off-shore between the trainee who was 
on-shore (traveller) and any other trainee 
non-traveller.

DONT’s

• do not overlap for the same person to be 
both trainee and trainer at the same time; 
either his own new role or his successor 
can be negatively impacted

• do not underestimate the processes: wor-
ds like simple or easy shall not be part of 
the vocabulary, especially if we think of 
the new people learning new processes

Overall the KT on-shore can be very demand-
ing for the trainee, however it is one of those 
experiences that is highly recommend to de-
velop own skills.

1. SERVICE REHEARSAL TESTING (SRT):
Mainly from an IT set-up and trainee’s work-
load and skills readiness point of view, in 
this period the tasks are performed inde-
pendently by the trainee in the newly built 
production environment and are qualita-
tively reviewed by the trainer (QA). It is by 
meeting the SRT exit criteria that we actu-
ally confirm when the next stage happens. 
Again, different finance processes can have 
different timelines.

2. GO LIVE: cut-off date from when the 
trainee is formally responsible for the opera-
tions. It generally occurs by having previously 
flagged suitable mitigation plans.

3. STABILISATION: the trainee continues to 
receive key production inputs to meet out-
put requirements for the following X months. 
Critical open items which were identified be-
fore the Go Live must be closed. KPIs are cal-
culated and continuously monitored through 
daily meetings with the team.

The structure above can also be applied 
where there is a need to manage internal 
turnover. Either way, the new employee 

needs to be guided and given the full picture 
to be able to dig down and perform in confi-
dence. Mirroring, as a learning process for all 
living beings, can be very powerful by ensur-
ing that analytics, monitoring and feedback 
sessions are part of it.
KT and transitions are all about managing ex-
pectations, so there is need for all the stake-
holders to be aligned before moving to the 
next stage. Communication is key.
The above process and deliverables can only 
be successful if driven by prepared and mo-
tivated people. Cultural differences, a non-
outgoing business approach and personal 
frictions among trainee and trainer can eas-
ily spoil or delay the KT process. It becomes 
more a managing people at some point, 
which is why having seniors available as men-
tors and coaches can really make the differ-
ence. Collaboration is key.
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KT and transitions are all about 
managing expectations, so there is 
need for all the stakeholders to be 
aligned before moving to the next 
stage. Communication is key. 
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Time for 
Automation 

Thinking

Over the past three years, I have witnessed the rise and rise of Intelligent Automation 
- with each year building gradually on the past. 2016, however, will be heralded as 

the year that Intelligent Automation burst into the mainstream and moved from a vague 
concept to a real strategic imperative for businesses around the world.

What you will learn from this article:
1. Reflections on the market: moving from hype to reality.
2. Why automation is a journey, not a project.
3. Check Approaches to automation.
4. What are the hey recommendations for your automation programme.
5. Next issue: The impact of automaton on the BPO market.

Chris Gayner 
Chris Gayner is the Marketing Director for Genfour, the leading RPA and AI services firm. As Marketing Di-
rector, Chris is responsible for establishing the company’s brand and growth in global markets. Prior to this 
role, Chris led the marketing operation for Procurement Services firm Proxima, and was instrumental in the 
company’s growth and evolution. Chris is a regular contributor to management, marketing and general busi-
ness forums and a keen commentator on new technology.

Part 1.- Myths of automation - moving from hype to reality
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Reflections on the market: mov-
ing from hype to reality

Artificial Intelligence (AI) has dominated the 
headlines of mainstream press over the past 
12 months with stories seemingly lifted from 
a variety of Stephen Spielberg films. How-
ever, the reality is that many businesses are 
still a long way off implementing any level of 
neural / cognitive system-type automation 
without first getting their back-office in order.

This is primarily driven by:
• A lack of internal awareness around the 

practicalities of intelligent automation 
technologies and the risks / benefits they 
can bring;

• A lack of internal ownership around the 
end-to-end automation capabilities and 
deliverables;

• A lack of real-world success stories that 
offer insight into running Automation at 
scale; and

• A relatively small market of people who 
have the right skills to effectively guide 
businesses through the Intelligent Automa-
tion landscape.

• While we’ve had many exciting conversa-
tions around the concept of AI in business, 
the truth is many are still seeking to move 
from ‘Proof of Concept’ to ‘Proof of Value’ 
with more practical automation technolo-
gies such as RPA.

From A BPO perspective, 2016 was also a  rit-
ical year for BPO providers – with significant 
partnerships / mergers taking place between 
technology and global service providers. 
Many providers have been shocked into ac-
tion as a result of the rapid adoption of tools 
such as RPA which fundamentally challenge 
the FTE-based value proposition many BPO 
firms are still competing on.

Recent conversations have indicated that 
many adopters of automation over the past 
12 months have successfully run two or 
three Proof of Concept projects and are now 
starting to think about how to industrialise 
these automated activities to deliver value 
back to the wider business.

Questions being asked include:
• Have I invested enough in ensuring I con-

tinue to automate the right process, those 

that will continue to deliver rapid, signifi-
cant ROI?

• What are all the automation technology 
options in the market today? Have I cho-
sen the right one / mix?

• How will I know this is the right technology 
in 12 - 18 month’s?

• Is my business culturally ready to work in 
this new way – across the board?

• Can I effectively manage and maintain all 
automated processes once we are run-
ning at scale?

• Can I effectively scale my automated op-
erations up / down in line with business 
demand?

• How can I ensure compliance with infor-
mation security regulations such as ISO 
AND avoid any compromise from external 
attacks (e.g. DDOS);

• What does good look like?
Many business leaders are approaching 
these questions in dif ferent ways – from 

the creation of their own Centre of Excel-
lence to leveraging our tools, techniques 
and offerings from external providers. 
Both approaches bring dif ferent pros 
and cons.

Automation is a journey, 
not a project

As an implementor of various automa-
tion tools, we believe that the first hurdle 
many businesses fail to consider at the 
start of their automation journey is ROI. 

There is a magnitude of benefits that au-
tomation can bring such as cost reduc-
tion, increased transactional processing 
power, auditability, reducing human error 
and improving the customer experience. 
However, understanding the benefits and 
limitations of the various tools is critical 
for delivering maximum benefit.

As an implementor of various automation 
tools, we believe that the first hurdle many 
businesses fail to consider at the start of their 
automation journey is ROI. 

BPO/SSC/GBS
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The more established Robotic Process Auto-
mation (RPA) technologies, e.g. UIPath, Blue 
Prism, Automation Anywhere, are primarily 
rules-based tools that have been pre-config-
ured to receive and act on structured data 
(e.g. extracting data from one port of an ERP 
and posting it to another). These tools offer 
a very quick, easy and relatively cost effective 
way to get started with automation. 
The next two layers of technology along the 
spectrum are Cognitive Systems and Artificial 
Intelligence tools. These tools are becoming 

very interesting for Financial Services, Health 
and Retail sectors, where data is less struc-
tured, requires greater level of judgement-
based decision making and is often happen-
ing in real time. The Royal Bank of Scotland 
was the first to announce the use of ‘chat bots’ 
to engage with customers in place of a con-
tact centre. Other examples of these tools 
include Voice Digital Assistants (VDAs), Vir-
tual Agents and Natural Language Processing 
(NLP) to pick up programmable tasks - freeing 
up people to analyse, interpret and act on. 

Additionally, there is an increasing array of 
auxiliary technologies that help organisa-
tions manage single or multiple technologies 
carrying out different tasks simultaneously. 
Companies such as eNate, Pegasystems and 
Genfour have developed tools which en-
able companies to connect up sophisticated 
workflows to effectively manage automated 
processes in real-time.

While the use of workflows and rules-based 
triggers may sound very familiar to many 
BPM tools in the market, the combination of 
automation technology with more sophisti-
cated AI components means that patterns 
can be identified in real-time and processes 
optimized accordingly. Further, the capital 
outlay for automated tools is significantly less 
than a large scale BPM programme – a com-
mon approach is to leverage basic automa-
tion tools to drive immediate ROI which helps 
build a stronger business case for a more ex-
tensive BPM programme.

While Artificial Intelligence has the potential 
to unlock significant productivity, cost and 
labour gains, many businesses are simply 
unable to achieve mass adoption quickly/eas-
ily because of non-codified or disconnected 
processes, disparate hubs of data and non-
standard ways of working that creates incon-
sistent outputs. 

Which is why we often recommend that 
when starting your journey toward automa-
tion, look for quick wins in your back-office, 
leveraging rules-based technologies – to 
both prove the efficacy of the technology 
in their business and, to better understand 
the limitations of their culture, ways of 
working and processes that might impact 
the successful adoption creation of autono-
mous operations.

Approaches to automation

As with all large-scale programmes, having 
a considered automation roadmap is the first 
step. However, automation tools are slightly 
different to infrastructure level tools in that 
tools such as RPA are system and process ag-
nostic, meaning there is no need for organi-
sations to replace their existing IT infrastruc-
ture. It is non-invasive, and works through 
front end GUI, just as a human agent would. 
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The Royal Bank of Scotland 
was the first to announce 
the use of ‘chat bots’ to engage 
with customers in place 
of a contact centre. 



43

This means that anyone in the business can 
find an automation tool online, install it onto 
their machine and start automating tasks 
without involving IT at all (varying on the level 
of security around IT).
 
As such we often see Functional leaders, 
Finance, HR, Marketing, leading the charge 
toward automation – usually starting with 
some sort of a Proof of Concept (PoC) project 
to make the business case for further invest-
ment.

Some of these functional communities 
couldn’t be further apart in terms of how they 
initially think about automation. However, 
aspects of each function involve judgement 
and rules-based decision making activities – 
which heavily influences the approach to au-
tomation.

• Judgement-based decision mak-
ing  – these decisions require the ability 
to interpret potentially large volumes of 
non-standard, unstructured data – e.g. 
analyzing a person’s non-verbal commu-
nication during an interview.

• Rules-based decision making – these de-
cisions follow a pre-scripted or pre-define 
path to outcome where each step in the 
process is clear e.g. paying a supplier invoice. 

Marketing and HR for example, are heavily reli-
ant on judgement based decision-making due 
to the nature of their interactions with people. 
And thus will naturally be attracted to more 
cognitive and AI type tools which could enable 
them to interact with individuals but without 
the heavy resource requirement to do so. RBS 
virtual assistant is a great example of this – 
see here: http://www.rbs.com/news/2016/
march/rbs-installs-advanced-human-ai-to-
help-staff-answer-customer-que.html

Finance and Legal, are heavily reliant on rules 
based decision-making due to the need to be 
more structured in how they operate. This 
suggests that RPA type tools are more suited, 
although not limited to, these areas – to en-
hance reporting and MI capabilities, identify 
trends and patterns or better utilize highly-
skilled talent in their team – as the Law society 
points out in this post https://www.lawsocie-
ty.org.uk/support-services/research-trends/
capturing-technological-innovation-report/

While the functional areas differ in the way 
they approach tasks, breaking down the vari-
ous tasks in an activity into processes and 
sub-processes and then categorizing them 
into the two above groups may help you 
think about which approach is best suited 
for each area.

Key recommendations for your 
automation programme:

• Start small enough to create a belief in 
automation, and avoid complicated pro-
cesses. The speaker explained how his 
organisation started small and at the very 
beginning selected processes that were 
the most valuable in terms of productiv-
ity, and good in terms of PR. They selected 
‘champions’ - people who were very con-
nected in the business to help ‘PR’ automa-
tion to the business. This promoted own-
ership of automation within the business. 

• Automate the basics, and then focus on 
the value add. RPA can be seen as a start-
er to simply get something running within 
6-8 weeks. Once automation is running, it 
is easy to show how you can duplicate the 
functionality. 

• Don’t tackle anything too big before 
you understand automation thinking, 
and never automate a broken process or 
something that’s not stable. Fix it first. 
In financial services, there are a lot of bro-
ken processes. Many departments don’t 
understand their processes end-to-end. 

• Smaller companies such as Genfour 
can provide specialist insight into technol-
ogy. Larger providers can provide scale, 
but not the same valuable niche insight. 
Specialist insight can help you drill down 
in to processes and think about them 
more carefully. 

• Focus on shared platforms. It is better 
to think in groups of systems to develop 
interfacing with common systems. This 
focus on shared platforms (rather than 
business areas) is key. 

• Don’t just replace – everyone knows the 
importance of not automating bad pro-
cesses. But there’s an upside opportunity, 
too. Seek to add value from the RPA roll 
out, not just replace manual work. 

• Map end-to-end workflows – which 
will help identify what process needs to 
be human, what can be roboticised, au-

tomated and what needs to change. For 
example, some processes only exist be-
cause they are workarounds for resource-
constrained team or to support manual 
processes. These might be eliminated. 
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One of our Financial Services clients 
confirms that robotics has improved 
customer experience by significantly 
improving the Claims Communications 
process.

This particular area for the business had 
multiple data touchpoints, spread ac-
ross multiple systems in which an agent 
would have to manually trawl through 
to first pull the relevant customer in-
formation, then quickly interpret and 
advise the customer, who is usually on 
the phone by this point, the next steps 
they will be taking depending on what 
information they could find. This heavily 
manual process resulted in long queues 
of increasingly disgruntled customers 
seeking a resolution to their claim.

We worked with the client to map out 
which elements of this process could 
be automated and which could stay 
with the contact centre operative. The 
elements that were initially automated 
can identify customers who have not 
had communication over a designated 
period of time, prompting the custo-
mer service team to establish commu-
nication. This means fewer customer 
initiated call, which has seen significant 
cost savings (reduced call queues) and 
boosted overall customer satisfaction 
from a faster response time but also one 
that is consistent and creates an overall 
better customer experience. The client 
is now exploring other areas to imple-
ment automation.

Check out the next issue

The impact of automaton on the 
BPO market
Organisations with large BPO operations 
will have largely already mapped out 
rules-based and judgement-based work. 
If you have, you are at an advantage as 
not only will you have clearly defined 
process maps and standards for oper-
ating in defined structures, but you also 
have a natural home for an automation 
Centre of Excellence. Check out the sec-
ond part of this series in the next issue.
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„When I first started working,   
outsourcing was not 
even defined yet…”

Her expertise is versatile, far-reaching and multifaceted. In her professional career she worked 
with organizations such as PwC, Deutsche Bank and FleetBoston Financial – now Bank of 

America. She knows nearly everything there is to know about building mature service delivery 
models, yet she continues to be a critical observer of the industry and has the uniquely valuable 
advantage of being able to look at it from the perspective of an individual who contributed to 
success stories of both providers and clients. Her career path also led her to consulting, where 
she shared her knowledge with organizations seeking to improve their global business models. 
Deborah Kops, Managing Principal of Sourcing Change, shares her thoughts on the industry and 
the growth of outsourcing from a global perspective.

Deborah Kops
Deborah Kops is Managing Principal of Sourcing Change (www.sourcingchange.com), the first 
resource dedicated to services change management. With experience as a shared services ex-
ecutive, buyer, provider, and private equity adviser, she works with leading companies to man-
age globalization challenges.
Her career includes managing directorships at both FleetBoston Financial (now Bank of Amer-
ica) and Deutsche Bank, partnerships at Arthur Andersen and PricewaterhouseCoopers, and 
chief marketing officer of a leading Indian-legacy outsourcing company.
Deborah frequently presents at major industry forums, and leads The Conference Board’s 
Global Business Services and Emerging Shared Services Councils. She formerly led a research 
group comprised of leading companies investigating the impact of shared services and out-
sourcing on finance transformation for ACCA, the British finance accreditation organization. 
A strategic advisor to technology companies mercator.com, antuit.com, datalytyx.com and pay-
mentworks.com, Deborah serves on the board of social impact outsourcer Digital Divide Data, 
and is the founder and chair of Liberty Source PBC, the first BPO harnessing the talents of US 
military spouses to perform finance and knowledge management functions.

When it comes to professional service delivery, it is the ability to look at it 
from all possible vantage points that counts

Talking to Krzysztof Kogut
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P What is your opinion about Central Euro-
pe as a fast growing destination for outsour-
cing business?

What I believe about Central Europe is that 
clients are looking for something else other 
than only language skills and a capability to 
do the work. They are looking for what I call 
‘shared service ethos’. In India, for example, 
the focus is on the left side brain skills, i.e. 
high numerical skills and a very deep ability 
to quantify. I think that in Central Europe the-
re is a different client service mentality and 
a lot of very smart companies that grow their 
business in this region admire that customer 
experience component which has become 
critically important for them. 
When I look at different regions of the world 
and how they compete against each other for 
SSC business, I think the locations that want 
to win have to do a better job describing 
their unique value proposition. Why? This is 
simply because cost advantage is not suffi-
ciently increasing and the skills levels are not 
varying that much globally. Shared service 
leaders are starting to understand that there 
are different kinds of skills around the world 
and emotional intelligence – the ability to 
work with and lead a customer – is becoming 
increasingly important in very mature mar-
kets. To remain competitive, Poland needs to 
remember this and enable local managers to 

further develop their so-called softer skills, 
thus creating added value related to the local 
context. 

P What are the most important trends in 
the SSC business nowadays? 

First of all, I do not think that companies 
look for outsourcing as aggressively as they 
used to – they now perceive it more as a tool. 
They are doing what I call ‘unsourcing’, i.e. 
they are looking to outsource once they es-
tablish their shared services center, but are 
not approaching their delivery models with 
outsourcing at the top of the list any more. 
According to each and every report at the 
moment, trend number one is for companies 

to look at shared service centers rather than 
set up outsourcing models. I think that there 
are a couple of reasons for this. Reason num-
ber one is that irrespective of whether a com-
pany delivers their shared services process 
within a captive or third-party outsourcing 
model, the focus is still on service. Compa-
nies are increasingly more focused on the 
process component, perceiving it as equally 
important, and delivering a service and pro-
cess construct that outsourcers find difficult 
to deliver. As a result, with shared services 
models on the rise, countries like Poland 
will benefit as a location. What is also chan-
ging for shared services is the rapid entry of 
millennials – a generational shift of the work 
force. Look at who is doing the work now. It 
is nearly exclusively one or two generations, 
predominately millennials. And they think 
and act differently. They want different things 
from their employers, they want to work for 
brands, particularly famous brands. Outso-
urcers do not have the same brand draw, 
even in India.
And trend number three is the fact that the 
US is now the major exporter of shared servi-
ces delivery – not so much for Central Europe 
as for India and APAC. US companies have an 
affinity for Europe, and are starting to under-
stand that lowest cost of labour is not always 
equivalent to highest quality.
Today’s political trends are giving delivery 
a lot of focus. Shared services professionals 
are asking  “can we do this work offshore or 
can we use automation  and locate the work 
down the hall?” I do not have the answer yet, 
but I recently returned from an outsourcing 
conference and I can openly say that people 
are now understanding that automation is 
not about improving the process, but about 
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Shared service leaders are starting to 
understand that there are different kinds 
of skills around the world and emotional 
intelligence – the ability to work with and 
lead a customer – is becoming increasingly 
important in very mature markets.
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what automation allows you to do with deli-
very models – rethinking them in their enti-
rety. I call it “liberation technology.” Today we 
do not think in terms of location and building. 
I talk to companies who have not figured out 
how to harness the power of liberation tech-
nology yet, but I am quite sure it will totally 
change many  sourcing models in the future.  
However, shared services leaders will still 
look for talent pools and they will continue 
to do so until they fully come to grips with 
automation and figure out how to manage 
workforces and do work in small locations. 
They will continue to look, and as soon as 

they crack the concept of liberation techno-
logy, they will start to see beyond talent po-
ols and skills in light of cost, which is a very 
traditional factor.
Shared services play ‘follow the leader’. Com-
panies want to be seen to be smart in their 
location decisions, but not bleeding edge. 
They are copycats. They look to see who is in 
the vicinity.  Moving business to Poland is not 
like going to Africa, because the quality of the 
workforce is good and there are numerous 
brands already in situ. So the most important 
thing a new region needs to do when it opens 
up is to attract the biggest brands first. 

P How should people coming to shared ser-
vices look at developing their skills? 

They have to look at shared services carefully – 
not as a job, but as a career path. Let us focus 
on shared services. A smart young person en-
tering employment in shared services needs to 
understand what training is offered, what the 
possible career paths might look like. Most yo-
ung people do not ask these questions. They 
ask “How soon can I be promoted?” but that is 
not the same thing. When you enter an SSC job, 
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Shared services play ‘follow the leader’. 
Companies want to be seen to be smart in their 
location decisions, but not bleeding edge. 
They are copycats. They look to see who is in 
the vicinity.

Remember to ask your 
employer these questions!

How am I going to be trained? 

Can I do special projects?

Can I move offshore?

Can I change teams?

Can I work shadow?  
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the most important thing besides having a job 
is: “How will the company view me as a part of 
the bigger ecosystem?” and “What kind of skills 
can I develop? What kind of capabilities can 
I achieve by working for this company?” And 
that is true for outsourcing jobs as well. 
We must understand that a good SSC job is in 
a company that has a broad talent manage-
ment approach. There should be a career path 
either within or without the SSC. Staff should 
know that working in a SSC with a transparent  
development path is much more valuable than 
quick promotions. 

P Do you think that companies have well-
-prepared programs for young talent? 

They are starting to implement career pathing 
but it is not as widespread as it should be. 
Smart companies are starting to realize that, 
especially with  millennial workforce, they 
need to prepare a new approach. Research 
indicates that when staff turnover occurs 
every two years, it becomes too expensive to 
have such programs in place. However, to re-
tain high calibre people, you have to provide 
a range of experiences and opportunities
Smart companies are starting to realize that 
SSC talent is part of an overall corporate ta-
lent ecosystem and are starting to map clear 
career paths in and out of shared services. 
BPOs cannot do this to any great degree be-
cause their staff are not part of a corporate 
career path.
Let us place ourselves in the seat of a CFO. 
Core level finance functions are moving aro-
und the world and going to places like Poland. 
Where are the foundation skills going to be 
acquired? Not in the US…, so over time other 
countries have the opportunity to grow, train 
and breed good controllers and CFOs becau-
se the core work is not done in the US anymo-
re. Smart companies must understand that 
alternative locations are the places where 
they will find and nurture the critical mid-le-
vel and senior talent that is critical to building 
a finance talent bench.

P How long should an employee be associa-
ted with an employer to become a valuable 
part of the business? 

It depends on training – the challenge we 
have now for outsourcing and the shared 
service workforce is that the youngest gene-

ration demand more than we did – and faster. 
When I look at my own career experience, 
I was not valuable to any company until I was 
35 years old. I simply did not make experien-
ced judgments. I could do the work, but I do 
not think people start to add value until they 
are in their mid-thirties. It is hard for some of 
our youngest workers to understand that to 
be really good at what you do, it takes a lot of 
time and it is about acquiring new skills and 
judgment. I make a joke that I was not smart 
until I reached the age of 55, at which point 
I started to see everything in technicolor, but 
it takes time. Until you have experience and 
see patterns, and until you develop judgment 
based on experience, your value is not as gre-
at as it could be for your company. 

P How did you get work from so many com-
panies from different parts of the sector?

I was very lucky because I went straight into 
outsourcing and a shared service role and 
managed my career intentionally. I was a con-
sultant first and then became a provider, 
I took on the  client role twice and afterwar-
ds returned to being a provider again. Now 
I spend a lot of my time working with a few 
service and private equity companies. I have 
been able to see the industry from many 
different points of view. You do not under-
stand how to be a good provider until you 
are a client, and you do not understand how 
to be an advisor until you have been a provi-
der. So I have been very lucky to be able to 
engineer my career in such a way so I could 
see the shared service and the outsourcing 

industries from different vantage points. Not 
everybody wants to do that and not everyone 
is lucky enough to have the opportunity, but 
that is how I learned the industry. I kept chan-
ging my point of view because I am a part of 
a different ecosystem at different points. 

P If you could begin your career again, whe-
re would you start it? 

You have to start somewhere. But that is 
a very good question. I think the most impor-
tant thing is not where you start, but where 
you end. The point is if you can obtain diffe-
rent perspectives on this industry from diffe-
rent vantage points and put them together, 
you achieve a great overall and alternative 
perspective. Now I understand how provi-
ders make money, but I also understand how 
a buyer of services sees relationships and 
how they think about their operations. My 
career started before SSCs or BPOs actually 
existed so I did not have a choice, but now 
young people have so many exciting paths 
to choose from. I believe many of them will 
find professional fulfilment in this industry 
and became world class managers capable 
of operating even the most complicated de-
livery models.

The point is if you can obtain different 
perspectives on this industry from 
different vantage points and put them 
together, you achieve a great overall 
and alternative perspective.

BPO/SSC/GBS
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BPO and SSC 
explained from scratch –  
outsourcing in the 21st 

century

He has more than 15 years of experience in management of outsourcing & in-house pro-
cesses and operations. Today, being part of GBS Discovery Communication, he leads global 

F&A operations (PTP, Payroll, Tax and Cash Management) and oversees as GM a Warsaw GBS 
location that is being built from scratch. Prior to Discovery, he managed successfully Warsaw 
Global Business Services division for the EMEA region in CBRE. Prior to that, Maciej spent seven 
years at Accenture, where he held various leadership positions at the local, regional and global 
level, in the area of transition and program management, delivery centre management and cli-
ent service delivery. Maciej started his career at Hewlett-Packard, working both in the EMEA 
region and globally, performing different roles such as a project manager, financial analyst and 
business operations leader. During all those years, Maciej has gained extensive knowledge from 
many industries and various process areas (finance and accounting, purchasing, marketing, real 
estate, HR and IT) while working for prominent clients, often leaders in their industry sectors.

Maciej Piwowarczyk
He has more than 15 years of experience in manage-
ment of outsourcing processes. Today, being part of 
GBS Discovery Communication, he leads global F&A 
operations (PTP, Payroll, Tax and Cash Management) 
and oversees as GM a Warsaw GBS location that is be-
ing built from scratch. Prior to Discovery, he very suc-
cessfully managed Warsaw Global Business Services 
division for the EMEA region in CBRE. Prior to that, he 
spent seven years at Accenture, where he held various 
leadership positions at the local, regional and global 

level in the area of transition and program man-
agement, delivery centre management and client 
service delivery. Maciej started his career at Hewl-
ett-Packard, working both in the EMEA region and 
globally, performing different roles such as a project 
manager, financial analyst and a head of a business 
operations department. During all those years, Maciej 
has gained extensive knowledge of many industries 
and various process areas (finance and accounting, 
purchasing, marketing, real estate, HR and IT) while 
working for prominent clients, often leaders in their 
industry sectors.

Development of BPO and SSC projects; 
the future of the sector worldwide and Poland’s part in it on a global delivery map 

Q3 2016 view debated during our last year 
Solid Outsourcer Conference 
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BPO – the story behind the 
industry

BPO (Business Process Outsourcing) dates 
back to the beginning of the 1990s in the UK. 
Outsourcing was then primarily about em-
ployee rebadging; you worked for one com-
pany on your first day, while on the second 
day it was a different company altogether, 
where your working conditions and duties 
generally remained the same to the extent 
that employees would still work in the same 
building following their transition to the out-
sourcing working model. This particular solu-
tion soon proved to be generating significant 
savings in employee management costs and 
became the cornerstone for changing the 
way we think about establishing the structure 
of a business and more optimized allocation 
of resources.

Another breakthrough in the industry’s de-
velopment came at the turn of the century. 
The idea behind offshoring was to create BPO 
centres outside of the UK, including Central 
Europe, e.g. in Prague, and Asia, e.g. in India. 
Following the transfer of a certain part of 
processes (e.g. finances) out of the UK and 
the USA to cheaper countries, businesses 
were able to generate huge savings result-
ing primarily from the differences in labour 
costs. This was an era of enormous savings 
amounting to as much as 50-70% reduction 
in the costs of operating a given process. It 
can also be referred to as the time of the so-
called followers as BPO businesses followed 
a path set by the client with the aim to im-
plement certain clearly defined processes 
with minor elements of optimization and no 
room for constructive support for the client’s 
business. On the other hand, this period saw 
a significant number of unsuccessful projects 
as BPO businesses were not always built on 

foundations solid enough to provide services 
from remote locations, oftentimes from more 
than one location for one single process. In-
terestingly, those negative experiences from 
that time are still firmly embedded in the 
memory of some clients, which incidentally 
I came into contact with during a discussion 
held this year with one of my colleagues in 
charge of Global Business Services in a me-
dia company.

From 2006 onwards the entire BPO sector 
started investing heavily in operational ex-
cellence, i.e. management of operations and 
processes based on the Lean & Six Sigma 
methodology, which was a progressive solu-
tion aimed at establishing the foundations for 
prevention of further failures. This enabled 
the creation of a more stable knowledge and 
capabilities base, which in turn resulted – in 
the vast majority of cases – in increased sta-
bility of service delivery from Central Europe 
and Asia. This new client approach strategy 
has significantly impacted on the way the 
industry and outsourcing itself are now per-
ceived, which in turn resulted in an increased 
number of satisfied clients. The process 
reached its apogee just before the Lehman 
Brothers crisis as around 2008-2009 clients’ 
confidence in transferring their processes to 
India for example was at its highest. Moreo-
ver, our Asian colleagues started to success-
fully learn foreign languages. I would call this 
period “the era of expecting sizeable savings 
with acceptable level of quality”. All the above 
meant that the industry started to reflect on 
the future of the region of Central Europe, Po-
land included.

However, the financial crisis that occurred 
so unexpectedly changed the thus-far ap-
plicable rules of the game entirely as the ap-
prehension to enter into cooperation with 

risky partners increased drastically. Addition-
ally, the business environment became more 
complex and consequently clients started 
searching for partners with the intention of 
tighter integration with client service delivery 
models. Moreover, physical proximity and cul-
tural understanding between the client and 
the service provider gained in importance, 
while the costs of collaboration ceased to be 
of as much consideration as before the cri-
sis. The “post-crisis” period continues to this 
day, which resulted in substantial growth of 
the industry, in particular in Central Europe, 
as what it is able to offer to clients unques-
tionably meets their exact “post-crisis” ex-
pectations. Over the past 3-4 years, we have 
additionally started to address technology as 
the fundamental element of process optimi-
zation, while the approach to collaboration 
itself is now changing and a lot of attention 
is being paid to customizing operations to go 
in line with the client’s business. Primary fo-
cus is now at the process outcome and not 
merely on the process itself. For example, we 
no longer celebrate the fact that an invoice 
is processed in a fast manner – it is certainly 
not enough to satisfy our demanding clients. 
Nowadays, we focus on positively contribut-
ing to working capital via optimizing payment 
dates and paying invoices precisely on time. 
We are also putting far greater emphasis on 
analytics that is to support business deci-
sions more effectively and on further process 
automatization with robotics being its most 
mature version.

In terms of organisation, recent years have 
also seen the adoption of Global Business 
Services in an ever growing number of busi-
nesses, where GBS from client end means 
a comprehensive “end to end” approach to 
process management. This particular topic is 
deserving of a dedicated article, which I am 
planning to write for one of the upcoming is-
sues of “Outsourcing Magazine”.

As far as any future trends are concerned, 
I am of the opinion that due to the presence 
of technology we will experience a slowdown 
in the growth of our industry in terms of em-
ployee numbers, and I would go even further 
as to say that the numbers will drop. On the 
other hand, revenues will continue to grow, 
and we will certainly continue our journey up 
the value chain.

BPO/SSC/GBS

Nowadays, we focus on positively 
contributing to working capital via 
optimizing payment dates and paying 
invoices precisely on time. 
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When bringing up the subject of outsourcing 
of tomorrow, industry analysts, e.g. Horses 
for Sources, refer to the “As a Service” model 
based on cloud technology as the sector’s 
future. Solutions of this type would consid-
erably reduce the costs of client “transition” 
into BPO models and increase the flexibility 
of client service; furthermore they would be 
focused exclusively on business outcome.

BPO / SSC project – where and 
how do you start? Project leader 
manual

Irrespective of the type of task, the entire 
BPO and SSC process starts with the project 
leader that has to understand and compre-
hend the idea behind the entire project right 
at the outset and should adopt a positive 
approach to the difficult, yet extremely re-
warding, process that lies ahead. It is of no 
consequence whether we are talking about 
centralization within a SSC or creation of 
a different model for outsourcing services. 
Obtaining strong support at the executive 
level, i.e. the support of a so-called sponsor, 
is of key importance here. A BPO and SSC 
project will always be associated with con-
siderable internal changes, e.g. restructure 
that may require that staff be laid off or sup-
pliers be switched (as the case may be with 
process restructure). Even if you sign a su-
perb contract with a BPO firm and there are 
great teams working on both sides, the only 
thing that is unfortunately certain is the fact 
that problems, difficulties and challenges will 
have to be faced at numerous stages of the 
collaboration. This is where a competently 
set up governance model (management 
model) and your sponsor’s support are of 
key significance.

The part played by a project leader is of vi-
tal importance here as it is no secret that 
success in our industry is in 80-90% down 

to people. It is recommended that a project 
leader has experience in SSC building and 
BPO outsourcing as it will considerably af-
fect the project’s quality. Naturally, elements 
such as suitable technology, methodology 
and adequate planning are also of conse-
quence, however people are at the core here 
and each individual person has a part to play. 
A vital decision here will be to engage a cred-

ible BPO supplier or consultancy firm ide-
ally having BPO delivery in its portfolio. It 
is important that in addition to appropriate 
experience and understanding of our own 
industry sector our partner displays cultur-
al coherence with us. This is of extreme sig-
nificance in the case of BPO contracts that 
still tend to be concluded for a term of 3-5 
year. Our partner’s commitment will help 
and enable us to create a so-called business 
case that should encompass the elements 
shown in fig. 1.

As far as the scope is concerned, it is impor-
tant to discuss and determine right at the 
outset whether the BPO / SSC project is to be 
implemented globally or region by region and 
then move onto creating a global consistency, 
whether we aspire to establish single-func-
tion operations, e.g. to do with finances and 
accounting, or multifunctional that would in-

clude HR, IT, etc. I would recommend estab-
lishing a timeframe for the scope, i.e. creating 
a so-called road map for our project that will 
subsequently need to be regularly monitored 
and adapted in line with the way our opera-
tions progress.

Delivery model (client service model) is yet 
another extremely important topic. Its form 
will depend on the business’s organisational 
culture, the industry’s complexity, the readi-
ness of the business to change (it is usually 
greater for BPO than SSC as outsourcing re-
lations force the client to a greater extent to 
strictly follow the process and limit flexibility 
as based on the signed contract) and the ea-
gerness to save. In my opinion, the optimal 
target model is a hybrid, i.e. SSC combined 
with BPO. This particular combination will, for 
a number of reasons, ensure the delivery of 
a premium quality product. BPO should of-
fer the knowledge and process methodology 
that SSC oftentimes lacks, while SSC should 
offer understanding of the client’s business 
and relevance of the service provided as per-
ceived by the CFO for example. Such a hybrid 
could indeed work particularly well assuming 
there is an adequate leadership in place from 
GBS end.

Governance model is the foundation of suc-
cess and plays a vital role as early as at the 

stage of commencement of the transition 
process (from the moment of conclusion of 
the contract to the moment of the so-called 
Go Live, i.e. the day on which we begin deliv-
ery of the process to the client, including the 
period of process migration and knowledge 
transfer). This particular model constitutes 
a way of managing operations and provid-
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Naturally, elements such as suitable 
technology, methodology and adequate 
planning are also of consequence, however 
people are at the core here and each individual 
person has a part to play. 

• Scope of services (finances and accounting only or multifunctional (HR, IT, etc.); 
regional only or global).

• Target model for service delivery (internal – SSC, external – outsourcing, hy-
brid) vs. client’s culture, readiness for change, eagerness to save, etc.

• So-called governance model, including the organisation chart for the transition 
period and for the period of providing the client with the service.

• Road map with a detailed transition plan.

• Existing process documentation, size of teams, systems,  
language requirements, etc.

Fig. 1. Source: Author’s view
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ing status updates. The features of an effec-
tive governance model include the fact that 
it is possible to quickly and easily reveal and 
expose problematic issues as to seek assis-
tance and support from a suitable person. If 
this factor fails in its effectiveness, then the 
risk of errors and delays certainly increases, 
too. From a technical point of view a govern-
ance model comprises three components. 
The first one is an organisation chart (organi-
sation structure) that clearly defines the du-
ties and responsibilities on the part of BPO/ 
SSC and the client. The second one involves 
set and identified meetings with an adequate 
participation of the service recipients, the 
so-called stakeholders, at the operational, 
tactical and strategic level, as managed by 
the SSC/BPO leadership. The third compo-
nent is a set, simple and effective escalation 
process that usually consists of three levels. 
As far as the organisation chart is concerned, 
i.e. the structure of the organization for the 
period when operations are transferred, i.e. 
the period of building the centre and migrat-
ing the process to the outsourcer, it should 
be carefully considered right at the outset 
of the entire process. Generally speaking, 
when moving to an SSC or BPO model, it is 
recommended to retain a part of the exist-

ing team, the so-called retained organisation, 
however it will be necessary to a very large 
extent to seek new talents on the market as 
this model change will result in creating an-
other type of collaboration and the need for 
new competence. Managing the entire AP de-
partment (account payable) for a given coun-
try at a local level is an utterly different world 
compared to, for example, BPO where part of 
the AP process stays with the client and part 
of it is transferred to BPO. The geographi-
cal aspect changes from local to global and 
collaboration with people no longer means 
a conversation with a colleague sitting at the 
desk next to you, but rather a remote confer-
ence with a colleague in Bangalore.

Corporate culture

In simple terms, corporate culture derives 
from the characteristics of a given industry 
and values based on which the entire organi-
sation operates. In fact every large organisa-
tion operates based on a given set of values; 
they are kind of the organisation’s DNA. We 
are talking here about values such as: client 
focus, human capital, e.g. with extra emphasis 
on the best people, importance of a Corpo-
rate Social Responsibility agenda and a “one 

team” culture. Mismatch in respect to any of 
the above values could sooner or later lead to 
numerous misunderstandings. I know a case 
where, at the final stage of the bidding pro-
cess, executives of one of the BPO companies 
applying for the contract took off their suits 
and dressed themselves in a manner con-
sistent with the style of the media company 
looking for a business partner. On the other 
hand, executives of their competitor remained 
dressed in their formal clothes. Having an-
nounced the winner, the media company 
referred to the above situation as a symbol 
of a cultural fit. I am certainly not saying that 
this was the only factor that brought victory 
to the winning party – the proposed project 
had to meet the client’s requirements in terms 
of finances, too, but I do know that it was of 
great importance indeed. Cultural cohesion is 
sometimes one of the reasons why a given or-
ganisation decides not to accept the solutions 
presented by BPO, and builds its own SSC in-
stead. This is frequently the case when the cli-
ent is convinced of his cultural uniqueness and 
does not believe that any BPO model could of-
fer him a partner who would understand his 
needs. At the same time, it is impossible to talk 
about an integrated business model and part-
nership without cultural understanding.

BPO/SSC/GBS
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Transition

It could be argued that the entire success of 
transition, i.e. moving a process to BPO pro-
vider or internally within SSC, is to be sum-
marised in two sentences: “Noisy transitions 
and quiet delivery” and “Do not hesitate to 
escalate.” In other words, as far as transition 
is concerned, clear organisation and com-
munication as well as the courage to ask for 
help when solving a problem and attempting 
to reduce a risk are of key significance. It is 
extremely important that at critical moments 
and in a crisis partners should not be afraid 
to act precisely in this manner. If we sweep 
the problems that occur under the rug, be-
cause, for example, we do not want our 
bosses to be aware of them, they will always 
eventually come back and hit hard both us 
and – what is even worse – our people. It has 
to be stressed that the keys to success are 
open-mindedness, courage in raising the any 
issues that arise and an immediate response 

to any kind of conflict; in short: behaviours 
necessary to manage change of considerable 
magnitude.
As far as a BPO contract and the elements 
thereof shown in Fig. 2. are concerned, 
I would mainly put emphasis on the impor-
tance of carrying out a “health check” (i.e. an 
in-depth analysis and verification). It is also 
important that the signed contract should 
become your “Bible”. It is recommended that 
you read it thoroughly and understand all 
the provisions, assumptions and obligations, 
as well as make a note of all the ambiguities 
and erroneous provisions to be then imme-
diately clarified. Believe me, surprises such 
as this do happen. Admittedly, nowadays 
they tend to happen less frequently and 
there are methods to have them resolved or 
at least mitigated.
I would very much like to strongly stress that 
the success of building an SSC or a BPO re-
lationship does not depend on one party 
only, be it the BPO or the SSC. Successful 

outcomes require mutual involvement: in the 
case of BPO, the client’s commitment is cru-
cial, just as crucial is the commitment of the 
CFO or the COO in the case of SSC. Without 
this continuous commitment and support 
from both sides, a defeat can be expected 
sooner or later.   

Evolving role of CFO vs. oppor-
tunity for BPO / SSC or GBS in 
a broader sense 

The role of CFO (Chief Financial Officer in an 
organisation) has recently evolved significant-
ly. The KPMG consulting firm notes in its re-
port that more and more frequently the next 
step on a career ladder for a CFO will be the 
taking over of the role of a CEO, which several 
years ago would have been unthinkable. It 
used to be so (and in many organisations, this 
is still the case) that a CFO was a kind of ad-
ministrative director, he was not on the man-
agement board of the organisation and had 
no influence on the direction the organisa-
tion’s development took; his responsibilities 
included accounting and month-end closing 
only, thus were often limited to that of a chief 
accountant. Currently, a certain evolution in 
this respect is taking place as the part played 
by a CFO is evolving itself. He is required to be 
a strategically thinking leader that inspires his 
team and attracts new talents. Furthermore, 
a CFO of tomorrow should be able to make 
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Successful outcomes require mutual 
involvement: in the case of BPO, the client’s 
commitment is crucial, just as crucial is the 
commitment of the CFO or the COO 
in the case of SSC. 

Success criteria when building SSC/BPO SSC/GBS/BPO Client/CFO/COO

Effective “Governance Model” (externally/internally) to ensure efficient communication, 
escalation management, to receive updates as to the project status, etc.  

Hire the best people 

Carry out a ”health check” of the contract in the post-sale period and prior to commencing 
the transition  

Build a transition team at the client's mirroring the structure established in BPO 

Identify experts and implement plans to retain them vs. Transfer knowledge to BPO / SSC 

Effectively manage change in processes  

Involve the procurement department and draw up a simple and effective contract based 
on the so-called Service Level Agreements  

Technology always fails → give it extra attention (planning, testing, plan B, etc.)  

As a client be the CFO/COO/CAO, be the „Sponsor/Leader” for your SSC/BPO/GBS 

Noisy transitions vs. quiet delivery = Do not hesitate to escalate problems (do not hesitate to ask for help in order to solve problems)

Fig. 2. Source: Author’s view



53

a much better use of data to support the de-
cisions of his organisation.
The finance department in any organisation 
has access to virtually all of the organisation’s 
data – from sales, through to finance and IT. 
And it is the wise use of this data by way of 
adequate business analysis combined with 
the parallel implementation of new tech-
nologies that presents a great opportunity 
for future CFOs to show their “added value”. 
Additionally, the ability to manage constant 
change and risks (not only financial, but also 
business) is also of key importance. One ex-
ample here could be entering a new market 
segment, where the role of a CFO is to esti-
mate the level of expected revenues from the 
given market and their attainability, as well as 
the risk of failure, so that the financial liquidity 
of a company is guaranteed even when a grim 
scenario plays out.
In my opinion, this uplift of the CFO role 
creates a great slot for BPO / SSC, or – in 
a broader sense – GBS, which perfectly fits 
into the role of a CFO from the past, as far 
as the foundations of accounting, month-
end closing and processing of invoices in the 
optimum time are concerned. A CFO of to-
morrow, whether building SSC or becoming 
involved with an outsourcing engagement, 
releases his and his current team’s knowl-
edge potential and, in simple terms, availabil-
ity. Taking advantage of restructure, a CFO 
may additionally supplement his teams with 
new competence (analytical, technological 
and strategic) so much needed in the world 
of tomorrow. 

Do’s and Don’ts

In order to succeed in the industry, it is nec-
essary to be aware of what should and what 
should not be done while implementing 
a project. Here are some basic rules.

1. Do not go cheap. It is obvious that the 
process of centralisation of operations 
itself enables us to achieve savings still 
resulting from differences in labour costs, 
economies of scale and initial process 
optimisation. You have to remember, 
however, that employing the cheapest 
worker does not provide you with ex-
pert knowledge. Moreover, it may lead to 
negative PR and poor quality of services. 
Therefore, you should be ready to invest, 

in particular in human resources, while at 
the same time focusing on gradual and 
reasonable generation of savings for the 
organisation. 

2. Confidence in the leadership and em-
powerment. In many cases SSC and GBS 
are  still controlled and micromanaged 
from London or Memphis. For a conform-
ist SSC leader this represents a great 
solution, but a leader with a vision and 
a willingness to change and influence the 
direction of the organisation’s develop-
ment will sooner or later become frus-
trated. As a result, the organisation will 
not be able to take a full advantage of the 
leader’s potential.

3. Stay open-minded about all changes 
as the industry itself changes every day. 
For example, in the financial world, it is 
important that a CFO follows the most 

recent trends and understands the way 
how partially or fully centralised process-
es can be managed in an optimal way, 
plus he or she is adaptable and open to 
new market solutions.

4. It is necessary to obtain technologi-
cal support. Nowadays, no optimisation 
of operations is possible without techno-
logical support. It is also equally impor-
tant for a given organisation to be ready 
to efficiently and effectively invest in the 
best available technological solutions.

5. One fundamental principle is to have 
a vision and strategy, plus it is cru-
cial to cultivate client-centric culture 
from the very start. This is particularly 
important from the perspective of engag-
ing and attracting talent to a workplace 
where people are told where we are going 
and how we want to get there.

BPO/SSC/GBS

The finance department in any 
organisation has access to virtually all 
of the organisation’s data – from sales, 
through to finance and IT. 
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6. Employ creative and innovative peo-
ple, open to change and other cultures.

7. Be ready to invest in people, in par-
ticular when building your own SSC. 
When, for example, a production com-
pany creates an SSC, training for produc-
tion workers is then quite different than 
that for the accountants to be employed 
there. As a result, the set-up of SSC often 
requires a new HR department that will 
have to design new practices and pro-
cesses focused on needs & expectations 
of a “new type” of employee. 

8. It is extremely important that the 
CFO / CAO or the client show their in-
terest in the operations of a BPO and 
an SSC. Proper treatment of employees 
translates into high quality of their work. 
A CFO that refers to operations in India or 
Poland as simple and insignificant does 
not support and does not promote his 
SSC or BPO; to the contrary – he contrib-
utes to its erosion. A committed CFO, uti-
lizing the potential of an SSC is bound to 
achieve a number of practical benefits for 
both himself and the organisation.

9. And last but not least, it is equally im-
portant to appropriately position the 
leadership of a BPO, SSC or GBS in 
your organization. If it is referred to as 
insignificant or if the BPO/SSC/GBS lead-
ership does not “seat” at the regional or 
global leadership table and has no impact 
on the most important matters within the 
organisation, the quality work in the BPO/ 
SSC will sooner or later deteriorate, if only 
because no talents will want to work there 
and the most valuable people will find em-
ployment with competition.

Challenges of the future

One of the key challenges of tomorrow is the 
battle for talents, ongoing for several years 
now. In order to attract and retain creative 
and innovative employees, employers have 
for a certain time now been designing the 
Employee Value Proposition, i.e. an attrac-
tively presented message explaining why it 
would be worth working for a given organi-

sation and build a career there. Concepts 
such as an innovation room, a chillout room 
or even massages for employees are becom-
ing a norm in the industry. Furthermore, in 
Poland, our industry has, so to say, indicated 
a direction for proper and comfortable work-
place organisation, corresponding to the 
needs of employees. This “battle” for talents 
will surely continue for many years yet.
Genpact and Infosys are Indian companies 
that are leaders in our industry. BPO in India 
is as much of a core business as it has be-
come in Poland in recent years. So our Polish 
aspiration should be to establish a Polish BPO 
player. I know that many leaders in the indus-
try are striving to do just that, so it is possible 
that in 5 to 10 years there will emerge a lead-
ing Polish BPO company on the market. This 
would be a significant achievement.
Additionally, ambitions and endeavours can 
now be observed to make the BPO and SSC 
industry even more attractive – an industry 
of pride and an industry of real Knowledge 
Workers. Today, many processes and ac-
tivities take place almost exclusively on the 
basis of human knowledge, yet a high per-
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Genpact and Infosys are Indian 
companies that are leaders in our 
industry. BPO in India is as much of 
a core business as it has become in 
Poland in recent years. So our Polish 
aspiration should be to establish 
a Polish BPO player.
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centage of our work is still represented by 
transactional or low-end activities, which 
remains conflicted with knowledge & sci-
ence to a high degree. One can therefore 
predict that if this particular volume of work 
processed is removed from the equation or 
limited by means of application of technol-
ogy and automatization, while the process 
of internal integration with both the business 
and the client is translated into increasingly 
more complex processes, this will have an 
impact on the environment, where the term 
Fully-Fledged Knowledge Worker will then be 
entirely justified.

Poland on the global outsourcing 
map

Poland is now perceived globally as a mature 
location – both politically and in terms of  in-
frastructure and technology. This is our great 

success and so are our well-educated pro-
fessionals. Outsourcing provided in Poland 
at this point involves approx. 180 thousand 
people working for foreign-owned organi-
sations, and the sector continues to grow. 
I have heard many times from my colleagues 
from abroad that the culture of Poland and 
Polish people fits in with this industry and its 
style of work very well.
Polish specialists have a very positive at-
titude, they always see the glass as half full, 
and – if the corporate culture is well-built 
– they are characterized by high levels of 
creativity and, what is important, ability to 
express constructive criticism in order to ul-
timately achieve the best results. In terms of 
this industry, Poles are definitely not follow-
ers, they are perceived as people presenting 
a high level of work ethic. Moreover, the ambi-
tion of Polish leaders that increasingly wish to 
be leaders in outsourcing centres and shared 

service centres and are fully qualified for 
these positions also represents a great value. 
Only 10 years ago, many of the BPO and SSC 
locations in Poland were managed by for-
eigners, mostly British and to a lesser extent 
American. Today, this trend is changing – not 
only because of the growing ambitions, but 
also because of the need to take matters into 
one’s own hands.
If we look at the case from the perspective of 
history or even politics at times of prosper-
ity, Poles have never been particularly good 
at collaborating amongst themselves for the 
sake of common and individual good. All the 
more, I consider all that we have managed 
to achieve in this industry to be a great suc-
cess. We have created a kind of an ecosystem 
where everyone is efficiently collaborating, 
with a dash of healthy competition to boot. 
I am referring here to entities such as cor-
porations (associated mostly in ABSL and 
ASPIRE), government agencies (lead by the 
PAIiIZ) and local governments, which have 
achieved the highest level of professionalism 
and ability to collaborate.
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If we look at the case from the perspective of 
history or even politics at times of prosperity, 
Poles have never been particularly good at 
collaborating amongst themselves for the sake 
of common and individual good.  

Glossary

BPO – Business Process Outsourcing. 
Referred to when an organisation ta-
kes the decision to contract the ope-
rations and responsibilities of, e.g. 
its accounting department to a third-
-party service provider specialising in 
this field. 

SSC – Shared Service Centre. Referred 
to when an organisation takes the de-
cision to centralise the handling of, e.g. 
its financial or IT matters within a given 
group, creating a separate company or 
operating the centre as an entity wit-
hin the structure of the existing com-
pany. The objectives of BPO and SSC 
are the same – process optimisation, 
which ultimately translates into lower 
operating costs.

GBS – Global Business Services. It is 
a comprehensive and complete appro-
ach of an organisation to “end to end” 
process management, often as part of 
a hybrid model (SSC combined with 
BPO), which covers a number of fun-
ctions, in global terms, and strongly 
focused on providing added value in 
a partnership model with the CFO or 
COO / CAO.

Mature location in political, 
infrastructural and 

technological terms. Extremely 
well educated staff

Our culture of positive 
approach / creativity / work 
ethics / ability to see things 
from a holistic perspective / 

extremely ambitious leaders & 
specialists

Unprecedented growth 
of the industry

Effective collaboration 
between corporations 

(the majority of which are 
associated in ABSL or Aspire), 

government agencies (e.g. 
PAIiIZ) or local governments 

(e.g. Łódź)

Poland as the leading 
location on the global 

outsourcing map

Fig. 3. Source: Author’s view



56

PROJECT MANAGEMENT

P Co przede wszystkim wpływa na wybór 
danej lokalizacji przez firmę chcącą stwo-
rzyć nowe centrum biznesowe w Polsce?

– Bardzo wiele zależy od tego, jaka jest kon-
cepcja planowanej inwestycji utworzenia lub 
rozbudowy SSC/BPO/GBS. Wśród czynników, 
jakie inwestorzy priorytetowo biorą pod uwa-
gę, należy wymienić przede wszystkim pla-
nowany wolumen zatrudnienia oraz tempo 
realizacji projektu. W przypadku inwestycji 

tego typu istotne są też: zakładany stopień 
zaawansowania realizowanych procesów 
oraz rynki, na jakie świadczone będą usługi. 
W tym ostatnim przypadku lokalizacja będzie 
bowiem w dużej mierze podyktowana dostę-
pem do pracowników władających poszuki-
wanymi językami obcymi. Istotne są również 
dostępność i jakość nowoczesnej powierzch-
ni biurowej. Decyzja o lokowaniu nowego 
centrum biznesowego jest zatem najczęściej 
wypadkową analizy tych czynników.

P Jakie nowe miasta i regiony wymieniłaby 
Pani jako najbardziej rokujące pod wzglę-
dem inwestycji w centra BPO, SSC i GBS dla 
firm, które poszukują nowych lokalizacji 
w Polsce?

– Roboczo podzieliliśmy dostępne w Polsce 
lokalizacje na trzy grupy, które cieszą się róż-
nym zainteresowaniem inwestorów. W pierw-
szej z nich są niewątpliwie Warszawa, Kraków 
i Wrocław – te miasta, dojrzałe rynki BSS, 

Polska 
nowoczesnym 
biznesem stoi

O tym, że w kraju dobrze się dzieje pod względem lokowania zagranicznego biznesu, nie 
trzeba już chyba nikogo przekonywać. Warto jednak mieć na uwadze skalę inwestycji 

w rynku BSS, by mieć świadomość zmian, jakie zajdą w niedalekim czasie na rynku pracy 
nie tylko w największych miastach, ale również tych regionalnych. Z Iwoną Chojnowską-
-Haponik z PAIiH rozmawiamy o obecnych nastrojach inwestycyjnych i warunkach do lo-
kowania biznesu z obszaru BSS w Polsce. 

Iwona Chojnowska-Haponik
Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych Polskiej Agencji Informacji i Handlu, jest odpowiedzial-
na za promowanie Polski jako lokalizacji dla przyszłych inwestorów oraz za obsługę inwestorów zaintereso-
wanych rozpoczęciem swojej działalności na terenie kraju (głównie w obszarach doradczych dla lokalizacji 
biznesowych i zagadnień pomocy publicznej). Zajmuje się również wspieraniem polskich przedsiębiorców 
za granicą i świadczeniem obsługi po inwestorów po etapie lokacji. Ukończył filologię romańską na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Studia podyplomowe w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i francuskiej HEC oraz 
polsko-francuskim programie doktoranckim. Prelegent na wielu konferencjach poświęconych bezpośrednim 
inwestycjom zagranicznym z Sektora BSS i rynku administracji publicznej.
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nadal bezsprzecznie cieszą się największym 
zainteresowaniem firm i cały czas pozostają 
liderami w kontekście pozyskiwania nowych 
inwestorów. Rzeczywiście najłatwiej jest zna-
leźć tam wielu wykwalifikowanych pracow-
ników i najszybciej można stworzyć projekt 
od podstaw. Trzeba jednak zdawać sobie 
sprawę, że konkurencja o talenty jest tam 
największa. 
Z kolei w grupie drugiej znajdują się miasta, 
które są ważnymi ośrodkami akademickimi, 
oferującymi relatywnie bogate zasoby kadro-
we i atrakcyjne oraz dogodne warunki pro-
wadzenia działalności. To wszystko sprawiło, 
że w szczególności w ostatnich latach miasta 
te pozyskały wielu inwestorów reprezentu-
jących sektor BSS.  Spośród nich na pewno 
warto wspomnieć o Katowicach, Łodzi, Trój-
mieście, Poznaniu. Atrakcyjność tej grupy 
miast wynika również z przewagi kosztowej 
w stosunku do liderów. 
Jest jeszcze spora grupa miast, które mogliby-
śmy nazwać wschodzącymi gwiazdami sekto-
ra BSS. Wydaje się, że w przyszłości będą one 
odgrywały coraz większą rolę w pozyskiwaniu 
inwestycji z sektora usług, również dlatego, że 
największe miasta zaczynają być bardzo na-
sycone inwestycjami, co zaostrza konkuren-
cję o pracowników. 
Firmy zaczynają chętniej niż wcześniej roz-
patrywać możliwości inwestycyjne w mia-
stach, które do tej pory nie były pierwszym 
wyborem dla inwestorów. Wśród lokalizacji 
do tej pory niedocenianych, a bez wątpienia 
oferujących spory potencjał, należy wymienić 
choćby Lublin, Rzeszów, Szczecin, Olsztyn 
czy duopolis, jakim są Bydgoszcz i Toruń. Ten 
ostatni region jest już jednak coraz bardziej 
rozpoznawalną lokalizacją na mapie BSS, a to 
za sprawą francuskiego inwestora z branży IT, 
jakim jest Atos, zatrudniający w Bydgoszczy 
obecnie 3 tys. pracowników. 
W momencie wejścia na rynek polski inwesto-
rzy pytają nas najczęściej o miasta z pierwszej 
grupy, rzadko kiedy mają bowiem odwagę 
i doświadczenie, by lokować się w mniejszych 
lokalizacjach. Zdarza się jednak, że gdy zaczy-
nają porównywać dane dotyczące dostępno-
ści kadr oraz analizują otoczenie pod kątem 
konkurencji o pracownika, stają się bardziej 
otwarci na możliwości, jakie oferują mniejsze 
lokalizacje. 
Około 60% wszystkich inwestycji ogłoszo-
nych w ubiegłym roku przez firmy obsługi-
wane przez PAIiH to reinwestycje. Potwierdza 

to atrakcyjność inwestycyjną Polski. Światowi 
gracze, którzy przekonali się już do naszego 
kraju dzięki pierwszym udanym doświad-
czeniom, są bardziej skłonni do ponownych 
inwestycji, często właśnie w mniejszych loka-
lizacjach, dlatego takie miasta, jak Białystok 
czy Radom zaczynają zyskiwać na znacze-
niu. Tutaj awangardę stanowią polskie firmy 
technologiczne, które jako pierwsze zaczęły 
poszukiwać alternatywnych lokalizacji, moty-
wowane właśnie możliwościami pozyskania 
kadr. Jak wiadomo, znalezienie wykwalifiko-
wanych pracowników z obszaru IT graniczy 
dziś z cudem w całej Unii Europejskiej. 

W dużych miasta trzeba intensywnie za-
biegać o specjalistów z tego obszaru, a za-
potrzebowanie w tym względzie jest wciąż 
olbrzymie. Polska jest rozpoznawalna pod 
względem jakości pracy świadczonej przez 
naszych informatyków, dlatego zaintereso-
wanie rozwijaniem tego typu działalności nie 
maleje. Z brakiem specjalistów firmy z sekto-
ra  IT radzą sobie na różne sposoby. Przede 
wszystkim, jak już wspominałam, znacznie 
chętniej eksploatują nowe rynki i nie boją się 
tworzyć wielu mniejszych w wielu lokaliza-
cjach. Dobrym przykładem jest tutaj polska 
firma Transition Technology, która ma swoją 
główną siedzibę w Warszawie, ale postawiła 
też na takie miasta, jak Kielce, Łódź, Koszalin 
czy Białystok. 

P A co ze ścianą wschodnią Polski? Czy ta 
część kraju jest bardziej atrakcyjna ze wzglę-
du na bliskość Ukrainy i dużą podaż specjali-
stów z tego obszaru?

– Trzy główne miasta na ścianie wschodniej 
już odgrywają znaczącą rolę jako lokalizacje 
dla projektów BSS: Lublin, Rzeszów, ale też 
powoli Białystok. Wszystkie te miasta stawia-
ją na rozwój kadr poszukiwanych przez inwe-
storów BSS, oferują atrakcyjne warunki inwe-
stowania, w tym zachęcają deweloperów do 

budowania nowych powierzchni biurowych, 
bez czego nie ma szans na przyciągnięcie 
firm z branży usług dla biznesu. Tym niemniej 
nie wiązałabym atrakcyjności Polski Wschod-
niej wyłącznie w kontekście potencjalnej ła-
twości w pozyskaniu pracowników z Ukrainy. 
Dziś tak naprawdę w każdym polskim mieście 
pracują wykwalifikowani pracownicy z obsza-
ru IT, którzy przyjechali do nas z tego kraju. 
Warto tu też nadmienić, że w ostatnich latach 
Polska stała się atrakcyjnym miejscem do 
rozwoju kariery zawodowej dla pracowników 
z państw Unii Europejskiej, a nawet tak odle-
głych części świata, jak Brazylia czy Australia. 

Było to możliwe dzięki tak licznie powstają-
cym w naszym kraju centrom usług bizne-
sowych – szacuje się, że sektor zatrudnia ok. 
15% obcokrajowców – oraz konsekwentnej 
poprawie jakości życia w wielu polskich mia-
stach. Młodzi obcokrajowcy doceniają nasze 
miasta za czystość, wysoką jakość transportu 
oraz ciekawą ofertę kulturalno-edukacyjną. 

P Ilu inwestorów obsługujecie w tej chwili?

– Tak naprawdę nasz portfel projektów zmie-
nia się z dnia na dzień. W tej chwili obsłu-
gujemy 191 potencjalnych projektów inwe-
stycyjnych. Gdyby wszystkie zakończyły się 
sukcesem i ulokowały się w Polsce, ich war-
tość osiągnęłaby ok. 5 mld euro i przyczyni-
łyby się do utworzenia ponad 55 tys. nowych 
miejsc pracy. 
Porównując sytuację rok do roku, obsługu-
jemy o 8% więcej projektów inwestycyjnych, 
pod względem wartości deklarowanych 
wydatków inwestycyjnych ten wzrost jest 
znacznie wyższy i sięga 36%, jeśli zaś chodzi 
o planowaną liczbę nowych miejsc pracy, in-
westorzy deklarują aż o 38% więcej etatów. 
Wyraźnie więc mamy do czynienia z trendem 
zwyżkowym, jeśli chodzi o zainteresowanie 
naszym krajem, jednak należy pamiętać, że 
nie wszystkie projekty zostaną zrealizowa-

PROJECT MANAGEMENT

Tak naprawdę nasz portfel projektów zmienia się 
z dnia na dzień. W tej chwili obsługujemy 
191 potencjalnych projektów inwestycyjnych. Gdyby 
wszystkie zakończyły się sukcesem i ulokowały się 
w Polsce, ich wartość osiągnęłaby ok. 5 mld euro 
i przyczyniłyby się do utworzenia ponad 55 tys. 
nowych miejsc pracy. 
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ne w Polsce. W zeszłym roku, przy wsparciu 
Agencji, zakończyliśmy 64 projekty inwe-
stycyjne. Ten wynik był wyjątkowy i stanowił 
trzeci najlepszy rezultat w historii agencji pod 
względem zadeklarowanych nakładów inwe-
stycyjnych oraz zatrudnienia. 64 wspomnia-
ne firmy wydadzą bowiem aż 1,7 mld euro na 
swoje inwestycje oraz utworzą ponad 16 tys. 
nowych miejsc pracy.
Najwięcej obsługiwanych przez Agencję firm 
pochodzi ze Stanów Zjednoczonych – obec-
nie to aż 62, które mogą utworzyć w Polsce 
niemal 17 tys. nowych miejsc pracy. Na dru-
gim miejscu są projekty spółek niemieckich – 
22 projekty z 10 tys. potencjalnych miejsc 
pracy. Na trzeciej pozycji znajdują się firmy 

z Japonii, skąd pochodzi aż 17 potencjalnych 
projektów. Czwartym najważniejszym klien-
tem naszej agencji są firmy polskie. Ten trend 
bardzo nas cieszy, bo oznacza to, że polskie 
firmy są coraz bogatsze i chętnie realizują in-
westycje zarówno w Polsce, jak i za granicą. 
Na kolejnych miejscach znajdują się: Wielka 
Brytania, Chiny i Korea Południowa.
Warto podkreślić, że ze 191 projektów aż 
69 dotyczy sektora BSS – mówimy tu o cen-
trach SSC, GBS i BPO. Tym niemniej naszych 
inwestorów interesują też tradycyjne sektory 
gospodarki, jak np. przetwórstwo przemy-
słowe, w tym branża motoryzacyjna, sektor 
spożywczy, AGD czy lotniczy. Obecnie obsłu-
gujemy inwestorów reprezentujących blisko 

30 równych sektorów gospodarki pochodzą-
cych z 27 krajów świata, więc widać, że Pol-
ska ma potencjał, by pozyskiwać inwestorów 
z każdej branży, choć obecnie zdecydowanie 
dominuje sektor nowoczesnych usług dla bi-
znesu.

P Czy obecna sytuacja ekonomiczno-poli-
tyczna na świecie wpływa jakoś na nastroje 
Państwa inwestorów?

– Oczywiście takie pytania padają w naszych 
rozmowach z inwestorami, ale muszę przy-
znać, że żadna firma, z którą rozmawialiśmy, 
nie zamierza zawieszać projektów ze względu 
na obecną sytuację geopolityczną na świecie. 
W przeważającej mierze inwestorzy stosują 
strategię wait and see i oczekują na dalszy 
rozwój sytuacji. Pomimo niepokojących syg-
nałów dochodzących z różnych części świata, 
w szczególności o zaostrzającym się kursie 
wielu państw na ochronę własnych rynków, 
póki co nie przełożyło się to na konkretne roz-
wiązania legislacyjne, które w znaczący spo-
sób wpłynęłyby na zatrzymanie przepływów 
inwestycyjnych. Wręcz przeciwnie: UNCTAD 
przewiduje znaczny wzrost inwestycji w świe-
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Najwięcej obsługiwanych przez Agencję firm 
pochodzi ze Stanów Zjednoczonych – obecnie to 
aż 62, które mogą utworzyć w Polsce niemal 
17 tys. nowych miejsc pracy. Na drugim miejscu są 
projekty spółek niemieckich – 22 projekty 
z 10 tys. potencjalnych miejsc pracy. 
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cie, po słabszym 2016 r., już w bieżącym roku.
Trzeba również pamiętać, że od początku 
kryzysu, czyli po 2008 r., zagraniczni inwesto-
rzy traktowali Polskę jako bezpieczny port dla 
swoich inwestycji, które zapewniały optyma-
lizację kosztów ze względu na oferowany ar-
bitraż płacowy, przy jednoczesnej doskonałej 
jakości świadczonych usług, co było możliwe 
dzięki świetnie wykształconym pracownikom. 
Polityka polityką, ale to biznes jest zawsze 
pragmatyczny i lepiej niż jakiekolwiek wskaź-
niki, statystyki czy ratingi pokazuje, gdzie 
warto inwestować kapitał.

P Jak inwestorzy oceniają jakość i dostęp-
ność powierzchni biurowych w Polsce oraz 
obsługę deweloperów i rynku nieruchomo-
ści komercyjnych w związku z ich biznesem?

– Pod tym względem Polska wybija się 
w regionie, zarówno z uwagi na dostępność 
powierzchni biurowych, jak i magazynowych 
czy produkcyjnych. Dla przykładu dostępność 
wolnych powierzchni biurowych (tzw. wskaźnik 
pustostanów) waha się w największych pol-
skich miastach pomiędzy 7 a 15%. To najpełniej 
pokazuje, że mamy do czynienia z ogromnym 
rozwojem powierzchni biurowych, szczegól-
nie w perspektywie dalszego spodziewanego 
wzrostu napływu inwestycji BSS. 
Inwestorzy podkreślają też, że firmy budu-
jące biurowce starają się w jak największym 
stopniu spełnić ich oczekiwania, tak by były 
to miejsca zachęcające do pozyskania jak 
najlepszych kadr. W walce o pracownika 
istotne jest nie tylko wynagrodzenie czy be-
nefity pozapłacowe, ale i doskonałej jakości 
powierzchnia biurowa, dostosowana do po-
trzeb i oczekiwań wymagającej Generacji Y. 
Trzeba przyznać, że Polscy deweloperzy sta-
ją na wysokości zadania i obecnie jest to dla 
nich naprawdę złoty okres, a także szansa na 
dalszy rozwój.

P W jaki sposób miasta mogą aktywizować 
rynek pracy pod względem prób sprostania 
potrzebom firm z obszaru BPO, Shared Ser-
vice i GBS? Czy PAiZ tworzy obecnie pro-
gramy przeznaczone dla władz miast, które 
chciałyby sprostać rosnącym  wymaganiom 
rynku pracy?

– W każdym mieście mamy kilkanaście przy-
kładów udanych realizacji projektów w obsza-
rze aktywizacji studentów, ale nie tylko. Wiele 

inicjatyw dotyczy aktywizacji kobiet w obsza-
rze IT – są to akcje wspierane przez biznes za-
równo finansowo, jak i merytorycznie. Trzeba 
przyznać, że włodarze miast oraz biznesmani 
coraz lepiej radzą sobie z programami part-
nerskimi i organizują skuteczne programy 
informacyjne.
Wraz z Ministerstwem Rozwoju staramy się 
angażować w przygotowanie programów, 
które mogłyby wesprzeć finansowo tego 
typu inicjatywy. Od września rusza nowy pro-
gram, do którego nabór wniosków prowadzić 
będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwo-
ju. Chodzi tu o inicjatywy zmierzające do 
rozwoju kadr dla sektora BSS w mniejszych 
miastach (o liczbie mieszkańców poniżej 
200 tys.), które realizowane będą wspólnie 
przez lokalne uczelnie i świat biznesu w for-
mie dedykowanych programów kształcenia. 

Nacisk będzie postawiony przede wszyst-
kim na umiejętności w obszarze języków i IT. 
Bardzo istotne jest tutaj pokazanie, że taka 
współpraca z biznesem ma miejsce i że bę-
dzie wdrażana na podstawie zidentyfikowa-
nych potrzeb rynku pracy. Pozwoli to też na 
wzmocnienie oferty mniejszych ośrodków 
miejskich jako atrakcyjnej alternatywy dla do-
tychczasowych miast-liderów
Co ważne, zainteresowanie władz w zakresie 
szkolenia przyszłych kadr przenosi się już 
na poziom liceów, co bardzo cieszy, bo już 
na tym poziomie można doskonale rozwijać 
umiejętności językowe czy informatyczne 
przyszłych pracowników centrów usług. 
Jednocześnie pokazuje to, że ścieżka przy-
gotowania kadr powinna zaczynać się dużo 
wcześniej, jednak wiele zależy tu właśnie od 
wspólnych  inicjatyw miast i biznesu. Poza 
tym w ramach projektów finansowanych 
ze środków unijnych uczelnie lokalne we 
współpracy z firmami mogą przygotować 
swoje propozycje wspierające rozwój kadr 

o określonych umiejętnościach. Mamy tu 
więc trzech ważnych partnerów: biznes, 
władze lokalne i finansowanie z funduszy 
europejskich, które mają szansę skutecznie 
wpłynąć na dalszy rozwój lokalnych rynków 
pracy pod względem nie tylko ilościowym, 
ale i jakościowym.

P Czy poza dostępnością kadr i powierzch-
ni biurowych są jeszcze jakieś inne czynni-
ki, które miasta starają się wykorzystywać 
w pozyskiwaniu nowych inwestorów?

– Tak, bardzo istotne są jeszcze dwa inne 
aspekty. Między innymi jest to wspomniane 
wcześniej konsekwentne podnoszenie jako-
ści życia w miastach, bo dzięki temu rośnie 
ich szansa na pozyskiwanie pracowników 
z innych polskich miast, ale też z Europy 

Wschodniej i Zachodniej. Ci ostatni oczekują 
bowiem określonych standardów życia, ja-
kie znają ze swoich krajów. Tak więc jakość 
życia, oferta kulturalna czy sportowa zaczy-
nają odgrywać coraz większą rolę. Drugim 
istotnym elementem chociażby dla nowych 
inwestorów jest znalezienie partnera do 
dialogu we władzach lokalnych. Miękkie za-
chęty oferowane przez włodarzy miast, ich 
otwartość na nowych inwestorów to obec-
nie czynniki doceniane zarówno w trakcie 
procesu decyzyjnego, jak i po jego realizacji. 
Oczywiście zachęty twardsze, czyli fundusze 
na szkolenie czy zwolnienie z podatku od 
nieruchomości, są mile widziane, ale to nie 
jest kluczowy element, który przeważy szalę 
na korzyść tej czy innej lokalizacji. Inwesto-
rzy oczekują bliskiej współpracy w zakresie 
np. pomocy w kreowaniu marki firmy na 
lokalnym rynku, wsparcia procesów rekru-
tacyjnych czy ułatwienia współpracy z uczel-
niami lokalnymi.
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Inwestorzy podkreślają też, że firmy 
budujące biurowce starają się w jak 
największym stopniu spełnić ich 
oczekiwania, tak by były to miejsca 
zachęcające do pozyskania jak 
najlepszych kadr. 



60

PROJECT MANAGEMENT

Zarządzanie zmianą  
a zarządzanie 

projektem

72% respondentów badań dotyczących zarządzania zmianą, prowadzonych na całym 
świecie przez amerykańską organizację Prosci, spodziewa się, że w ciągu najbliż-

szych dwóch lat liczba zmian w ich organizacjach wzrośnie(Prosci Inc., Best Practices in Change 
Management – 2016 Edition). Jednocześnie 89% uczestników tych badań wskazuje, że zmiany 
wdrażane w ich firmach dotyczą procesów – czyli w istotny sposób zmieniają dotychczasowe 
metody pracy pracowników.

O czym przeczytasz w tym artykule:
1. Na czym polega zarządzanie zmianą, dlaczego project manager powinien się nim zajmować?
2. W jaki sposób zarządzanie zmianą łączy się z zarządzaniem projektami?
3. Czego kierownik projektu może oczekiwać od change managera? Kto powinien realizować 

zadania Change Management, jakie powinno być strukturalne powiązanie pomiędzy rolami 
Change i Project Management?

4. W jaki sposób project manager może zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania zmianą?

Krzysztof Ogonowski
Prezes BPI Polska, ekspert w dziedzinie zarządzania zmianą, certyfikowany instruktor PROSCI Change 
Management, członek-założyciel ACMP.

Poradnik dla project managerów i kadry zarządczej
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Są to co najmniej dwa z długiej listy powodów, 
dla których osoby zarządzające projektami 
zwracają coraz większą uwagę na stosun-
kowo nową dziedzinę wiedzy – zarządzanie 
zmianą (Change Management), rozumiane 
jako zarządzanie ludzkimi aspektami projek-
tu dla osiągnięcia jego celów biznesowych. 
Obecnie przechodzi ono tę samą drogę, któ-
rą przez ostatnie 20 lat pokonało zarządzanie 
projektami – staje się dziedziną ustruktury-
zowaną, ze swoimi procesami i narzędziami, 
standardami kompetencji oraz metodykami. 
Najlepszym przykładem jest fakt powstania 
w 2011 r. globalnej organizacji zrzeszającej 
praktyków zarządzania zmianą – Associa-
tion of Change Management Professionals 
(ACMP) – która półtora roku temu opubliko-
wała standard kompetencyjny i uruchomiła 
certyfikację Change Management Profes-
sional. Niniejszy artykuł, nawiązując do naj-
nowszych trendów w zakresie zarządzania 
zmianą, odnosi się do zagadnień istotnych dla 
osób zarządzających programami i projekta-
mi oraz dla najwyższej kadry menedżerskiej, 
uruchamiającej programy zmian, wdrażają-
cych nowe strategie i zmieniających model 
biznesowy firmy.

Na czym polega zarządzanie 
zmianą, dlaczego project mana-
ger powinien się nim zajmować?

Projekty realizowane obecnie w firmach 
bardzo często wynikają z potrzeby dostoso-
wania organizacji, procesów i zasobów do 
zmieniających się potrzeb klientów, wymagań 
regulacyjnych, presji ze strony konkurentów 
i możliwości, które stwarzają nowoczesne 
technologie, zwłaszcza w dziedzinie komuni-
kacji i wymiany danych. To powoduje potrze-
bę wdrażania narzędzi IT, optymalizacji pro-
cesów, wdrażania nowych produktów i usług, 
zmiany struktur organizacyjnych, restruk-
turyzacji firm, połączeń i przejęć, wdrażanie 
nowych metod zarządzania i nowej kultury 
pracy (Lean, Six Sigma, podejście zwinne do 
zarządzania – Agile) i podejmowania wielu 
innych działań, które na końcu skutkują po-
trzebą zmiany sposobu pracy pracowników.

Większość menedżerów i praktyków biznesu 
koncentruje się na meritum tych zmian, na 
„twardych” produktach projektów: narzę-
dziach, systemach, matrycach celów, opisach 
procesów, procedurach, schematach i regu-

laminach organizacyjnych. W praktyce wiele 
projektów nie osiąga zakładanych rezultatów 
biznesowych nie z powodów przyjęcia nie-
właściwego rozwiązania czy nieodpowiedniej 
strategii, ale z przyczyn dużo bardziej prozaicz-
nych – jawnego albo ukrytego oporu pracow-
ników, niechęci do przyjęcia i stosowania no-
wych rozwiązań, podważania ich zasadności 
i sensowności, trwania przy dotychczasowych 
sposobach pracy. Prowadzi to do wdrożenia 
rozwiązań z opóźnieniem, wdrożenia rozwią-
zania częściowego, a niekiedy do porzucenia 
projektu. Nawet jeśli wdrożone są produkty 
projektu, nie zawsze oznacza to osiągnięcie 
zakładanych rezultatów biznesowych. 

Ponieważ coraz więcej zmian w firmach reali-
zowanych jest poprzez projekty, także ocze-
kiwanie co do ich rezultatów przenoszone 
jest na kierowników projektów. Członkowie 
zarządów, dyrektorzy – zleceniodawcy pro-
jektów – oczekują od projet managera osiąg-
nięcia konkretnych rezultatów, zakładanych 
korzyści w zakresie efektywności czy jakości, 
a nie tylko „wdrożenia systemu zgodnie ze 
specyfikacją”, „przygotowania opisu zopty-
malizowanych procesów w firmie”, „zaprojek-
towania nowej struktury organizacyjnej” czy 
„specyfikacji nowego produktu”.

Duża część tych rezultatów zależy od przyję-
cia i stosowania docelowych rozwiązań przez 
pracowników, których zmiana dotyczy. Jeśli 
np. firma w ramach zmiany modelu bizneso-
wego rozszerza ofertę w kierunku świadcze-
nia usług kompleksowych, wówczas wynik 
zmian zależy od tego, jak szybko handlow-
cy nauczą się nowego podejścia i zaczną je 
stosować w praktyce: tworzyć nowe oferty, 
przedstawiać je klientom i skutecznie finali-
zować transakcje, podpisując umowy. Dość 
często pojawia się w takiej sytuacji opór wo-
bec nowych rozwiązań. Skutkuje on nie tylko 
natężeniem nieformalnej komunikacji i po-
gorszeniem nastrojów wśród pracowników, 

ale przede wszystkim ma realny wpływ na po-
jawienie się – albo nie – zakładanej wielkości 
sprzedaży nowej oferty. W przypadku niesku-
tecznego wdrożenia klienci mogą odczuć spa-
dek jakości obsługi, nowa oferta pozostanie 
jedynie w planach zarządzających, a niektó-
rzy niezadowoleni sprzedawcy mogą odejść 
z pracy – także ci, których dotychczas dobrze 
sobie radzili. Dotyczy to również innych ro-
dzajów projektów, wspomnianych wcześniej. 
W tym kontekście efekt biznesowy projektów 
niosących zmiany dla pracowników zależy od 
trzech czynników wpływających na ROI (sto-
pę zwrotu) z zarządzania zmianą (na podsta-
wie http://www.change-management.com/
tutorial-case-mod4.htm):
• Jak szybko pracownicy przyswoją nowy 

sposób pracy?
• Jak wielu z nich będzie stosowało nowe 

rozwiązania?
• Jak skutecznie będą wykonywać swoje 

nowe, zmienione obowiązki?

W związku z tym skuteczny kierownik projektu 
nie może o tych pracownikach zapomnieć, po-
mimo tego, że zazwyczaj:
• Nie są to jego pracownicy (podlegają innym 

menedżerom), więc nie ma na nich bezpo-
średniego wpływu.

• Nie zawsze zna on dobrze realia ich pracy 
i nie ma wystarczającej wiedzy, aby oszaco-
wać wpływ zmian na osoby z różnych czę-
ści organizacji.

• Menedżerowie pracowników objętych 
zmianami też nie zawsze się z tymi zmia-
nami identyfikują, a czasami wręcz je boj-
kotują.

• Pracownicy obawiają się nowych sposobów 
pracy i niechętnie przyjmują rozwiązania, 
które zmieniają ustalony porządek rzeczy 
i naruszają rutynowe schematy działania.

• Project managerowi nie zawsze wystarcza 
czasu na prawidłowe zarządzanie projektem, 
a co dopiero na dodatkowe zadania związane 
z zajęciem się „aspektami ludzkimi”.

PROJECT MANAGEMENT

Ponieważ coraz więcej zmian w firmach 
realizowanych jest poprzez projekty, także 
oczekiwanie co do ich rezultatów przenoszone 
jest na kierowników projektów. 
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W jaki więc sposób kierownik projektu może 
efektywnie zajmować się zarządzaniem zmia-
ną, biorąc pod uwagę wymienione ogranicze-
nia? Najpierw należy przyjrzeć się temu, w jaki 
sposób zarządzanie zmianą wiąże się z zarzą-
dzaniem projektem.

Powiązanie pomiędzy 
zarządzaniem zmianą (CM) 
i zarządzaniem projektem (PM)

Naturalną częścią wspólną PM i CM jest dą-
żenie do osiągnięcia rezultatu biznesowego 
projektu: zarządzanie projektem odpowia-
da za jego część „twardą”, merytoryczną, 
a zarządzanie zmianą za akceptację projektu 
przez pracowników i odpowiednią zmianę 
dotychczasowych sposobów pracy, co ilu-
struje rys. 1.

Dodatkowo zarządzanie zmianą i zarządza-
nie projektem powinny być zintegrowane wo-
kół cyklu życia projektu.

Jak widać na rys. 2., zarządzanie zmianą doko-
nuje się na dwóch poziomach:
• Organizacyjnym, zgodnie z etapami pro-

cesu zmiany (tu na przykładzie jednej 
z najbardziej powszechnie stosowanych 
na świecie metodyk Change Management, 
opracowanej przez PROSCI), począwszy 
od strategicznego podejścia, poprzez pla-
nowania działań w zakresie zarządzania 
zmianą i ich integrację z planem zarządza-

nia projektem, aż do utrwalenia efektów 
biznesowych po zakończeniu projektu. 

• Indywidualnym, zgodnie z modelem ADKAR®, 
definiującym pięć etapów, które każdy pra-
cownik i zespół potrzebuje przejść, aby 
skutecznie wdrożyć zmianę wynikającą 
z nowego, oczekiwanego sposobu pracy po 
wdrożeniu projektu. Należy zauważyć, że 
w momencie uruchomienia wdrożenia pro-
jektu w całej organizacji wszyscy pracownicy 
powinni posiadać umiejętności niezbędne do 
wykonywania pracy zgodnie z nowymi ocze-
kiwaniami, wynikającymi ze specyfiki zmiany.

Skuteczne zarządzanie zmianą na poziomie 
organizacyjnym służy temu, aby poprzez od-
powiednie zaangażowanie i przygotowanie 

pracowników do nowego sposobu pracy uzy-
skać ich pełną gotowość do pracy w nowych 
warunkach i poprzez to osiągnąć rezultaty bi-
znesowe. Rezultaty te zależą od dwóch wspo-
mnianych czynników, wpływających na ROI 
z zarządzania zmianą, związanych z szybkością 
i skutecznością przyswajania rozwiązań przez 
jak największą grupę pracowników, których 
zmiana dotyczy.

Organizacyjny i indywidualny wymiar zarzą-
dzania zmianą potrzebują zharmonizowa-
nia ze sobą oraz z cyklem realizacji projektu 
w taki sposób, aby w momencie gotowości 
rozwiązania projektowego do wdrożenia pra-
cownicy, których zmian dotyczy, byli już przy-
gotowani do pracy zgodnie z nowymi wyma-
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Źródło: Na podstawie Prosci (http://www.change-management.com/tutorial-integrating-cm-pm-mod1.htm.)

Rys. 1. Powiązanie pomiędzy zarządzaniem projektem i zarządzaniem zmianą

Rys. 2. Zarządzanie zmianą na tle cyklu realizacji projektu

Źródło: BPI Polska na podstawie materiałów Prosci, 2017
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ganiami. W praktyce często dzieje się tak, że 
zarządzanie zmianą rozpoczynane jest zbyt 
późno i nie ma już czasu, aby się nim zająć 
w należyty sposób. Potwierdza to wykres 1., 
pochodzący z badań realizowanych przez 
PROSCI w ponad 1100 organizacjach na ca-
łym świecie. Uczestnicy odpowiadali na pyta-
nia: „Kiedy rozpocząłeś zarządzanie zmianą 
w projekcie?” (słupek jaśniejszy) oraz „Kiedy 
rozpocząłbyś następnym razem?” (słupek 
ciemniejszy). 

Wynika z niego, że prawie wszyscy uczestnicy 
badania wskazują potrzebę rozpoczynania 
działań w zakresie zarządzania zmianą już na 
etapie inicjowania projektu.

Kto powinien realizować zadania 
Change Management? Jakie po-
winno być strukturalne powią-
zanie pomiędzy rolami Change 
i Project Management? Czego 
kierownik projektu może oczeki-
wać od change managera?

Przede wszystkim należy zastanowić się, na 
czym polegają działania w zakresie zarządza-
nia zmianą. Otóż aby należycie przygotować 
projekt od tej strony, należy:
• Opracować strategię zarządzania zmia-

ną – zbadać poziom ryzyka wynikający 
z charakterystyki projektu (stopień zło-
żoności zmiany) i specyfiki organizacji 
(jej podatności na zmianę), określić siłę 
i sposób wpływu zmiany na pracowników, 
a na tej podstawie oszacować niezbędne 
zasoby do realizacji zadań, określić spo-
sób zarządzania głównymi obszarami 
oporu i zapewnić sobie wsparcie ze stro-
ny menedżerów najwyższego szczebla, 
odpowiedzialnych za zmiany (sponsorów 
zmian). Celem tego etapu jest dostosowa-
nie strategii do specyfiki zmiany i wyskalo-

wanie podejścia od Change Management, 
które jest niezbędne do zastosowania, 
aby projekt osiągnął sukces biznesowy.

• Opracować na tej podstawie plan zarzą-
dzania zmianą, koncentrujący się na klu-
czowych obszarach zadań niezbędnych 
dla pozyskania i przygotowania pracowni-
ków do zmian. Te obszary to:

 › komunikacja zmiany,
 › działania sponsora głównego i innych 
kluczowych menedżerów wyższego 
szczebla (koalicji sponsorów),

 › zaangażowanie i przygotowanie do peł-
nienia funkcji kierowników średniego 
szczebla, bezpośrednich przełożonych 
pracowników,

 › szkolenia – jak przejść przez zmianę i w jaki 
sposób pracować po jej wdrożeniu?

 › zarządzanie oporem wobec zmian wśród 
różnych grup interesariuszy projektu.

Zarówno opracowanie strategii zarządza-
nia zmianą, jak i planów stanowi zadanie 
change managera, osoby posiadającej od-
powiednie kompetencje, współpracującej 
z kierownikiem projektu. Natomiast sama 

realizacja tych zadań rozłożona jest na różne 
osoby, pełniące w organizacji kluczowe funk-
cje w zmianie. Ilustruje to wykres 2. Należy 
zauważyć, że w ramach zespołu project ma-
nagera mieszczą się różne role eksperckie, 
podobnie jak w ramach kompetencji Change 
Management (np. komunikacja, szkolenia, or-
ganizacja wydarzeń).

Jak widać, sponsorzy i kierownicy (mene- 
dżerowie i liderzy w organizacji objętej 
zmianą) powinni być „twarzą zmiany” dla 
pracow- ników, a change manager i project 
manager mają im umożliwić skuteczne peł-
nienie tych ról.. Zadanie change managera 
stanowi opracowanie strategii i planu zarzą-
dzania zmianą, a zadaniem project managera 
jest zintegrowanie tych elementów z planem 
projektu. Change manager powinien być rów-
nież odpowiedzialny za przygotowanie osób 
zarządzających do pełnienia ich funkcji w pro-
cesie zmiany, aby skutecznie mogły być „twa-
rzą zmiany” wobec pracowników.

Co do powiązań pomiędzy strukturą zespo-
łu projektowego i strukturą zespołu zarzą-
dzania zmianą: można wskazać cztery pod-
stawowe modele, które zgodnie z wynikami 
badań z różną częstotliwością są stosowa-
ne w praktyce. 

Wybór danego modelu zależy od wielu czyn-
ników, takich jak: stopień złożoności i ryzyk 
ludzkich w projekcie, dojrzałość organizacji do 
zarządzania zmianą, poziom kompetencji kie-
rownika projektu, oczekiwania sponsora etc. 
Każdy z modeli ma swoje wady i zalety, chociaż 
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Źródło: BPI Polska (zarządzanie-zmianą.com), na podstawie Prosci.

Wykres 1. Lessons learned z projektów: kiedy należy rozpocząć zarządzanie zmianą

Wykres 2. Kluczowe role w organizacji w zarządzaniu zmianą
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jak widać, najczęściej stosuje się model, w któ-
rym change manager jest członkiem zespołu 
projektowego i raportuje do kierownika pro-
jektu. Ma to niewątpliwą zaletę, gdyż wówczas 
działania w zakresie zarządzania zmianą są 
dobrze osadzone w realiach projektu i project 
manager ma łatwość dysponowania tym zaso-
bem. Z drugiej strony, szczególnie przy trud-
nych projektach, o wysokim poziomie ryzyk 
ludzkich, ograniczeniem tego modelu może 
być filtrowanie przez project managera prze-
kazów do sponsora, gdyż niektóre działania 
rekomendowane z punktu widzenia zarządza-
nia zmianą mogą wymagać korekty harmono-
gramu i zakresu projektu – a to nie zawsze jest 
sytuacja pożądana dla kierownika projektu. 

Należy przy tym pamiętać, że change mana-
ger potrzebuje pewnych szczególnych kom-
petencji, którymi są:
• Wysokie umiejętności komunikacyjne.
• Znajomość metod i narzędzi zarządzania 

zmianą.
• Rozumienie biznesu, w tym specyfiki pro-

jektu oraz organizacji, w której zmiana jest 
wdrażana.

• Umiejętność skutecznego oddziaływania 
na biznes, w tym pracy z menedżerami 
różnych szczebli.

• Elastyczność, skuteczne działanie w wa-

runkach niedookreśloności, gotowość do 
zmiany planów i dostosowania ich do bie-
żących potrzeb.

• Przydatna okazuje się również znajomość 
koncepcji i narzędzi zarządzania projekta-
mi, zwłaszcza w dużych organizacjach, gdzie 
te standardy są powszechnie stosowane.

Pojawia się dość często pytanie, czy change 
manager powinien być osobą z wewnątrz 
organizacji i na ile osoba z zewnątrz może 
być skuteczna w tej roli. Odpowiedź brzmi: 
„TAK, ale pod pewnymi warunkami”. Zależy 
to przede wszystkim od tego, na ile w orga-
nizacji istnieje świadomość potrzeby takiej 
roli oraz czy są osoby posiadające odpo-
wiednie kompetencje. Należy podkreślić, że 
praca change managera dotyczy różnych 
dziedzin (komunikacja, zarządzanie inte-
resariuszami, strategiczne podejście do 

zmiany, szkolenia, organizacja wydarzeń, 
wsparcie indywidualne dla menedżerów 
najwyższego szczebla etc.), dlatego przy 
bardziej złożonych projektach zadania te 
często realizuje kilka osób (np. oddelegowa-
nych do projektu na 20–100% etatu). Można 
wyobrazić sobie zatrudnienie zewnętrznego 
change managera, który pomoże zbudować 
tę kompetencję wewnątrz organizacji po-
przez zaprojektowanie strategii i opracowa-
nie planu zarządzania zmianą oraz realiza-
cję najbardziej wymagających zadań mniej 
pracochłonnych (np. praca ze sponsorami, 
przygotowanie założeń do strategicznej ko-
munikacji zmiany), pozostawiając zadania 
bardziej pracochłonne osobom zatrudnio-
nym w organizacji na stałe, stopniowo bu-
dując ich kompetencje.

PROJECT MANAGEMENT

Pojawia się dość często pytanie, czy change 
manager powinien być osobą z wewnątrz 
organizacji i na ile osoba z zewnątrz może być 
skuteczna w tej roli. Odpowiedź brzmi: „2 x TAK, 
ale pod pewnymi warunkami”.  

Wykres 3. Najczęściej stosowane modele organizacyjne na styku zarządzania projektem i zmianą
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W jaki sposób project manager 
może zdobyć wiedzę i umiejęt-
ności w zakresie zarządzania 
zmianą?

Przede wszystkim na rynku są dostępne 
szkolenia w zakresie zarządzania zmianą – do-
stosowane do potrzeb project managerów. 
Na przykład warsztat na licencji PROSCI, 
pozwalający project managerowi zapoznać 
się z podstawowymi elementami metodyki 
zarządzania zmianą, trwa tylko jeden dzień 
i przygotowuje kierowników projektu do sto-
sowania CM w swoim projekcie oraz do efek-
tywnej współpracy z change managerem. Są 
też bardziej zaawansowane kursy połączone 
z certyfikacją, które nie tylko umożliwiają 
zapoznanie się z metodyką, ale pozwalają 
zastosować ją na praktycznym przykładzie 
własnego projektu z zamiarem umożliwie-
nia stosowania metodyki od razu po za-
kończeniu szkolenia. Niektóre organizacje 
przygotowują w ten sposób nie tylko chan-
ge managerów, ale właśnie również project 
managerów odpowiedzialnych za kluczowe 
projekty, a także menedżerów nadzorują-
cych takie przedsięwzięcia. Project manager 

może skorzystać ze wsparcia change mana-
gera, który może być przewodnikiem i źród-
łem informacji o dobrych praktykach oraz 
sprawdzonych metodach i narzędziach, po-
magając project managerowi budować kom-
petencje w zakresie zarządzania zmianą.
Podsumowując: coraz więcej organizacji na 
całym świecie dostrzega potrzebę usyste-
matyzowanego zarządzania zmianą, upatru-
jąc w tym korzyści biznesowych oraz źródła 
przewagi konkurencyjnej. Do Polski ten trend 
dociera powoli, jednak biorąc pod uwagę 
rosnące tempo zmian w otoczeniu, można 
spodziewać się, że wzorem organizacji z in-
nych krajów project managerowie będą co-

raz częściej potrzebowali profesjonalnego 
i skutecznego wsparcia w zarządzaniu ryzy-
kami ludzkimi – aby z większym prawdopo-
dobieństwem (i z większym spokojem…), przy 
mniejszym ryzyku, osiągać założone cele 
biznesowe. Można ponadto liczyć na to, że 
coraz więcej osób dostrzega, że może to być 
przewaga nie tylko dla firmy, ale dla siebie sa-
mego, jako profesjonalisty, który potrafi kom-
pleksowo podejść do wdrażanego projektu 
i zapewnić jego sukces biznesowy.

Model ADKAR i definicje elementów ADKAR 
są zastrzeżonym znakiem towarowym Prosci, 
Inc. Wykorzystane za zgodą Prosci.

PROJECT MANAGEMENT

Coraz więcej organizacji na całym świecie 
dostrzega potrzebę usystematyzowanego 
zarządzania zmianą, upatrując w tym 
korzyści biznesowych oraz źródła przewagi 
konkurencyjnej.
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Kiedy wsparcie  
przychodzi 
z zewnątrz

19 marca w Katowicach odbyła się III Śląska Konferencja Interim Management 2017 
pod hasłem „Interim Management – przepis na sukces”. Poprosiliśmy kilku prelegen-

tów – doświadczonych interim managerów, członków Śląskiego Koła Regionalnego Stowa-
rzyszenia Interim Managers, aby podzielili się z nami swoimi uwagami na temat tego, jak 
doświadczenie, wiedza oraz umiejętności mogą wspierać firmy, z którymi współpracowali 
lub współpracują. 

W czym specjalizują się nasi rozmówcy?
Konrad Bajger: tworzenie oraz wdrażanie strategii firmy, budowanie wartości w spółce.
Beata Barszczowska: wyprowadzanie firm pogrążonych w kryzysie na spokojne wody, 
przeprowadzanie przedsiębiorstw przez trudy sukcesji w biznesie.
Jadwiga Dyktus: opanowanie kryzysu przywództwa.
Małgorzata Michalik: przygotowywanie planów zaradczych i kontrola procesów.
Krzysztof Stadler: wprowadzanie ISO 26000, czyli zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, 
przeprowadzanie Diagnozy Potrzeb Rozwojowych.
Mateusz Witański: wdrażanie dobrych praktyk i profesjonalnych standardów. 

Skontaktuj się z naszymi ekspertami: 
kontakt@sim.katowice.pl 
www.sim.katowice.pl

Jak interim manager może poprawiać efektywność biznesu?
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Tworzenie oraz wdrażanie 
strategii firmy

Wielu przedsiębiorców prowadzi swoje fir-
my, żyjąc dniem obecnym. Zaabsorbowani 
pozyskiwaniem kontraktów, zabiegami o ich 
rentowność i wyścigiem z konkurentami 
tracą z oczu przyszłość. Wsparcie w kon-
struowaniu strategii to jedno z typowych 
pól działalności interim managera. Z jed-
nej strony stoi on z boku i spogląda na siły 
i słabości firmy bez emocji spowodowanych 
uwikłaniem w jej struktury i zależności per-
sonalne, a z drugiej dostrzega ostrzej nie 
tylko szanse, ale przede wszystkim zagro-
żenia tkwiące w otoczeniu. W pracy nad 
strategią niezbędne są wytrwałość i konse-
kwencja oraz nieulegnięcie pokusie łatwych 
wyborów i myślenia życzeniowego. Budo-
wanie wygrywającej strategii nie stanowi 

prostego procesu. Wymaga zaangażowania 
zespołów, przekonania ich i porwania za 
sobą. Niezbędny jest aktywny udział ścisłe-
go kierownictwa nie tylko na etapie kreacji, 
ale także w procesie wdrażania. Interim 
manager wnosi do organizacji niezbędne 
instrumentarium i wiedzę potrzebne do 
zbudowania strategii, jej wdrożenia oraz 
strategicznego planowania, np. bazując na 
Karcie BSC. 

Budowanie wartości spółki

Problem wartości, jaką firma dostarcza 
swoim klientom, tkwi korzeniami w genezie 
każdego przedsiębiorstwa. Biznes rodzi się 
zwykle w oparciu o pomysł na produkt lub 
usługę. Jeśli pomysł okazuje się trafiony, 
przedsiębiorca odnosi sukces i najczęściej 
poszerza znacznie swoją ofertę. Zwykle do 

czasu, gdy jego pomysły znajdą sprawnych 
naśladowców lub pojawią się silni konkuren-
ci z zewnątrz. Moment, w którym dochodzi 
do stagnacji, to sygnał, że sam produkt czy 
usługa nie stanowią już dla klienta wartości 
odróżniającej firmę od konkurencji. Bo tak 
naprawdę, nigdy nie były wartością, tyle 
że wcześniej ten problem się nie ujawniał. 
Na rozwiniętym rynku osobliwych potrzeb 
klienta nie konkurują już ze sobą wprost 
produkty. Konkuruje natomiast dojrzałość 
organizacji i jej zdolność do zaspokojenia 
coraz szerszego wachlarz wyrafinowanych 
potrzeb. Przetrwają ci, którzy te procesy 
rozumieją lepiej od innych. Interim mana-
ger wnosi do organizacji inny, świeży punkt 
widzenia. Pomaga te wartości zrozumieć 
i wykreować, a następnie w oparciu o nie 
zbudować przewagę konkurencyjną.

PROJECT MANAGEMENT

Konrad Bajger
Absolwent studiów menedżerskich MBA i krakowskiej AGH. Interim manager i doradca z wieloletnim do-
świadczeniem zawodowym w obszarach dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem. Specjalizuje się w pla-
nowaniu strategicznym, aspektach rozwojowych firmy oraz usprawnianiu jej procesów biznesowych. Członek 
zwyczajny Stowarzyszenia Interim Managers. Mediator sądowy w sprawach gospodarczych. Jego strona in-
ternetowa to www.bajger.pl.

Opanowanie kryzysu  
przywództwa 

Brak prezesa zarządu w spółce lub słabość 
lidera prowadzącego przedsiębiorstwo to 
sytuacja stwarzająca dla ciągłości bizne-
su spore zagrożenie. Czasami zdarzają się 
sytuacje, w których interim manager rea-
lizuje  – uzgodnione z radą nadzorczą lub 
właścicielem spółki – zadanie opanowania 
kryzysu przywództwa.

Przykład takiego zadania stanowi koniecz-
ność przejęcia zarządzania spółką przez 
nową osobę z zewnątrz firmy, np. po ujaw-
nieniu rażącego zaniedbania przez zarząd, 
czego skutkiem jest konieczność natych-
miastowego jego odsunięcia. Kryzys przy-
wództwa występuje także w sytuacji, kiedy 
prezes zarządu nie potrafi pogodzić się 
z koniecznością wdrożenia w spółce szcze-
gólnych działań restrukturyzacyjnych go-
dzących w relacje z wierzycielami (dotych-
czasowymi dostawcami i bankami) oraz 

naruszających warunki zatrudnienia załogi. 
W takich przypadkach zatrudnienie interim 
managera jest jednym z rozwiązań proble-
mu kryzysu przywództwa, zwłaszcza kiedy 
na czas potrzebny do wybrania bez pośpie-
chu kolejnego zarządu lub czas naprawy 
spółki potrzeba doświadczonej osoby, nie-
mającej obciążeń wynikających z wewnętrz-
nych relacji w firmie.

Jadwiga Dyktus
CEO, CFO, doradca i interim manager. Specjalizuje się w restrukturyzacji i zarządzaniu strategicznym, głów-
nie w przemyśle. Podczas realizacji projektu rozwiązuje problem klienta i wzmacnia zespół kluczowych pra-
cowników jego spółki, przekazując swoje doświadczenia. Dyrektor Regionu Śląskiego Stowarzyszenia Interim 
Managers. Jej strona internetowa to www.dyktus.pl.



68

PROJECT MANAGEMENT

Wprowadzanie ISO 26000, 
czyli zasad społecznej odpo-
wiedzialności biznesu

Doskonałym polem działań interim ma-
nagera jest wspieranie firmy we wprowa-
dzaniu zasad CSR – społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Wprowadzanie PN-ISO 
26000:2012 wiąże się z dyrektywą Parla-
mentu i Rady EU 95/2014/EU (CSR) o ra-

portowaniu danych niefinansowych oraz jej 
transpozycją do Ustawy o rachunkowości 
od 01.01.2017 r. To, co jest obligatoryjne dla 
dużych firm, nie jest zabronione dla MŚP, 
a nawet wskazane. Duzi partnerzy szukają 
firm poukładanych i dobrze zorganizowa-
nych; posiadanie CSR na całym świecie bez-
pośrednio koreluje z ładem organizacyjnym 
w firmie oraz jej lepszą niż przeciętna sy-
tuacją. Firma powinna zastosować CSR sa-

modzielnie oraz dobrowolnie. Żeby jednak 
nie popełnić szkolnych błędów, powinna 
skorzystać ze współpracy z interim mana-
gerem, który wie, że CSR nie podlega wdro-
żeniu, firma audytowi czy certyfikacji, a ko-
munikowane społecznej odpowiedzialności 
odbywa się zgodnie z PPO-SAG  z użyciem 
standardu GRI G4. Kto wie to wszystko od 
razu, na pewno nie potrzebuje interima.

IM sposobem na optymalne 
pozyskanie dobrych praktyk

Na rynku ma szansę przetrwać firma,  któ-
ra jest sprawniejsza od konkurencji. Moż-
na dochodzić do tego stanu metodą prób 
i  własnych błędów, ale najskuteczniej, naj-
taniej i najszybciej jest podpatrywać, jak to 
robią inni.
Jest wiele metod pozyskiwania najlepszych 
praktyk. Wokół nich ukształtowały się całe 
segmenty rynku: mamy uczelnie, firmy 
szkoleniowe, firmy konsultingowe. Jedną 
z uznanych i kluczowych metod jest prze-
pływ pracowników pomiędzy firmami. Czę-
sto firmy decydują się na zatrudnienie pra-

cownika dlatego, że pochodzi on z wysoko 
rozwiniętej organizacji i może wprowadzić 
istotną zmianę, jest nośnikiem dobrych 
praktyk. Na tym tle Interim Management 
przestawia się wyjątkowo korzystnie. Z jed-
nej strony mamy doświadczenie i praktykę 
zgromadzoną w dużej liczbie firm dzięki 
profilowi IM-a.
Ważne jest również to, że interim nabierał 
kolejnych doświadczeń w oparciu o dostar-
czaną firmom wartość, a nie tylko z pozycji 
biernego obserwatora. Z drugiej strony, 
transfer najlepszych praktyk odbywa się 
niejako przy okazji, podczas pracy interim 
managera, a po jej zakończeniu firma nie 
musi finansować etatu.

Formuła IM, zdefiniowana w Metodyce In-
terim Managementu opracowanej przez 
Stowarzyszenie Interim Managers,  zakłada 
rozwijanie organizacji klienta oraz trans-
fer dobrych praktyk jako integralną część 
projektu IM. W „Badaniu Firm Rodzinnych 
2015”, opracowanym przez Institut Biznesu 
Rodzinnego i PWC, 37% ankietowanych firm 
wskazało profesjonalizację, czyli właśnie 
pozyskanie i wdrożenie dobrych praktyk 
jako poważne wyzwanie na najbliższe lata 
ich funkcjonowania. 
W tym kontekście Interim Management pla-
suje się jako kapitalny sposób na zaspoko-
jenie tej potrzeby.

Krzysztof Stadler
Socjolog, automatyk elektrycznej i elektronicznej automatyki przemysłowej. Absolwent Uniwersytetu Ślą-
skiego oraz Indiana University. Doradca przedsiębiorstw z wielu branż, począwszy od produkcji żywności, 
przez medycynę, po przemysł obronny. Ekspert CSR, mediator sądowy w sprawach gospodarczych. 

Roman Wendt
Ekspert produktywności i efektywności biznesowej.
Specjalizacja: produkcja, łańcuch dostaw, efektywność organizacyjna.
Doświadczenie: 20 lat zarządzania i wdrażania zmian, 30 zrealizowanych skutecznie projektów.
Autor: 7 książek o tematyce: zarządzanie, produktywność, doskonałość biznesowa; 2 metodyk biznesowych.
Prezes Stowarzyszenia Interim Managers.
Więcej na http://wendt.pl
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Przygotowywanie planów za-
radczych i kontrola procesów

W przypadku wąsko wyspecjalizowanej wie-
dzy czasem trudno jest znaleźć wysokiej kla-
sy eksperta, a jeśli już się uda, to często jego 
oczekiwania finansowe przekraczają możli-

wości budżetowe firmy związane z zatrud-
nieniem go na stałe. Idealne rozwiązanie 
stanowi wtedy interim manager, który przy-
chodzi do przedsiębiorstwa, analizuje sytu-
ację, przygotowuje plan zaradczy, konsultuje 
go z zarządem, wdraża, szkoli personel i od-
chodzi. Wszystko odbywa się sprawnie i pro-

fesjonalnie. Jest to jednorazowy wydatek, 
który szybko się zwraca. Interim managera 
można również wykorzystać do przepro-
wadzania szkoleń dla nowo przyjmowanych 
pracowników lub okresowych kontroli pro-
cesów, co zabezpieczy przed niespodziewa-
nymi problemami w przyszłości.

Małgorzata Michalik
Właściciel firmy go-pack.pl, specjalizującej się w kompleksowych analizach kosztów opakowań zwrotnych 
w relacjach B2B, doborze optymalnych rozwiązań i szkoleniach z zakresu zarządzania opakowaniami. Prowa-
dzi również giełdę, gdzie można kupić/sprzedać/wymienić/wynająć używane pojemniki zwrotne.

Interim manager wprowadzi 
firmę pogrążoną w kryzysie 
na spokojne wody 

W warunkach zmiennego otoczenia kryzys 
może się pojawić nawet w dobrze zarządza-
nej firmie. Jeśli nie zostaną w porę podjęte 
działania naprawcze, przedsiębiorstwo 
może pogrążyć się w kryzysie. Menedżer 
do zadań specjalnych, przeprowadzając 
restrukturyzację firmy, doprowadzi do po-
prawy jej wyników finansowych. Po dokona-
niu analizy przyczyn kryzysu i jego skutków 
opracuje plan sanacyjny. Działania napraw-
cze podejmowane będą nie tylko w obsza-
rze redukcji kosztów stałych i zmiennych, 
ale także pozyskania dodatkowych przy-
chodów. IM podejmie trudne rozmowy 

z wierzycielami, w tym z bankami, mające na 
celu restrukturyzację zadłużenia. Nie zapo-
mni również o dłużnikach. Współpraca z in-
terim managerem może zostać też rozsze-
rzona o wprowadzenie w przedsiębiorstwie 
systemu wczesnego rozpoznania zagrożeń. 
Profesjonalizm w połączeniu z niezależnoś-
cią i zorientowaniem na czas czyni z interim 
managerów skutecznych menedżerów kry-
zysowych. 

Interim manager przeprowa-
dzi przedsiębiorstwo przez 
trudy sukcesji w biznesie 

Sukcesja to jeden z kluczowych problemów 
małych i średnich firm rodzinnych, bowiem 
w polskich firmach następuje właśnie zmia-

na pokoleń. Niewłaściwe przeprowadze-
nie sukcesji może doprowadzić firmę do 
upadłości. Interim manager pomoże firmie 
spojrzeć na problem zarówno w horyzon-
cie krótkoterminowym, jak i strategicznym. 
Sukcesja jest problemem nie tylko praw-
nym, podatkowym i ekonomicznym, ale 
i psychologicznym. Interim opracowuje 
plan procesu sukcesyjnego z uwzględnie-
niem tych aspektów. Zarekomenduje odpo-
wiednich fachowców z firmy albo spoza niej 
oraz stworzy wśród pracowników atmosfe-
rę akceptacji zachodzących przemian.

Beata Barszczowska
Doświadczona menedżer (CEO), doradca biznesowy. Doktor nauk ekonomicznych. Obszary kompetencyjne: 
restrukturyzacja, sukcesja w biznesie, pozyskiwanie kapitału, due diligence, corporate governance.
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Taki obraz wyłania się z ankiety przeprowa-
dzonej w 2016 r. przez firmę Cushman & Wa-
kefield wspólnie z CoreNet Global w ramach 
kontynuacji badania trendów na rynku nie-
ruchomości korporacyjnych z 2015 r. Wyniki 
ankiety wskazują na kryteria, którymi kieru-
ją się najemcy przy podejmowaniu decyzji 
o wynajęciu nieruchomości. W tegorocznym 
badaniu uwzględniono nie tylko lokalizację 
i strategie organizacji miejsc pracy, lecz także 
związek pomiędzy nieruchomościami korpo-
racyjnymi a strategią biznesową firm.
Rezultaty tegorocznej ankiety wskazują też 
na utrzymującą się rozbieżność pomiędzy 
dążeniami dyrektorów odpowiedzialnych za 
nieruchomości korporacyjne a decyzjami po-
dejmowanymi w praktyce. Wynika ona z tego, 
że przy realizacji celów strategicznych firmy 
nieruchomości korporacyjne są zbyt często 
traktowane jako drugorzędne w stosunku do 
minimalizacji kosztów. W przeprowadzonym 
badaniu przeanalizowano zależność pomię-
dzy kosztami organizacji miejsc pracy a gene-
rowaną wartością. Autorzy wskazują na nadal 
dużą przepaść pomiędzy oczekiwaniami wy-
najmujących a realiami rynkowymi przy po-

dejmowaniu decyzji o relokacji lub ekspansji.
W badaniu wzięło udział 266 responden-
tów reprezentujących duże globalne lub 
regionalne organizacje – 76% z nich to mię-
dzynarodowe korporacje. 68% pochodziło 
z Ameryki Północnej. 20% – z regionu EMEA, 
12% – z Azji i rejonu Pacyfiku. 77% bada-
nych pracuje w firmach międzynarodowych, 
a 23% – w krajowych. Silnie reprezentowane 
były firmy międzynarodowe z siedzibą w USA. 
73% respondentów obecnych jest w ponad 
25 lokalizacjach.

Związek pomiędzy strategią 
biznesową a nieruchomościa-
mi korporacyjnymi? Minima-
lizowanie kosztów ważniejsze 
od strategicznych priorytetów

Czy strategie organizacyjne dyrektorów od-
powiedzialnych za nieruchomości korporacyj-
ne znajdują odzwierciedlenie w codziennych 
decyzjach? Zapytani o największe wyzwania 
biznesowe dyrektorzy wymieniają trudności 
związane z przejściem z tradycyjnych modeli 

dążenia do efektywności kosztowej na mode-
le oparte na strategicznym wykorzystywaniu 
dostępnych zasobów, które lepiej służą osią-
ganiu celów przedsiębiorstwa.

O skali tego wyzwania może świadczyć po-
równanie wyników ankiety przeprowadzonej 
przez firmę Cushman & Wakefield i CoreNet 
Global z wynikami badania „CEO Challenges” 
(„Wyzwania dla prezesów”) przeprowadzo-
nego przez organizację Conference Board. 
Według opinii prezesów firm priorytetowe 
znaczenie mają zarządzanie talentami i in-
nowacyjność. Z tego względu można byłoby 
przypuszczać, że strategie dotyczące nieru-
chomości korporacyjnych powinny być pod-
porządkowane realizacji tych celów. Jednak 
na liście priorytetów strategii zarządzania 
nieruchomościami korporacyjnymi najwyż-
szą pozycję zajmują koszty najmu, ponieważ 
obawy związane z ich wzrostem skłaniają do 
optymalizacji portfeli nieruchomości.
W zestawieniu największych wyzwań strate-
gicznych zarządzanie talentami ma drugo-
rzędne znaczenie w stosunku do kosztów, 
natomiast wśród priorytetów wpływających 

Najważniejsze 
czynniki w strategiach 
najmu nieruchomości

Na całym świecie dyrektorzy odpowiedzialni za nieruchomości korporacyjne koncen-
trują się na opracowywaniu strategii, które umożliwią im pozyskiwanie i zatrzymywanie 

najbardziej utalentowanych pracowników oraz zwiększenie ich wydajności. Jednocześnie 
poszukują sposobów na obniżenie kosztów najmu. Kluczowym wyzwaniem jest pogodze-
nie tych dwóch – często sprzecznych ze sobą – celów.

Poznaj oczekiwania najemców

Wynik badania przeprowadzonego przez firmę Cushman & Wakefield
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na codzienne podejmowanie decyzji zajmuje 
miejsce czwarte. W rankingu czynników wpły-
wających na podejmowane decyzje i postrze-
ganych możliwości oferowanych przez port-
fele nieruchomości stwarzanie warunków 
sprzyjających innowacyjności pracowników 
ma niewielkie znaczenie przy opracowywa-
niu strategii dla nieruchomości korporacyj-
nych. Kwestie istotne dla prezesów firm są 
uwzględniane przy określaniu celów związa-
nych z nieruchomościami korporacyjnymi, 
ale w praktyce największy nacisk nadal kła-
dzie się na tradycyjne strategie zwiększania 
efektywności kosztowej i operacyjnej.

Przyczyny rozbieżności

Jedną z przyczyn może być zbyt silny wpływ 
dyrektorów finansowych na zarządzanie nie-
ruchomościami korporacyjnymi. 58% respon-
dentów biorących udział w ankiecie podlega 
bezpośrednio dyrektorom finansowym i jed-
nocześnie 58% firm dąży do redukcji kosztów. 
Dane te świadczą o tym, że nieruchomości 
korporacyjne nie są odpowiednio wykorzy-
stywane do generowania wartości strategicz-
nej – zwłaszcza w sektorze TMT (technologie, 
media i telekomunikacja), w którym rywali-

zacja o pozyskanie utalentowanych pracow-
ników jest najsilniejsza, a jednocześnie 70% 
respondentów bardziej koncentruje się na 
redukcji kosztów niż na przyciągnięciu i za-
trzymaniu uzdolnionej kadry.

Taka skala rozbieżności może dziwić nas, ale 
nie dyrektorów odpowiedzialnych za nie-
ruchomości korporacyjne. Około 48% re-
spondentów z całego świata przyznało, że 
ich strategie zarządzania nieruchomościami 
korporacyjnymi nie są powiązane z ogól-
ną strategią korporacyjną firm albo są z nią 
tylko częściowo powiązane. Jednak wyniki 
ankiety mogą również wskazać potencjalne 
rozwiązanie – istnieje silna korelacja pomię-
dzy firmami ze scentralizowanymi funkcjami 
w zakresie zarządzania nieruchomościami 
korporacyjnymi i odpowiedzialności za bu-
dżet a firmami, które wskazują na silne po-
wiązanie nieruchomości korporacyjnych ze 
strategią biznesową.

Uwzględnienie nieruchomości w strategii 
biznesowej rozwijających się organizacji bez 
stworzenia scentralizowanych zespołów 
odpowiedzialnych za nieruchomości korpo-
racyjne staje się coraz trudniejsze. Jednak 

OUTSOURCING SERVICES

Agnieszka Mazurek

dyrektor Działu Najmu, członek 
zarządu NAI Estate Fellows.

Badania przytoczone w artykule mogą 
wskazywać na dość ugruntowane 
podejście firm do kwestii najmu po-
wierzchni biurowych. Co roku niezmien-
nie najistotniejszym parametrem pozo-
staje koszt, wszyscy jednak dostrzegają 
konieczność zapewnienia innowacyjno-
ści miejsca pracy.
Dochodzi do zmian w podejściu do war-
tości stanowiska pracy, ale poza orga-
nizacją – to rynek dostarcza bowiem 
produkty wspierające zarządzanie 
talentami, zaś konkurencyjność tego 
rynku sprawia, że nie niska cena gwa-
rantuje sukces, ale ta niska cena za wyż-
szą  jakość.
Głównym interesariuszem projektu 
„najem” staje się użytkownik, a inwe-
stor zyskuje talenty bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów lub zmniejsza 
te koszty w przypadku zakupu bardziej 
elastycznych rozwiązań typu „co-wor-
king”, „activity based solutions” lub po 
prostu wnikliwie analizując efektyw-
ność oferowanej powierzchni najmu.  
Ta logika pokazuje, że nieruchomości 
komercyjne stały się zasadniczą częś-
cią HR, a projekt najmu biura podstawą 
procesu zarządzania zasobami ludzkimi 
w organizacji.
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z przeprowadzonego badania wynika, że ze-
społy te często nie są w stanie doprowadzić 
do podjęcia praktycznych decyzji w obliczu 
wyzwań korporacyjnych. Prawie 58% respon-
dentów jest zobowiązanych do osiągnięcia 
wyznaczonych rocznych celów w zakresie 
redukcji kosztów i przy podejmowaniu decy-
zji budżetowych niewielu z nich bierze pod 

uwagę takie kwestie, jak zarządzanie talen-
tami, innowacje czy zrównoważony rozwój. 
Scentralizowana kontrola może być bardzo 
przydatnym narzędziem, ale nie zostanie ono 
najlepiej wykorzystane, jeżeli ograniczymy 
możliwości wpływania na realizację strate-
gicznych celów niefinansowych.

Wybór lokalizacji – wzrost 
zainteresowania lokalizacjami 
śródmiejskimi i dobrze sko-
munikowanymi
Wybór lokalizacji na siedzibę firmy w da-
nej aglomeracji ma bezpośredni wpływ na 
wyzwania stojące przed dyrektorami naj-
wyższego szczebla, którymi są: dostęp do 
utalentowanych pracowników, możliwość 
wprowadzania innowacji, dobre relacje 
z klientami, doskonałość operacyjna i zrów-
noważony rozwój. Świadczy również o zna-
czeniu poszczególnych czynników strategicz-
nych w procesie podejmowania decyzji.

Koszt jest nadal najważniejszym kryterium 
dla 28% respondentów uczestniczących 
w badaniu, ale inne czynniki także zaczynają 
odgrywać coraz większą rolę. W porównaniu 
z ubiegłym rokiem zmalało znaczenie kosz-
tów najmu. Najemcy coraz częściej wybierają 
lokalizacje, które umożliwiają pozyskiwanie 
utalentowanych pracowników, elastyczność 
i zwiększenie efektywności operacyjnej.
 

Firmy coraz częściej prze-
prowadzają się do lokalizacji 
śródmiejskich
Problemy związane z dostępem do odpo-
wiednio wykwalifikowanej kadry stanowią 
bardzo duże wyzwanie dla firm, które starają 
się je rozwiązać, dokonując odpowiedniego 
wyboru lokalizacji na świecie i w poszczegól-

nych krajach. Z przeprowadzonego badania 
wynika, że najemcy coraz chętniej wybierają 
lokalizacje w miastach oferujących rozwinię-
tą infrastrukturę transportową i możliwość 
pozyskania utalentowanych pracowników. 
Najemcy weryfikują efektywność tradycyj-
nych modeli biznesowych, a zwłaszcza roz-
dzielenia funkcji front-office i back-office. 
Centralne obszary biznesu (COB) cieszą się 
największym zainteresowaniem najemców, 
ale tereny miejskie są generalnie uważane 
za atrakcyjne. 64% respondentów z całego 
świata lokuje biura w COB lub kreatywnych 
środowiskach miejskich.

Podmiejskie parki biznesowe nadal cieszą się 
dużym zainteresowaniem najemców – 24% 
respondentów preferuje te lokalizacje. Do-
tyczy to zwłaszcza firm z sektora przemysłu 
i life science. Jednak przy wyborze lokalizacji 
należy uwzględniać również takie czynniki, 
jak bliskość zakładu produkcyjnego i warun-
ki pracy. Jeżeli środowisko pracy jest nie-
atrakcyjne dla Milenialsów, lokowanie biura 
na przedmieściach, które nie oferują odpo-
wiednich udogodnień i infrastruktury, może 
utrudnić pozyskiwanie i zatrzymywanie uta-
lentowanych pracowników.

43% respondentów przyznało, że ich firmy 
planują przeprowadzić się z przedmieść do 
lokalizacji śródmiejskich.

Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują 
na różnice pomiędzy poszczególnymi regio-
nami. Na przykład komunikacja miejska jest 
ważniejsza dla firm w regionie EMEA oraz Azji 
i Pacyfiku niż w Ameryce Północnej. Lokaliza-
cja w COB jest istotna dla ponad połowy firm 
z regionu EMEA i dla mniej niż jednej trzeciej 
respondentów z Azji i Pacyfiku. Kreatywne lo-
kalizacje miejskie są zdecydowanie najczęściej 
preferowane przez firmy z Ameryki Północnej.
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Wyniki przeprowadzonego badania wska-
zują również na zróżnicowane preferencje 
lokalizacyjne w poszczególnych sektorach. 
W regionie EMEA 64% firm świadczących 
usługi finansowe oraz 45% firm z sektora 
TMT bierze pod uwagę możliwość przenie-
sienia biur do lokalizacji miejskich. Z kolei 
w Ameryce Północnej opcję tę rozważa od-
powiednio 45% firm z branży finansowej 
i 50% najemców z sektora TMT. Natomiast 
67% firm z sektora life science nadal prefe-
ruje lokalizacje podmiejskie.

Wybór lokalizacji często stanowi wypadkową 
różnych czynników i celów organizacji. Firmy 
dążą do pogodzenia wymogów związanych 
z redukcją kosztów, dostępem do utalento-
wanych pracowników, zapewnieniem odpo-
wiedniego kontaktu z klientami i elastycz-

nością. Zdaniem większości respondentów 
(zwłaszcza z Ameryki Północnej i regionu 
EMEA) pogodzenie tych sprzecznych celów 
jest trudne poza lokalizacjami śródmiejskimi, 
które oferują dostęp do wysoko wykwalifiko-
wanej kadry, możliwości budowania pozycji 
marki i większą swobodę organizacyjną. 
Około 43% respondentów przyznało, że ich 
firmy planują przeprowadzić się z przed-
mieść do miast, co świadczy o umocnieniu 
się tego trendu w porównaniu z ubiegłym ro-
kiem. W celu obniżenia kosztów firmy prze-
noszące biura do miast coraz częściej wpro-
wadzają elastyczne rozwiązania w miejscach 
pracy i starają się efektywniej wykorzysty-
wać droższą powierzchnię.

Miejsce pracy

Istnieje rozdźwięk pomiędzy dostrzeganiem 
znaczenia odpowiedniej organizacji miejsca 
pracy a praktyką. Dyrektorzy odpowiedzialni 
za nieruchomości korporacyjne dostrzegają 
znaczenie warunków pracy w pozyskiwaniu 
i zatrzymywaniu utalentowanych pracowni-
ków. Dziewięciu na dziesięciu respondentów 
stwierdziło, że miejsce pracy jest ważnym 
lub bardzo ważnym czynnikiem, który po-
zwala pozyskać wysokiej klasy pracowników 
i zadbać o większy komfort pracy. Wśród 
najemców z sektora life science pogląd ten 

podziela aż 100% respondentów, natomiast 
spośród przedstawicieli sektora publicznego 
tylko 67%. Jednak zdecydowana większość 
najemców zdaje sobie sprawę z tego, że ist-
nieje związek pomiędzy zagwarantowaniem 
odpowiednich warunków pracy a realizacją 
strategicznych celów firmy.

Niemniej jednak wielu respondentów stwier-
dziło, że sposób organizacji pracy w ich fir-
mach nie umożliwia stworzenia idealnych 
warunków pracy, które pomogłyby przyciąg-
nąć innowacyjnych pracowników. Z przepro-
wadzonego badania wynika, że tylko 63% 
firm przeznacza do 25% zajmowanej po-
wierzchni na współpracę. W sektorze finan-
sowym odsetek firm przeznaczających na 
ten cel co najmniej jedną czwartą powierzch-
ni wynosi 47%, a w sektorze przemysłowym –  
zaledwie 8%.

Współpraca i co-working 

Zważywszy na koncentrację prezesów firm 
na zarządzaniu talentami i wprowadzaniu 
innowacji, a także na znaczenie przestrzeni 
do współpracy i co-workingu w osiąganiu 
tych celów, zaskakująco dużo firm nadal 
funkcjonuje w oparciu o tradycyjne mode-
le organizacji miejsca pracy. Od przepro-
wadzenia poprzedniego badania w 2015  r. 
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nie odnotowano wzrostu odsetka firm 
wykorzystujących miejsca pracy do pozy-
skiwania uzdolnionych pracowników – nie 
zwiększyła się także skala wprowadzanych 
innowacji.
Jednak w sferze organizacji miejsca pra-
cy wprowadzane są pewne zmiany. Firmy, 
które przetestowały przestrzenie co-wor-
kingowe, szybciej wdrażają takie rozwiąza-
nia. 22% respondentów stwierdziło, że co-

-working jest jednym z elementów strategii 
realizowanych przez ich firmy. W porówna-
niu z ubiegłorocznym badaniem odnoto-
wano bardzo duży wzrost liczby przedsię-
biorstw, które wdrażają zasady elastycznej 
organizacji miejsc pracy. Na przykład 89% 
respondentów z regionu EMEA wprowadza 
w życie lub testuje te zasady w celu zwięk-
szenia elastyczności i tworzenia atrakcyj-
niejszych miejsc pracy umożliwiających 
większą wydajność. Odsetek ten jest za-
skakująco wysoki w krajach Azji i Pacyfiku 
(78%) i niższy od oczekiwanego w Ameryce 
Północnej (60%).

Podsumowanie

Powiązanie strategii dotyczących nieru-
chomości korporacyjnych z priorytetami 
firmy jest nadal celem trudnym do osiąg-
nięcia. Jednak wyniki badania przeprowa-
dzonego przez firmę Cushman & Wakefield 
wspólnie z CoreNet Global wskazują na 
zmiany w kilku obszarach. Wiele organizacji 
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Historycznie polskie biura tworzone były przy 

użyciu mniejszych nakładów finansowych niż 

zachodnie miejsca pracy. Różnice w zarobkach 

pracowników i w wysokości czynszów przekła-

dały się na odmienne pojęcie poziomu akcep-

towalnego kosztu. Latami nacisk kładziony był 

przede wszystkim na wydajność. Dziś ta różnica 

jest zdecydowanie mniejsza, zwłaszcza od cza-

sów kryzysu finansowego. 

Jednak koszt w dalszym ciągu jest jednym 

z kluczowych czynników przy tworzeniu nowych 

miejsc pracy. Szefowie działów nieruchomości 

z reguły podlegają w Polsce dyrektorom finan-

sowym i to wydajność finansowa stanowi je-

den z czołowych czynników w ocenie wyników  

projektu.

Powoli jednak takie czynniki jak funkcjonalność 

biura (czy wspiera współpracę, wymianę wie-

dzy między pracownikami, czy umożliwia pracę 

w skupieniu?) są coraz bardziej brane pod uwa-

gę. Szczególnie w firmach IT i tych, które muszą 

zatrudniać informatyków. Intensywna walka 

o najlepszych pracowników powoduje, że biura 

coraz częściej postrzegane są jako pozytywny 

magnes pozwalający zatrudnić i zatrzymać 

najlepszych. W takich miastach, jak Warszawa, 

Wrocław i Kraków, gdzie mieszczą się liczne 

software house i gdzie zachodnie firmy umiesz-

czają swoje centra R&D, koszt biura zdecydowa-

nie schodzi na drugi plan. 

Funkcjonalne, dobre biuro wcale nie musi być 

drogie, a oszczędność nie jest niczym złym. 

Ważne jest jednak, by funkcjonalność biura 

i jego wpływ na politykę HR-ową były brane pod 

uwagę w pierwszej kolejności.

Maciej Markowski
partner, dyrektor Workplace Strategy  
na Europę Środkowo-Wschodnią w Dziale 
Globalnej Obsługi Najemców,  
Cushman & Wakefield
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nadal koncentruje się na redukcji kosztów 
najmu i często nie uwzględnia w realizo-
wanych strategiach celów związanych z za-
rządzaniem talentami i innowacjami. Z dru-
giej strony coraz częstsze organizowanie 
elastycznych miejsc pracy i przestrzeni 
co-workingowych oraz zmiany lokalizacji 
w celu efektywniejszego pozyskiwania uta-
lentowanych pracowników świadczą o tym, 
że dyrektorzy najwyższego szczebla zaczy-
nają dostrzegać zależność pomiędzy efek-
tywną strategią dla nieruchomości korpo-
racyjnych a sukcesem komercyjnym firmy.

OUTSOURCING SERVICES





78

OUTSOURCING SERVICES

Jak zatem poradzić sobie z wyzwaniami 
związanymi z przetwarzaniem dużej liczby 
dokumentów, jak zoptymalizować i zautoma-
tyzować przepływ pracy? Jakie kroki należy 
wykonać, aby uzyskać maksymalny zwrot 
z inwestycji (ROI)? Prezentujemy siedem kro-
ków, które pozwolą Twojej firmie wejść na 
drogę cyfrowej zmiany.

Po pierwsze: przeprowadź 
analizę

Pierwszym krokiem jest analiza obecnej sytu-
acji i zdefiniowanie słabych obszarów przed-
siębiorstwa, które hamują rozwój biznesowy. 
Poprzez automatyzację i standaryzację pro-
cesów można rozwiązać wiele problemów, 
takich jak:
• wysokie koszty i współczynniki błędów ze 

względu na nieefektywność pracowników 
i procesów manualnych,

• duplikaty, opóźnienia w płatnościach czy 
zagubione faktury,

• ponoszenie kosztów za nieotrzymane to-
wary i usługi,

• wysoki współczynnik starzenia się faktur 
i słaby przepływ gotówki,

• kary za brak właściwej dokumentacji 
o pracownikach,

• brak możliwości szybkiego znalezienia do-
kumentów w trakcie audytu,

• długi lub chaotyczny proces wdrażania 
nowych pracowników lub obsługi nowych 
klientów,

• niski poziom obsługi klienta.
Czy któreś z tych zagadnień brzmi znajomo? 
Jeśli tak, oznacza to, że w Twojej organizacji 
prawdopodobnie istnieje potrzeba optyma-
lizacji ważnej części biznesu.

Po drugie: poznaj regulacje  
wewnętrzne i zewnętrzne

Jednen z najważniejszych etapów automa-
tyzacji procesów biznesowych stanowi zro-
zumienie zasad zaangażowania, stosowanie 

obowiązujących norm prawnych, a także 
spełnianie wymogów dotyczących przecho-
wywania dokumentów. Ten ład w każdej or-
ganizacji jest wypadkową wewnętrznej po-
lityki korporacyjnej, zewnętrznych regulacji 
branżowych oraz przepisów prawa. Ważne 
jest, aby zdawać sobie sprawę z istnienia tych 
uwarunkowań i ich wpływu na obsługę doku-
mentów, które odgrywają istotną rolę w klu-
czowych dla firmy procesach.

Po trzecie: przyjrzyj się procesom 
w swojej firmie

Ważny krok stanowi udokumentowanie ak-
tualnego stanu. Należy odpowiedzieć sobie 
na pytania: Jakie dokumenty muszą być prze-
twarzane? Skąd pochodzą i w jakim są for-
macie (papier, fax, e-mail, PDF)? Kto musi być 
zaangażowany w ich przetwarzanie? W jaki 
sposób przepisy i regulacje wpływają na cały 
proces i jak można go usprawnić? Jakie są wy-
jątki i jak powinny być obsługiwane?

Wejdź na drogę  
cyfrowej zmiany – 

7 kroków do sukcesu

Cyfrowa transformacja dzieje się tu i teraz, dotykając kluczowych procesów zarządzania przed-
siębiorstwem. Z badania „Office of the Future” firmy Canon wynika, że już blisko co trzecie 

przedsiębiorstwo (27%) planuje w najbliższym roku zwiększenie nakładów na zaawansowane 
systemy do cyfrowego przetwarzania dokumentów. I choć nie ulega wątpliwości, że technologie 
oraz usługi skanowania i zarządzania dokumentami są w stanie z powodzeniem wyeliminować 
problemy związane z obsługą papierowych dokumentów, polskie firmy wciąż nie wykorzystują 
dostatecznie tej szansy. A jest o co walczyć – automatyzacja procesów to obszar generujący 
największy zwrot z inwestycji.
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Wgląd w istniejące procesy i rozłożenie ich 
na czynniki pierwsze pozwala uzyskać pełny 
obraz sytuacji i określić źródła nieefektyw-
ności, przeszkód i problemów. Dzięki tej wie-
dzy można przystąpić do przeprojektowania 
procesów, koncentrując się na osiągnięciu 
przyjętego celu automatyzacji. Najłatwiej roz-
rysować wszystko na kartce albo przedstawić 
w postaci schematu blokowego. Można rów-
nież wykorzystać narzędzia, takie jak np. MS 
Visio lub nawet MS Word.

Po czwarte: bądź SMART przy 
określeniu celów

Po zidentyfikowaniu krytycznych problemów 
biznesowych musimy sobie określić główne 
cele działań doskonalących proces. Definiu-
jąc kluczowe kierunki, warto być zarówno 
odważnym, jak i SMART. Należy pamiętać, że 
cele powinny być:
• Skonkretyzowane (Specific) – ich zrozu-

mienie nie powinno stanowić kłopotu, 
sformułowanie celu powinno być jedno-
znaczne i niepozostawiające miejsca na 
luźną interpretację.

• Mierzalne (Measurable) – dające się wyra-
zić liczbowo/procentowo, tak aby na końcu 
można było określić stopień realizacji celu.

• Osiągalne (Achievable) – cele zbyt am-
bitne podkopują wiarę w ich osiągnięcie 
i tym samym motywację do ich realizacji.

• Realne (Realistic) – cele powinny być waż-
nym krokiem naprzód, jednocześnie mu-
szą stanowić określoną wartość dla tego, 
kto będzie je realizował.

• Określone w czasie (Time-bound) – cele 
powinny mieć dokładnie określony ho-
ryzont czasowy, w jakim zamierzamy je 
osiągnąć.

Po piąte: znajdź odpowiedniego 
partnera biznesowego

Kluczowym czynnikiem determinującym 
podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu czy 
skorzystaniu z usług jest znalezienie odpo-
wiedniego partnera technologicznego, który 
zapewni odpowiedni know-how i profesjo-
nalne narzędzia wspierające rozwój biznesu. 
Odpowiedni parter powinien spełniać kilka 
kryteriów:
• Potrafić obiektywnie ocenić sytuację or-

ganizacji.
• Mieć duże doświadczenie w optymalizacji 

procesów biznesowych i rozwiązywaniu 
krytycznych problemów w obszarze Two-
jej działalności.

• Być w stanie dopasować odpowiednie 
rozwiązania, rozumiejąc konkretne po-
trzeby organizacji.

• Potrafić wykazać wartość – w kontekście 
konkretnych korzyści dla organizacji – 
każdego elementu proponowanego roz-
wiązania.

Takim partnerem w obszarze zarządzania 
dokumentami i procesami jest firma Canon, 
która oferuje zarówno usługi konsultingowe, 
jak i pełny wachlarz dedykowanych rozwiązań 
dla biznesu.

Po szóste: przeprowadź testy 
i zdefiniuj tzw. quick wins (szyb-
kie zwycięstwa/wygrane)

Po zidentyfikowaniu najlepszego rozwią-
zania do automatyzacji przepływu pracy 
jego implementacja znajdzie się po stronie 
partnera/dostawcy. Na wczesnym etapie 
wdrażania nowych rozwiązań należy skon-
centrować się na działaniach, które przy-
niosą natychmiastowe i widoczne efekty 
[tzw. quick wins]. Niezwykle ważny jest też 
nadzór nad zakończeniem poszczególnych 
etapów na czas. Warto również pomyśleć 
o przeprowadzeniu testów, które pozwolą 
wprowadzić konieczne usprawnienia, za-
nim proces zacznie oficjalnie obowiązywać. 
Dzięki temu łatwiej o pozytywny odbiór 
zmian przez użytkowników. Rozpisanie 
całego procesu pozwala na rzetelną doku-
mentację projektu i wskazanie obszarów 

poprawy, a przy tym stanowi dużą pomoc 
w szkoleniu pracowników i objaśnianiu im 
sensu przeprowadzonych działań.

Po siódme: kawałek po kawałku

„– Jak zjeść słonia? – Nie dam rady! 
– Jak się do tego zabrać? – Jest za duży!”. 
Często tak właśnie – jako gigantyczne słonie – 
jawią nam się duże zmiany w organizacji. To 
samo dotyczy automatyzacji procesów bizne-
sowych. Na początku warto uruchomić projekt 
obejmujący optymalizację jednego wybrane-
go obszaru przetwarzania dokumentów (np. 
faktur), a następnie zaprojektować, wdrożyć 
i przetestować go z powodzeniem przy wspar-
ciu sprawdzonego partnera biznesowego, ta-
kiego jak Canon. Bardzo ważna przy tym jest 
akceptacja nowego systemu przez pracow-
ników, bowiem doświadczenie użytkownika 
(czytaj: feedback zespołu) potrafi być języcz-
kiem uwagi dla powodzenia całego procesu.

Do dzieła!

Zwiększenie wydajności, uzyskanie wglądu 
w procesy i obniżenie kosztów rozpoczynają 
się od identyfikacji źródła problemu, a następ-
nie udokumentowania procesów bizneso-
wych, testowania, a kończą na udanym wdro-
żeniu. Dzisiejsze rozwiązania optymalizujące 
workflow są zaskakująco przystępne, oferują 
szybko i, co najważniejsze, wymierny zwrot 
z inwestycji (ROI). Zwłaszcza jeśli łączy się je 
z usługami skanowania dokumentów, obsłu-
gą ich przetwarzania i integracją z systemami 
wspierającymi funkcjonowanie biznesu. 

OUTSOURCING SERVICES



80

OUTSOURCING SERVICES

Czy ładne biuro   
ma znaczenie?

Liderzy już dawno zdali sobie sprawę z tego, że samo wynagrodzenie 
czy pozycja firmy na rynku nie wystarczą, by przyciągnąć talenty do 

swojej firmy. Jednym z wabików w wyścigu o najlepszych pracowników 
stało się nowoczesne i dobrze zaaranżowane miejsce pracy.
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Pieniądze to nie wszystko 
Raport State of the Global Workplace, prze-
prowadzony w Polsce na 832 pracownikach, 
wskazuje, że tylko 13% badanych jest zadowo-
lonych ze swojego miejsca pracy. Aż 57% uwa-
ża, że firma nie zapewnia im komfortowych 
warunków do pracy w zespole. Z kolei 32% 
pracowników narzeka na brak możliwości pra-
cy w ciszy i skupieniu. Prawie 80% ankietowa-
nych nie ma wydzielonej strefy chillout w swo-
ich miejscach pracy, a połowa badanych nie 
utożsamia się ze swoją firmą. Te wyniki poka-
zują, jak wielkie znaczenie ma komfort miejsca 
pracy i jak wiele jest do zrobienia w tej kwestii.

Koniec z tradycyjnym biurem
 
Według Antal Market Research aż 49% praco-
dawców dotyka problem odpływu pracowni-
ków. Przy tak wysokim wskaźniku konieczne 
jest wprowadzenie zmian na wielu płaszczy-
znach. Środowisko pracy jest jednym z takich 
czynników, które może poprawić zaangażo-
wanie osób zatrudnionych i zmniejszyć ich 
odpływ z organizacji. Nowoczesne biuro to 
przede wszystkim wiele rodzajów przestrzeni 
dopasowanych do potrzeb pracowników. 

Zacznij od biurka
 
Przy biurku spędzamy najwięcej czasu w cią-
gu dnia. Zadbanie o ergonomiczne i funk-
cjonalne stanowisko pracy jest kluczowe dla 
efektywnej pracy. Biurko to nasza osobista 
przestrzeń, która powinna być indywidualnie 
dopasowana do pracownika. Rozwiązaniem 
technicznym są biurka z elektrycznie regu-
lowaną wysokością blatu, np. biurko DRIVE 
produkcji MDD. Umożliwia swobodną pracę 
nie tylko w pozycji siedzącej, ale i stojącej. Za-
pewnia komfort, ale też idealnie dopasowuje 
się do każdego rodzaju wykonywanej pracy. 

Zadbaj o komfort pracy 
w open space

W ciągu dnia wykonujemy różne zadania i nie 
zawsze biurko będzie miejscem, gdzie ta praca 
zostanie wykonana najefektywniej. Atrakcyjne 
miejsce pracy to możliwość wyboru tego, jak 
i gdzie będziemy pracować. Badania pokazują, 
jak ogromne znaczenie ma to dla naszej twór-
czej pracy. Każde z zadań, jakie wykonujemy, 
wymaga uwagi, ale i różnego sposobu działa-
nia. Niektóre z zadań będą wymagać skupie-

nia w ciszy, z kolei inne burzy mózgów pracow-
ników z różnych działów. Model pracy w open 
space jest popularny w Polsce od dawna, ale 
i tu zaszły pewne zmiany. Otwarta przestrzeń 
wspiera komunikację i kreatywność pracowni-
ków – co do tego nie ma wątpliwości. Dlaczego 
więc ma tylu przeciwników? „Kiedy próbujemy 
pracować nad projektem czy zadaniem, śred-
nio co 11 minut jest nam ta praca przerywana. 
Z kolei potrzebujemy aż 23 minut, by wrócić 
do pracy w koncentracji i zaangażowaniu” – 
informuje Gloria Marks. Wielogodzinne prze-
bywanie w przestrzeni tego typu może być 
powodem narastającej frustracji. Ciągły hałas 
i dobiegające zewsząd rozmowy to największa 
udręka. Według Petera Lunda z Duńskiego 
Narodowego Centrum Badań nad Środowi-
skiem Pracy stało się to jednym z głównych 
powodów zwiększonej rotacji wśród osób 
pracujących w otwartych biurach. Na szczęś-
cie projektanci i sami pracodawcy zauważyli 
ten problem. Nie bez powodu panele i ścianki 
wysokiej chłonności akustycznej stały się klu-
czowe podczas projektowania tego typu prze-
strzeni biurowych. Nie tylko pochłaniają hałas, 
ale też dają wiele indywidualnych możliwości 
aranżacji stanowiska pracy. Wiele takich roz-
wiązań znajdziemy w ofercie MDD. 

Strefa chillout, czyli must have 
nowoczesnego biura

W nowocześnie zaprojektowanej przestrzeni 
bardzo ważną rolę odgrywają strefy chillout. 
Ich podstawową funkcją jest możliwość relak-
su, odpoczynku i zebranie sił do dalszej pracy. 
Przestrzeń ta powinna dawać poczucie rze-
czywistej zmiany otoczenia. Kolorystyka ścian, 
wybór odpowiednich mebli czy elementów 
dekoracyjnych mają tu ogromne znaczenie. 
Idealnie w tej przestrzeni sprawdzają się pufy 
z kolekcji BAZALTO. Ich wyjątkowy design po-
budza zmysły i pomaga oderwać się od typo-
wo biurowej rzeczywistości. Całość ma wpro-
wadzać w luźny klimat sprzyjający odprężeniu. 
Warto dodać, że strefy relaksu wcale nie mu-
szą być duże. Wręcz przeciwnie: powinny być 
przytulne, ułatwiać wyciszenie, a nawet dawać 
możliwość odizolowania się od innych. Tutaj 
idealnym rozwiązaniem są meble z kolekcji 
MESH. Możliwość wyboru wysokości osłony 
daje duże pole do aranżacji wnętrza pomiesz-
czeń. MESH z wysoką osłoną zapewni intym-
ność i spokój w strefach relaksu lub miejscach 
do pracy koncepcyjnej.

„Żeby zdobywać klientów i większy udział 
w rynku, dzisiejsze organizacje muszą naj-
pierw zdobyć serca i umysły swoich pracow-
ników” – twierdzi Jim Clifton, CEO Gallup.

Wspólna misja
 
Każda firma kieruje się swoimi wartościami 
i dąży do założonych celów. Coraz więcej pra-
cowników szuka firm, które wyróżniają się na 
rynku pod względem kultury organizacyjnej. 
To, jakie dana firma wyznaje wartości, często 
widać już przy wejściu do biura. Interesujące 
napisy na ścianach, kolorowa recepcja albo 
całość biura zachowana w jednej tonacji ko-
lorystycznej – to, jak zaaranżowane jest biu-
ro, powinno mieć ścisłe powiązanie z kulturą 
i tematyką prowadzonego biznesu. Często 
zaobserwować można nadawanie nazw 
pomieszczeniom według produktów czy 
wyznawanych wartości. Dla przykładu sale 
konferencyjne o nazwach Ergo lub Integra 
przykuwają uwagę i stają się częścią kultury 
organizacyjnej firmy (Ergo nawiązująca do ko-
lekcji produktów, a Integra do integracji – jed-
nej z wartości firmy). Coraz częściej to właśnie 
pracownicy biorą udział w urządzaniu miejsc 
wspólnych w biurze. To genialny pomysł. Nie 
tylko świadczy to o zaufaniu pracodawcy wo-
bec pracowników, ale również daje poczucie 
jedności i współtworzenia miejsca pracy. 
W końcu to pracownicy spędzają tu większą 
część dnia i powinni czuć się tu dobrze. To 
wszystko sprawia, że wartości firmy nabierają 
mocy i przestają być pustymi słowami. 

Dobrze przystosowane biuro może stanowić 
przewagę konkurencyjną firmy w walce o naj-
lepszych pracowników (bardzo często już na 
etapie rekrutacji, kiedy potencjalny kandydat 
odwiedza nasze miejsce pracy). Funkcjonalne 
biuro zatem nie tylko stymuluje pracę indywi-
dualną i grupową, ale pracodawca może też 
je wykorzystywać jako narzędzie do zarzą-
dzania pracownikami i przyciągania talentów.

(nm)

Źródło: 
1. Raport State of the Global Workplace, 2012, 
Employee Engagement Insights and Advice 
for Global Business Leaders, Gallup.
2. Antal Market Research, 2016, Odpływ pra-
cowników z organizacji, edycja I.
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Biuro na medal – 
warszawskie biuro  

Demant Technology Centre
Biuro totalnie mobilne
Przykład przestrzeni firmowej w stylu skan-
dynawskim: oszczędność w formie, wysma-
kowanie, wysokiej jakości materiały. Oto war-
szawskie centrum badań i rozwoju duńskiej 
firmy Demant Technology Centre. 

William Demant to światowy lider w produkcji 
aparatów słuchowych. Przed architektem fir-
ma postawiła trudne zadanie. Jej nowe biuro 
w Warszawie miało być nowoczesne, wygod-
ne, twórcze i mobilne. Dla spółki ważne było 
też to, żeby przestrzeń odzwierciedlała bli-
ski jej kulturze organizacyjnej skandynawski 
styl. Biuro mieści się w budynku Q22. Ponad 
3 tys. m2 powierzchni zajęły należące do duń-
skiego holdingu spółki – Demant Technology 
Centre i Oticon Polska. W nowej lokalizacji 
powstało centrum badań i rozwoju. – Ocze-
kiwaliśmy przestrzeni, która zapewni nam 
komfortowe warunki pracy, będzie sprzyjać 
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poczuciu swobody i wspierać kreatywność. 
Jasnego, przestronnego, nowoczesnego 
w formie wnętrza. Istotne było również zdro-
wie, zgodnie z misją naszej firmy, i wygoda 
– ergonomiczne krzesła, biurka z regulacją 
wysokości, lampki z regulacją mocy i koloru 
światła… To wszystko, co sprawia, że praca 
staje się łatwiejsza i przyjemniejsza – mówi 
Anna Gronau, menedżer administracji w De-
mant Technology Centre.

Wyśrubowane wymogi

Projekt nowego biura powstał w pracowni JMP 
Service. Wybrani oferenci wyposażenia przed-
łożyli wstępne oferty według wytycznych 
i zaprezentowali je w swoich showroomach. 
O wyborze oferty Kinnarps zadecydowało po-
dobne podejście obu firm do jakości i precy-
zji wykonania produktów. Nadzieję na dobrą 
współpracę dawały także wspólne skandy-
nawskie korzenie obu firm i filozofia prowa-
dzenia biznesu. Klient upewnił się, że Kinnarps 
zapewni oczekiwaną jakość z najwyższą 
dbałością o szczegóły – jego przedstawicie-
le chcieli zobaczyć każdy element na własne 
oczy w showroomie, zamawiali wiele niestan-
dardowych rozwiązań, wymagających od 
dostawcy ogromnej elastyczności i komplek-
sowości działań. Klient przywiązywał wagę 
nawet do pochodzenia komponentów mebli.
Kinnarps, producent numer 1 w Europie, 
mający w swoim portfolio kilka marek pro-
duktowych, zaproponował do biura Demant 
Technology Centre całą gamę nowoczesnych 
i ergonomicznych mebli: krzesła Mayflower, 
fotele marki Materia czy Deli z oferty Skan-
diform oraz meble dostawców, z którymi fir-
ma współpracuje od lat. Wyprodukował też 
na specjalne zamówienie klienta nietypowy 
kontener, czyli szafkę na kółkach pod biur-
ko. – Nie dysponowaliśmy meblem, którego 
poszukiwał klient, nie miał go też w ofercie 
żaden z naszych 60 dostawców. Po zapro-
jektowaniu zleciliśmy jego produkcję w na-
szych fabrykach. Przygotowaliśmy prototypy 
w dwóch różnych wykończeniach i zapre-
zentowaliśmy klientowi w showroomie  –  
mówi Maciej Zając, key account manager 
w Kinnarps Polska. Jak opowiada, jego spół-
ka podjęła się również dostarczenia rozbu-
dowanego systemu audio-wideo w ścisłej 
współpracy z menedżerem IT po stronie 
klienta. – Naszym zadaniem było skoordy-
nowanie zakupów, dostaw i instalacji wszyst-

kich elementów, które zostały szczegółowo 
wyspecyfikowane przez klienta, od marki po 
parametry – dodaje Maciej Zając.

Z miejsca na miejsce

Firma Demant Technology Centre, tworząc 
swoje biuro, postawiła na totalną mobilność. 
Nie zaplanowano ani jednego stałego miej-
sca pracy. Dlaczego? Taką organizację biura 
określa styl pracy. Pracownicy nieustannie 
przemieszczają się i tworzą grupy zadaniowe 
związane z projektami, nad którymi aktualnie 
pracują. – Istotne było to, żeby przestrzeń, 
w której będziemy pracować, była dosto-
sowana do wymogów naszej filozofii i pracy 
zorganizowanej w zespołach. Ważna była 
mobilność swoboda kształtowania otoczenia 
na miarę zmieniających się potrzeb i powsta-
wania nowych zespołów projektowych. Dla-
tego bardzo istotne były funkcje i elementy 
wyposażenia zapewniające naszym pracow-
nikom mobilność, czyli łatwe przenoszenie 
się z miejsca na miejsce przy jednoczesnym 
zachowaniu części ich osobistej przestrzeni – 
tłumaczy Agnieszka Piela, HR manager w De-
mant Technology Centre. 
Biuro zawiera więc ruchome szafki osobiste, 
skonstruowane tak, żeby właściciel mógł ła-
two przenieść swoje archiwa i przedmioty 
osobistego użytku w nowe miejsce. Mobilne 
ścianki dają możliwość aranżacji fragmentów 
przestrzeni w sposób najlepiej odpowiada-
jący bieżącym potrzebom danego zespołu. 

Do tego dochodzą elektrycznie regulowane 
biurka, pozwalające dopasować każde miej-
sce pracy do wymagań i warunków fizycznych 
konkretnej osoby i zapewniające maksymal-
ną ergonomię.

Nie ma jak w kantynie

Efekt warto zobaczyć. Warszawskie biuro 
Demant Technology Centre to jasne i prze-
stronne miejsce. Duże odległości pomiędzy 
poszczególnymi biurkami zwiększają jesz-
cze dostęp światła i wygodę pracy. Miejsca 
pracy zespołów zostały tak zaprojektowa-
ne, że można je samodzielnie aranżować 
w zależności od potrzeb. Imponująca liczba 
komfortowych i doskonale wyposażonych 
sal konferencyjnych umożliwia interaktywne 
spotkania z zespołami w innych krajach. Waż-
nym i bardzo lubianym przez pracowników 
miejscem okazała się kantyna i przylegająca 
do niej przestrzeń wypoczynkowa. Tak jak 
kuchnia jest nieformalnym miejscem spotkań 
i sercem każdego domu, tak w tym przypadku 
kantyna stała się ulubionym punktem spot-
kań pracowników w piątkowe poranki.

Fakty

BIURO: Demant Technology Centre
LOKALIZACJA: Warszawa, biurowiec Q22
POWIERZCHNIA: 3000 m2

PROJEKT: JMP Service
WYPOSAŻENIE: Kinnarps Polska
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Autorem tego rozwiązania jest firma Seito Polska, 
od ponad 20 lat świadcząca usługi outsour-
cingu w obszarze obsługi linii produkcyjnych 
oraz transportu wewnętrznego. Dostarczanie 
serwisów w omawianych obszarach stanowi 
wymagające zadanie. Wzrost popularności 
outsourcingu sprawił jednak, że obecnie nie 
jest on kojarzony z czynnikami ekonomiczny-
mi, a przede wszystkim z możliwością rozwoju 
przedsiębiorstwa. Klienci oczekują profesjo-
nalnego podejścia do outsourcowanego ob-
szaru – poszukują wysokiej jakości usług za 
najkorzystniejszą cenę. Zależy im jednocześ-
nie na dostępie do nowoczesnych narzędzi 
oraz technologii optymalizujących procesy. 
Właśnie takie oczekiwania rynku doprowa-
dziły do ukształtowania się kultury organiza-
cyjnej opartej na bezpieczeństwie i jakości.  

Zapewnia ona oferowanie klientom serwisu 
gwarantującego najwyższy poziom usług.

Metody wypracowane przez Seito Polska 
bazują na szczegółowych procedurach ja-
kościowych oraz normach dotyczących bez-
pieczeństwa pracy. Równie ważnym czyn-
nikiem pozwalającym zachować stabilność 
i nieustannie doskonalić realizowane przez 
Seito procesy jest zaangażowanie pracowni-
ków. Dzięki pełnemu i świadomemu zaanga-
żowaniu w życie firmy pracowników każdego 
szczebla struktury organizacyjnej możliwe jest 
tworzenie rozwiązań poprawiających zarów-
no bezpieczeństwo, jak i jakość wykonywanej 
pracy. Kluczami do sukcesu w tym zakresie 
okazały się umiejętne wykorzystywanie wie-
dzy całego zespołu oraz odpowiednio zbudo-

wany system motywacyjny. Wdrożony w Seito 
program inicjatyw Kaizen stał się skutecznym 
narzędziem sprzyjającym działaniom z zakre-
su continuous improvement.

Charakterystyczne podejście Seito do orga-
nizacji pracy widać również w systemie oceny 
pracowników liniowych, liderów oraz kadry 
zarządzającej. Całkowicie pominięto w nim 
kwestie wydajności pracy. Podstawowymi 
elementami ewaluacji są tu standardy bezpie-
czeństwa oraz jakości. Koncentracja na takich 
właśnie kryteriach oraz dbałość o funkcjonal-
ny system komunikacji prowadzą do wzrostu 
produktywności. 
Narzędzia sprzyjające budowie w Seito kultury 
organizacyjnej to także zaawansowane syste-
my identyfikacji, analizy zdarzeń oraz zachowań 
potencjalnie niebezpiecznych, systemy szkoleń 
oraz liczne mechanizmy bazujące na meto-
dologii Lean Management. Wykorzystywane 
wzorce organizacji pracy, takie jak 5S, TPM, oraz 
instrukcje w postaci One Point Lesson przyczy-
niają się do tworzenia otwartego na zmiany 
i elastycznego środowiska pracy. 
Seito Polska jest więc firmą, w której umie-
jętne połączenie polityki bezpieczeństwa 
oraz jakości stało się motorem rozwoju. Efekt 
takich działań stanowi rosnące grono zado-
wolonych klientów, dla których innowacyjne 
rozwiązania outsourcingowe są możliwością 
wzmacniania własnego biznesu. 

Jakość w służbie 
optymalizacji 

Wydaje się, że jakość i wydajność stoją w wyraźnej sprzeczności. Z jednej strony zaniechanie 
oceny wydajności grozi spadkiem produktywności. Z drugiej – zbyt mocny nacisk kładzio-

ny na wskaźniki związane z wydajnością może zagrażać jakości. Okazuje się jednak, że istnieje 
sposób na pogodzenie obu tych kwestii, gwarantujący zarówno wysoką jakość, jak i wydajność 
realizowanych procesów.

Pytanie – „Czy ważniejsza jest jakość, czy wydajność?” –
nie daje spokoju wielu menedżerom odpowiedzialnym za obszar produkcji
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Echo stawia na regiony 

W największych miastach Polski poza Warszawą tkwi bardzo duży potencjał, 
który Echo odkryło już wiele lat temu. To rynki, które z roku na rok stają się 

coraz bardziej aktywne i zyskują na znaczeniu. Echo od lat aktywnie działa na ryn-
kach regionalnych, szczególnie tych, które w ostatnim czasie ugruntowały swoją 
pozycję w sektorze centrów usług biznesowych. Deweloper realizuje swoje kolej-
ne inwestycje biurowe, m.in. w Krakowie, Wrocławiu czy Katowicach, a po sukce-
sie Tryton Business House w Gdańsku planuje również następny projekt biurowy 
w Trójmieście. 

Biurowy gigant z Polski tworzy przestrzeń dla rynku BSS

Sagittarius Business House, Wrocław
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Wierzymy w potencjał Łodzi

– Innym ciekawym dla nas rynkiem, na 
którym widać dużą aktywność najem-
ców, jest Łódź. Realizujemy tam obec-
nie II etap kompleksu Symetris Busi-
ness Park, który świetnie wpasował się 
w oczekiwania firm rozwijających swoją 
działalność w Łodzi. Nadal chcemy być 
mocno w Gdańsku, gdzie w ubiegłym 
roku zakończyliśmy realizację Tryton 
Business House. Nasz biurowiec stał 
się siedzibą wielu firm, które są lidera-
mi na rynku nowoczesnych technologii. 
Jednym z tych najemców jest np. Intel – 
opowiada Karol Klin, dyrektor regionalny 
w Dziale Biur Echo Investment.

Miasto stu mostów nadal liderem regionu

Wrocław to miasto zasługujące na pochwały. W ostatnich dziesięciu latach Wrocław, wraz 
z Krakowem, stał się drugim największym rynkiem po Warszawie. Wrocławski rynek jest bar-
dzo dynamiczny i to właśnie sprawiło, że miasto w tak krótkim czasie znalazło się w krajowej 
czołówce. Dowodem na to, że ta dynamika się utrzymuje, jest fakt, że Echo konsekwentnie 
realizuje kolejne projekty biurowe w tym mieście. Na koncie mamy już Aquarius Business 
House, West Gate, w budowie są West Link i Sagittarius Business House, a wiele wskazuje, że 
to nie koniec. Wrocław z roku na rok staje się coraz bardziej znaczącym zagłębiem na rynku 
nowoczesnych usług. Sektor IT we Wrocławiu rozwija się w imponującym tempie. To już nie są 
podstawowe usługi z zakresu BPO, ale są to coraz bardziej złożone i zaawansowane projek-
ty. Przykładem jest chociażby najnowocześniejsze laboratorium technologiczne firmy Nokia, 
które powstało w naszym budynku West Gate – mówi Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalny 
w Dziale Biur Echo Investment.

Katowice gonią czołówkę

– Dobrym przykładem naszej aktywności 
w tym sektorze są Katowice, gdzie Echo po-
niekąd przecierało szlaki, kupując działkę 
pod projekt biurowy przy ul. Francuskiej. Dziś 
mamy tam trzy budynki wchodzące w skład 
kompleksu A4 Business Park i każdy z nich 
jest przykładem wielkiego sukcesu komer-
cjalizacyjnego. To również przykład sukcesu 
Katowic, jako miasta, które w ostatnim cza-
sie mocno poszło do przodu we współpracy 
nie tylko z deweloperami, ale i inwestorami. 
W Katowicach czuć tę energię, która sprawia, 
że bardzo dobrze rozwija się też sektor BPO. 
Dlatego też jeszcze w tym roku wystartujemy 
z kolejnym biurowcem w stolicy Śląska – mówi 
Joanna Nicińska, dyrektor regionalny w Dziale 
Biur Echo Investment. 

OUTSOURCING SERVICES

O3 Business Campus, Kraków
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Business Intelligence, 
czyli systemy 

wspomagania decyzji

Systemy BI (Business Intelligence) pozwalają przekształcić informacje w wiedzę, która 
często gwarantuje sukces biznesowy firmy. O tym, czy programy potrafią odpowie-

dzieć na wszystkie pytania menedżerów i czy podejmą za przedsiębiorców wszystkie stra-
tegiczne decyzje, pytamy prof. SGH Jerzego Surmę.

O czym przeczytasz w tym artykule:
1. Dlaczego BI powinna wdrażać prawie każda organizacja?
2. Jak zbalansowana karta wyników wspierana analityką może wspierać proces 

decyzyjności?
3. Jak zarządzanie strategiczne wpływa na życie organizacji i jaką rolę w całym cyklu jej 

życia odegrają narzędzia typu BI?
4. Czym jest wnioskowanie na podstawie podobieństwa?
5. Jakie obszary decyzyjności wspomagają współczesne systemy BI?

Jerzy Surma
Urodzony w 1964 r. Inżynier informatyk, ekspert od eksploracji danych, hurtowni danych, sztucznej inteli-
gencji oraz analiz big data, szczególnie stosowanych do mediów społecznościowych. Doktor habilitowany, 
profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jak zwiększyć racjonalność w procesie podejmowania decyzji? 

Rozmawia Krzysztof Kogut
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P Kiedy potrzebne jest wspomaganie pro-
cesu decyzyjnego narzędziami z obszaru BI?

Jeśli mówimy o wspieraniu decyzji w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem czy prowadzeniu 
działalności biznesowej, to w zasadzie nie 
jest to pytanie o to, czy w ogóle to robić, tylko 
o to, jak to robić. Obecnie skuteczna działal-
ność gospodarcza prowadzona jest w opar-
ciu o analizę zbiorów danych, zarówno tych, 
które są rejestrowane poprzez używanie 
systemów informatycznych wewnątrz firmy, 
jak i olbrzymiej ilości dostępnych już po-
wszechnie danych pochodzących z zewnątrz 
firmy, m.in. o rynku, klientach czy ogólnej 
sytuacji gospodarczej. Obecnie wszystkie te 
dane można składać w hurtowniach danych, 
by racjonalizować podejmowanie decyzji. 
Dodatkowo koszty tego typu systemów są 
już dziś na tyle niskie, że ich używanie jest 
rzeczą oczywistą, pewnym standardem. 

P Czym jest zbalansowana karta wyników 
i dlaczego poświęcił jej Pan tyle uwagi na 
swojej drodze naukowej?

To jedno z kluczowych narzędzi wspiera-
jących podejmowanie racjonalnych decy-
zji w firmie. Jego wykorzystanie wiąże się 
z właściwym rozumieniem obecnej sytuacji 
biznesowej oraz fazy realizacji celów bizne-
sowych i strategii przedsiębiorstwa, ale rów-
nież prognoz na przyszłość, czyli tego, czego 
możemy spodziewać się w najbliższym cza-
sie. Zrównoważona karta wyników stano-
wi platformę, poprzez którą spróbowano 
opisać strategiczny controlling firmy. Jest to 
pomysł wypracowany przez prof. Roberta 
S. Kaplana na Harvard Business School, któ-
ry twierdził, że pełny opis przedsiębiorstwa 
wykracza poza finanse i księgowość. Dlatego 
w zrównoważonej karcie wyników współist-
nieją cztery perspektywy: finansowa, klien-

cka, czyli cały obszar sprzedaży, procesy 
wewnętrzne i sformułowanie perspektywy 
wzrostu i rozwoju, co wiąże się z próbą ob-
jęcia wszystkich aktywów niematerialnych 
firmy, m.in. kapitału ludzkiego i informacyj-
nego. Co istotne, rzadko zdarza się tak, że 
koncepcja stworzona w szkole biznesowej 
zyskuje akceptację i funkcjonuje w realnej 
strefie biznesu. 

W tym przypadku udało się to i dziesiątki 
firm na świecie, w tym również z Polski, w ten 
sposób budują swój controlling strategiczny. 
Oczywiście w tle musi funkcjonować cała 
platforma BI, te dane muszą być zbierane 
i dawać wiedzę zarządczą na bardzo wyso-
kim poziomie menedżerskim.

P Czy w Polsce, Pana zdaniem, zarządza się 
firmami w sposób strategiczny?

To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że im 
dojrzalszy biznes i większe doświadczenie 
menedżerów, tym większe zrozumienie 
znaczenia planowania i zarządzania stra-
tegicznego. Brak tego podejścia powoduje, 
że firma jest w dużej mierze zdana przede 
wszystkim na bieżącą sytuację rynkową. Jeśli 
ta sytuacja jest stabilna, to przedsiębiorstwa 
mogą funkcjonować przez długie lata i naj-
częściej zarządzanie strategiczne nie jest 
potrzebne. W ostatnim czasie widać jednak 
wyraźnie, że firmy, które nie patrzą strate-
gicznie na swoją przyszłość, kończą działal-
ność dość szybko. Zgodnie z amerykańskimi 
statystykami firmy, które działają dłużej niż 
pięć lat, stanowią ok. 20% wszystkich przed-
siębiorstw, a takie, które potrafią przetrwać 
nawet i 70 lat – jedynie ok. 5%. Te firmy mu-
szą mieć naprawdę imponującą wizję patrze-
nia w przyszłość, by odnaleźć się na rynku 
i zmierzyć z jego oczekiwaniami. W biznesie 
to jest niezwykle rzadkie zjawisko.

W ostatnim czasie widać jednak wyraźnie, że 
firmy, które nie patrzą strategicznie na swoją 
przyszłość, kończą działalność dość szybko. 

BUSINESS INTELIGENCE 

Patryk Choroś
dyrektor działu Business Intelligence 
& Data Science w Sygnity S.A.
Naturalnym rozszerzeniem koncepcji rozwią-

zań Business Intelligence jest rozpoczęcie 

przez organizację stosowania zaawansowanej 

analityki do wspierania podejmowania decyzji. 

Kiedy budujemy rozwiązania rekomendacyjne, 

poszukujemy optymalizacji w procesach logi-

stycznych lub chcemy zabezpieczyć naszą fir-

mę przed nadużyciami, to kierujemy się w stronę 

algorytmów analitycznych takich, jak uczenie 

maszynowe. Dzięki nim jesteśmy w stanie prze-

widzieć, oczywiście z określonym prawdopodo-

bieństwem, przyszłe wydarzenia, takie jak popyt 

na oferowane przez nas produkty, skłonność 

naszych klientów do ich zakupu. Taka wiedza to 

szansa zbudowania przewag konkurencyjnych 

w zupełnie nowych obszarach, np. zwiększenie 

lojalności klientów poprzez kierowanie do nich 

dopasowanych ofert lub zapewnienie wyso-

kiej dostępności towarów przy minimalizacji 

kosztów logistyki i ryzyka w procesach produk-

cyjnych. Kluczem do skutecznego stosowania 

analityki jest jej włączenie w procesy bizneso-

we, a co za tym idzie – zbudowanie środowisk 

pozwalających na automatyzację budowania 

modeli analitycznych i ich wykorzystywania do 

podejmowania decyzji. Nie należy także zapomi-

nać o możliwości skorzystania z domeny badań 

operacyjnych, czyli optymalizacji. Dzięki możli-

wości matematycznej identyfikacji optymalne-

go scenariusza biznesowego jesteśmy w stanie 

budować organizacje efektywne i maksymali-

zujące uzyskiwane marże. Firmy wygrywające 

na rynkach to organizacje umiejące stosować 

analizę danych na masową skalę oraz umiejętnie 

wplatające analitykę w procesy biznesowe. 
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P Dlaczego kreowanie strategii małych 
i średnich przedsiębiorstw jest w Polsce 
szczególnie drażliwym tematem?

Ten temat jest drażliwy nie tylko w Polsce. 
Przede wszystkim mali i średni przedsiębior-
cy są przekonani o tym, że ich biznes jest tak 
wyjątkowy i unikalny, że metody planowania 
strategicznego ich nie dotyczą. Jest to fałszy-
we przekonanie, które wynika z niewiedzy 
i braku doświadczenia, ale obecnie jest dość 
często spotykane. Poza tym przedsiębior-
stwa działają na podstawie pewnych przy-
zwyczajeń, reaktywności – reagują na wyda-
rzenia rynkowe, ale ich nie wyprzedzają. 

P Czy prototyp systemu wspomagania 
decyzji strategicznych może być przydatny 
dla menedżerów chcących podejmować de-
cyzję na podstawie dedukcji, a nie metody 
prób i błędów?

Moim zdaniem, systemy informatyczne, któ-
re obecnie mogłyby w sposób wiarygodny 
same podejmować decyzje strategiczne, 
nie istnieją. Systemy, które do tej pory były 
budowane i próbowały sugerować kierunki 
działania, upadły w kontekście złożoności 
całej sytuacji decyzyjnej. Mogłyby wpraw-

dzie funkcjonować, gdyby rynek był stabil-
ny i przewidywalny, ale w sytuacji tak dużej 
zmienności po prostu nie działają. Te sy-
stemy mogą poinformować przedsiębiorcę 
o tym, co się dzieje na rynku, przefiltrować 
informacje, które do niego docierają, ze 
względu na ich znaczenie dla rozwoju fir-
my. W literaturze nazywa się to open sour-
ce intelligence – są to systemy, które robią 
wywiad na temat konkurencyjnego otocze-
nia firmy. Nie znam jednak systemów, które 
powiedzą nam, jak konkretnie na podsta-
wie tak zebranych danych dalej zarządzać 
przedsiębiorstwem.

P A czym jest wnioskowanie na podstawie 
podobieństwa? 

Przez wiele lat zajmowałem się właśnie za-
gadnieniem cased based reasoning, czyli 
wnioskowaniem na podstawie podobień-
stwa. Inspiracją stworzenia takiego podejścia 
był sposób szkolenia menedżerów w zakresie 
podejmowania decyzji strategicznych. Jego 
podstawą jest analiza funkcjonowania po-
dobnych firm w przeszłości, których przypad-
ki spełniają określone warunki podobieństwa 
i współcześnie mogłyby zostać wykorzystane 
do wypracowania decyzji strategicznych.  

BUSINESS INTELIGENCE 

Przede wszystkim mali i średni 
przedsiębiorcy są przekonani o tym, 
że ich biznes jest tak wyjątkowy 
i unikalny, że metody planowania 
strategicznego ich nie dotyczą. 
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Istnieje pewna powtarzalność w sytuacjach 
biznesowych i jeśli przy wnioskowaniu na 
podstawie analogii mamy świadomość błę-
dów, które możemy popełnić przy takim 
sposobie myślenia, czyli np. przenieść zbyt 
dosłownie realia z przeszłości na naszą 
obecną sytuację, to taki rodzaj porównania 
ma szansę zdać egzamin i inspirować do dal-
szych działań strategicznych.

P Jakie konsekwencje może mieć źle ustruk-
turalizowany problem zarządczy?

Problemy źle ustrukturalizowane to z defi-
nicji problemy, które dotyczą przyszłości, są 
złożone i występują w bardzo turbulentnych 
sytuacjach decyzyjnych. To wszystkie te decy-
zje, które są podejmowane na poziome stra-
tegicznym. Dotyczą np. tego, czy powinniśmy 
wejść na nowy rynek, czy zamknąć jakąś linię 
produkcyjną, ale również tego, jakie będą pre-
ferencje klientów w przyszłości w kontekście 
naszej oferty produktowej. Tego typu decyzje 
mają charakter nieustrukturalizowany, bardzo 
trudny do ujęcia i sformalizowania. Dlatego 
tworzenie systemów informatycznych, które 
dotykają właśnie tych fundamentalnych de-
cyzji strategicznych dla przedsiębiorstwa, jest 
niezwykle trudne. W ostatnim czasie mówi się 
bardzo dużo o sztucznej inteligencji, istnieją 
algorytmy, które sprawdzają się na poziomie 
taktycznym działania firmy, ale nawet nie do-
tykają tego poziomu strategicznego. To jest 
nadal problem nierozwiązany, ale to dobrze, 
że nie ma algorytmu, który mógłby zastąpić 
naszą intuicję, kreatywność i wyobraźnię.

P Jakie obszary decyzyjności wspomagają 
współczesne systemy BI? 

Przede wszystkim dotyczy to całego obszaru 
sprzedaży oraz wiedzy na temat klienta i jego 
preferencji. Posiadanie zidentyfikowanego 
klienta oraz historii jego zachowań generuje 
ogromny potencjał budowania systemów re-
komendacyjnych, które są w stanie dostoso-
wywać ofertę sprzedaży dostosowaną właśnie 
pod konkretnego klienta, czasami nawet śle-
dząc jego zachowania i odpowiadając na jego 
potrzeby w czasie rzeczywistym. Ale są to rów-
nież systemy związane z logistyką wewnętrzną 
i zewnętrzną firmy, z produkcją, gospodarką 
magazynową, zarządzaniem kadrami, control-
lingiem kosztów, analizami finansowymi zwią-
zanymi z funkcjonowaniem firmy.

P Jakich największych graczy BI na rynku 
mógłby Pan wymienić?

Rynek bardzo dojrzał i wszyscy wielcy do-
stawcy oprogramowania klasy ERP w ostat-
nich 5–7 latach wykupywali małe firmy niszo-
we, które oferowały rozwiązania dedykowane 
stricte obszarowi BI. Patrząc na rozwój takich 
firm, jak IBM, SAP czy Oracle, widzimy, że 
przez akwizycję tych małych firm giganci bu-
dowali swoje funkcjonalności w obszarze BI. 
Ale zupełnie obok zaczęły rozwijać się te wiel-

kie globalne firmy cyfrowe, takie jak Google 
czy Facebook, których cały model biznesowy 
budowany jest, zwykle w sposób niejawny, 
na podstawie bardzo wyrafinowanej anali-
zy danych. To są firmy, które wydają olbrzy-
mie kwoty na coś, co nazywamy machine 
intelligence czy artificial intelligence. Robi to 
ogromne wrażenie pod względem innowa-
cyjności. Warto te firmy obserwować w kon-
tekście tego, jakie funkcjonalności udostęp-
niają swoim użytkownikom i jaką prowadzą 
grę na rynku.

BUSINESS INTELIGENCE 

Problemy źle ustrukturalizowane to z definicji 
problemy, które dotyczą przyszłości, są 
złożone i występują w bardzo turbulentnych 
sytuacjach decyzyjnych. To wszystkie te 
decyzje, które są podejmowane na poziome 
strategicznym. 
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Integracja podstawowych zautomatyzowa-
nych procesów biznesowych ze sztuczną 
inteligencją oraz narzędziami poznawczy-
mi oznacza zmianę paradygmatu sposobu 
wykonywania pracy. Co prawda obecnie 
trudno wyobrazić sobie wykorzystanie na 
szeroką skalę robotów pełniących funkcję 
doradców finansowych bądź osobistych 
asystentów, jednakże biorąc pod uwagę 
dynamiczne tempo rozwoju robotyzacji, 
możemy już wkrótce spodziewać się po-
wstania nowych kategorii czynności, okre-
ślanych mianem digital labour. Wyniki ba-
dania przeprowadzonego przez KPMG są 
potwierdzeniem oczekiwań, że automatyza-
cja procesów z wykorzystaniem rozwiązań 

robotyzacji przyniesie znaczące korzyści dla 
przedsiębiorstwa zarówno z perspektywy 
przekształcenia struktury zatrudnienia, jak 
i zmniejszenia kosztów. Uwalnianie pracow-
ników od rutynowych/transakcyjnych zajęć 
umożliwi położenie większego nacisku na 
rozwój ról o charakterze strategicznym.

Rewolucja poznawcza postępuje, ale wciąż 
należy pamiętać o występujących ograni-
czeniach będących efektem różnego stop-
nia dojrzałości rozwiązań technologicznych. 
Tylko rozsądna i rzetelna ocena realnych 
możliwości pozwoli uniknąć ewentualnych 
rozczarowań. Ludzie są coraz bardziej pod-

Rewolucja 
robotów

RPA (Robotic Process Automation), czyli robotyka wykorzystywa-
na w automatyzacji procesów biznesowych, jest gorącym tematem, 

z którym wiążą się ogromne oczekiwania. Prace nad tym zagadnieniem 
nabierają tempa i stanowią zapowiedź powstania nowego ekosystemu, 
który doprowadzi do przekształcenia zarówno wykorzystywanych mode-
li biznesowych, jak i całych społeczeństw w XXI w. 

Jak przebić się przez szum informacyjny i ustalić fakty?

Z raportu KPMG

Wyniki badania przeprowa dzonego przez KPMG są 
potwierdzeniem oczekiwań, że automatyzacja 
procesów z wy korzystaniem rozwiązań robotyzacji 
przynie sie znaczące korzyści dla przedsiębiorstwa 
zarówno z perspektywy przekształcenia struktury 
zatrudnienia, jak i zmniejszenia kosztów. 
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ekscytowani automatyzacją procesów z wy-
korzystaniem robotów oraz tym, jak roboty 
zmienią świat. Możliwości są z pewnością 
bezprecedensowe. Jednakże dostrzegamy 
również, że postępująca ewolucja będzie 
dłuższa niż napływające z rynku sugestie 
i oczekiwania. – Kluczem do podjęcia od-
powiedzialnych i mądrych decyzji bizne-
sowych jest zrozumienie różnorodnych 
rozwiązań robotyzacji, zarówno tych do-
stępnych obecnie, jak i pojawiających się na 
horyzoncie. Tylko wtedy można mówić o re-
alistycznych rozważaniach dotyczących rze-
czywistości oraz korzyściach, jakie może do-
starczyć robotyzacja – mówi David Brown, 
globalny lider KPMG, Shared Services and 
Outsourcing Advisory Practice. Już teraz 
niezbędna jest ocena potencjału zastoso-
wania RPA w automatyzacji procesów bizne-
sowych, mimo – a może właśnie dlatego – że 
implementacja niektórych rodzajów rozwią-
zań wymaga więcej czasu. Technologie RPA 
możemy podzielić na trzy główne poziomy.

Poziom 1. Automatyzacja prostych pro-
cesów biznesowych
Automatyzacja procesów opartych na regu-
łach i danych ustrukturyzowanych, np. pro-
cesy transakcyjne o dużych wolumenach, 
księgowość, przenoszenie danych, masowe 
zadania typu swivel chair1 wymagające wyko-
rzystania kilku ekranów/systemów.

Poziom 2. Automatyzacja rozwiniętych 
procesów biznesowych
Zarządzanie nieustrukturowanymi danymi 
oraz bazami wiedzy, automatyzacja proce-
sów wykorzystujących nieustrukturyzowa-
ne dane.

Poziom 3. Automatyzacja poznawcza/au-
tonomiczna
Zaawansowane technologie obejmujące 
sztuczną inteligencję oraz aplikacje samou-
czące się służące do analiz baz danych oraz 
dostarczenia badań i innowacji w procesach 
bezobsługowych. 

Podczas gdy zaawansowana automatyka 
i technologie poznawcze wciąż są na po-
czątku swojej drogi rozwoju, rozwiązania 
pozwalające na automatyzację procesów 
bazujących na regułach osiągnęły już 
znaczną stabilność i dojrzałość. Umożli-
wiają one nie tylko bezawaryjność realizacji 
procesów, ale i efektywne zarządzanie za-
sobem wirtualnej siły roboczej. 

Obecnie obserwujemy na świecie istotne 
inwestycje dotyczące robotyzacji prostych, 
rutynowych procesów, które dokonywa-
ne są przede wszystkim przez instytucje 
finansowe, firmy telekomunikacyjne oraz 
centra BPO. Firmy te uznały, że cyfryzacja 
pracy pozwala nie tylko na poprawę efek-
tywności, ale może stać się czynnikiem 
wpływającym na uzyskanie przewagi kon-
kurencyjnej, związanej z długoterminową 
strategiczną transformacją cyfrową. Cyfro-
wa rewolucja dociera też do Polski, gdzie re-
alizowane są właśnie pierwsze robotyzacje  

BUSINESS INTELIGENCE 

1 Swivel chair to czynności wymagające pracy z wykorzystaniem równocześnie kilku narzędzi. Np. dwóch ekranów, komputera i pisma drukowanego lub kilku aplikacji kompu-
terowych naraz, wskutek czego osoba wykonująca czynność musi się nieustannie „obracać na krześle”, tzn. przełączać na pracę pomiędzy różnymi narzędziami.
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procesów, a kolejne przedsiębiorstwa pro-
wadzą zaawansowane przygotowania i ana-
lizy przedwdrożeniowe.

– Obecna współpraca z klientami w zakre-
sie Robotic Process Automation w Polsce 
koncentruje się na: selekcji procesów z wy-
korzystaniem dedykowanej metodyki, reali-
zacji proof of concept2 w środowisku klienta, 
przygotowaniu business case, który najczęś-
ciej pokazuje możliwości osiągnięcia zwrotu 
z inwestycji w RPA w okresie od 12 do 18 mie-
sięcy, budowaniu robotów w dedykowanej 
technologii i wsparcia klientów w zakresie 
tworzenia centrum kompetencji. Obserwu-
jemy coraz większe zainteresowanie prak-
tycznym aspektem wdrożeń RPA w różnych 
obszarach firm – komentuje Piotr Siciak, dy-
rektor w Management Consulting KPMG, lider 
zespołu Robotic Process Automation w Pol-
sce. Na drodze do pełnej cyfrowej transfor-
macji przedsiębiorstwa muszą zmierzyć się 
z wyzwaniem oddzielenia faktów od szumu 
informacyjnego powstałego wokół zagadnień 
cyfryzacji pracy, odpowiedniego zaplanowa-
nia transformacji zarówno w zakresie pro-
cesów IT, jak i procesów biznesowych oraz 
zarządzania zasobami ludzkimi. Rewolucja 

postępuje, a firmy, które nie będą na nią przy-
gotowane, pozostaną w tyle. Badania KPMG 
pokazują, że upowszechnienie powyższych 
rozwiązań może zająć od trzech do pięciu lat. 
Warunkiem skutecznego wdrożenia roboty-

zacji jest rozpoznanie i zrozumienie długoter-
minowego potencjału, a także ewentualnych 
przeszkód. Respondenci badania wskazali 
również szereg potencjalnych wyzwań dla 
wdrożenia RPA, takich jak:
• duży stopień niespójności oraz brak stan-

daryzacji procesów biznesowych;
• brak odpowiedniego doświadczenia u do-

stawców rozwiązań RPA;
• brak budżetu/finansowania;
• brak jednoznacznego uzasadnienia bizne-

sowego;
• niewystarczające umiejętności/brak do-

świadczenia w standaryzacji procesów 
biznesowych;

• niechęć do zmian w strukturze zatrudnienia.
W związku ze wzrostem doświadczenia do-
stawców, rozwojem technologii i spadkiem 
jej kosztów część tych czynników traci i bę-
dzie traciła na znaczeniu. Analizy dokonywa-
ne przed transformacją procesów powinny 
uwzględniać wspomniane trendy.

Kolejny wynik badania przeprowadzonego 
przez KPMG stanowi określenie poziomu za-
potrzebowania na stosowanie rozwiązań ro-
botyzacji. Zdaniem respondentów, w najbliż-
szych trzech latach widoczny będzie znaczący 
wzrost popytu na rozwiązania automatyzacji.

BUSINESS INTELIGENCE 

Wykres 1.

2 Proof Of Concept (POC) to przykładowa realizacja rozwiązania, koncepcji lub idei w celu wykazania jej wykonalności, sposobu działania i właściwości. Konwencja POC służy 
celom demonstracyjnym i z racji na to jej zakres jest ograniczony względem finalnego rozwiązania.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ROBOTYZACJĘ Z PERSPEKTYWY PROCESOWEJ
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Przełoży się to na duże zmiany w zapotrzebo-
waniu na określone stanowiska/umiejętności 
oraz w odpowiadających im kosztach. Praca 
ludzka w coraz większym stopniu łączyć się 
będzie z wykorzystywaniem nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych. Wdrożenie na-
rzędzi RPA z poziomu 1. może wyeliminować 
od 60 do 80% pracy manualnej z zakresu 
prostych zadań biznesowych, natomiast po-
jawienie się rozwiązań z poziomu 3. może 
zapewnić dalszą redukcją o ok. 40 do 75% 
pozostałych funkcji/czynności manualnych. 
Nie ma wątpliwości, że rozwój robotyzacji 
największy wpływ wywrze na sektorze out-
sourcingu, głównie w zakresie usług IT oraz 
obsługi procesów biznesowych. Uwolnienie 
pracowników od rutynowej pracy manualnej 
stworzy możliwość do reinwestowania za-
oszczędzonego kapitału oraz zwiększy zapo-
trzebowanie na role strategiczne i kreatyw-
ne. Organizacje będą mogły lepiej zarządzać 
zasobami pracy oraz rozwiązywać problemy 
niedoborów siły roboczej poprzez przekwa-
lifikowanie pracowników. Może stworzyć to 
przewagę w obszarze pozyskiwania talentów 
i poszerzania kapitału wiedzy.

Pomimo oczywistego faktu istnienia luki 
między oczekiwaniami a rzeczywistością nie 
można ignorować kierunku, w którym zmie-
rza fala innowacji. Liderzy rozwoju, opraco-
wując plany robotyzacji, identyfikują obszary 
funkcjonalne o wysokiej podatności na zmia-
ny, a także zapewniające potencjał do osiąg-
nięcia oszczędności oraz korzyści o wymiarze 
strategicznym. Kluczem do sukcesu jest zro-
zumienie, że automatyzacja procesów bizne-
sowych nie jest małą zmianą w obszarze  IT, 
ale ewolucją obejmującą całą organizację.

Innowacje. Dlaczego tak trudno 
w nie uwierzyć, a tak łatwo je 
ignorować?

Innowacje są motorem wzrostu wartości 
przedsiębiorstw. Rankingi innowacyjności 
(np. ranking „The World’s Most Innovative 
Companies” publikowany przez magazyn 
„Forbes”) wskazują, iż przedsiębiorstwa, któ-
re są innowacyjne, osiągają wyższe przycho-
dy i wartość w porównaniu ze swoimi mniej 
innowacyjnymi konkurentami. Nie ma jedne-
go sprawdzonego przepisu, który pozwoliłby 
na odniesienie sukcesu w zakresie innowacyj-

ności – jest to zazwyczaj splot wielu okolicz-
ności. Możliwe jest natomiast zapewnienie 
sprzyjających warunków do jej rozwoju, po-
przez stworzenie ekosystemu wspierającego 
innowacyjność. KPMG zapewnia przedsię-
biorstwom wsparcie w obszarze zarządzania 
innowacyjnością poprzez diagnozę obecnego 
stanu zarządzania innowacyjnością, określe-
nie luk i opracowanie docelowego ekosyste-
mu innowacyjności.

Ekosystem zarządzania innowacyjnością wy-
znacza cele działania, zawiera również proces 
selekcji pomysłów innowacyjnych zgłasza-
nych przez innowatorów. Pozytywnie ocenio-
ne projekty innowacyjne uzyskują środki na 
realizację i są obejmowane monitoringiem 
realizacji projektów dostosowanym do spe-
cyfiki projektów innowacyjnych.

Zwracamy uwagę przedsiębiorców i na aspek-
ty „twarde”, takie jak strategia innowacyjno-
ści, odrębny budżet na finansowanie działań 
innowacyjnych, modele pozyskiwania inno-
wacji i ich rozwoju, i na „miękkie”. Kluczowe 
jest zaangażowanie pracowników i danie im 
swobody do zgłaszania, dyskutowania i roz-
woju swoich pomysłów. Ważne, aby wiedzie-
li, że ich działania innowacyjne są pożądane 
przez organizację i za dodatkowy wysiłek zo-
staną wynagrodzeni. Innowacyjne produkty 
i usługi to nie jedyna korzyść dla organizacji, 
które decydują się na stworzenie własnego 
ekosystemu zarządzania innowacyjnością. 
Istotne są również otwarcie wewnętrznej 
dyskusji na temat wyzwań zmieniającego się 
rynku i wspólne nakreślenie planu rozwoju 
w obszarze innowacji.

Nie ma wątpliwości, że rozwój robotyzacji 
największy wpływ wywrze na sektorze  
out sourcingu, głównie w zakresie usług IT  
oraz obsługi procesów biznesowych.

BUSINESS INTELIGENCE 

Wykres 2.

ELEMENTY EKOSYSTEMU INNOWACYJNOŚCI

Interesuje Cię więcej na ten temat? 
Napisz: vmalek@kpmg.pl
Violetta Małek,dyrektor, Management Consulting, Financial Management, KPMG in Poland
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P Jakie formy licencji dla systemów ERP są 
obecnie dostępne na rynku i z czego to wynika?

Zacznijmy od tego, że są trzy główne mo-
dele udostępniania oprogramowania – bez 
zawierania umowy (niespotykane w ERP, ale 
np. częste w przypadku firmware), na mocy 
umowy licencyjnej (standard w modelach on-
-premise) i bardzo modna ostatnio chmura – 
czyli umowa o świadczenie usług. 
W przypadku licencji trudno mówić o for-
mach – można rozróżniać kanały dystrybucji 

(licencja bezpośrednia, przez pośrednika, 
sublicencja), ale dla użytkownika kluczowy 
jest tekst umowy. Można zaryzykować tezę, 
że umowy mają dwie warstwy – „formalno-
prawną”, traktującą o polach eksploatacji, 
terytorium, zasadach wypowiadania itp., 
oraz „merytoryczną”, opisującą kluczowe 
definicje, jak procesor czy użytkownik, za-
sady określonych czynności, jak np. wirtu-
alizacja, integracja, metryki licencyjne (PVU, 
core, nameduser)1. W warstwie formalnej 
modele umów są dość podobne u wielu do-

stawców. W warstwie merytorycznej modeli 
jest bez liku i każdy dostawca stosuje spe-
cyficzne rozwiązania. 

Z punktu widzenia formy zawierania umo-
wy możemy rozróżnić między umowami 
pisemnymi (podpisanymi) a zawieranymi 
elektronicznie, głównie poprzez „kliknięcie” 
akceptacji warunków. Pośrodku leżą – naj-
częstsze w przypadku ERP – umowy pisem-
ne z licznymi odesłaniami do warunków 
w internecie. Skuteczność takich odesłań 

Dobra licencja   
to podstawa

Zakup licencji na oprogramowanie klasy ERP to niełatwe zadanie, zwłaszcza że wiąże się z ne-
gocjacjami wielu istotnych warunków, które mogą mieć długotrwały wpływ na budżet kosz-

tów organizacji. Przemyślana współpraca z dostawcą, oparta na dalekosiężnej strategii, pozwala 
zabezpieczyć się przed niezaplanowanymi kosztami. Podstawą do tego jest jednak dogłębna 
znajomość zagadnień zakupu licencji. O problematyce aspektów prawnych tego procesu opo-
wiada Marcin Maruta, senior partner w kancelarii Maruta Wachta sp.j.

O czym przeczytasz w tym artykule:
1. Jakie formy licencji dla systemów ERP są obecnie dostępne na rynku i z czego to wynika?
2. W jakim stopniu możliwe jest negocjowanie zapisów umowy licencyjnej z dostawami systemów ERP?
3. Jakie obszary ryzyk związane są z zakupem systemów ERP? 
4. Jak radzić sobie w przypadku audytów?

Marcin Maruta
Radca prawny, wspólnik kancelarii Maruta Wachta specjalizującej się w obsłudze prawnej projektów technolo-
gicznych i cyfrowych. Od ponad 20 lat doradza zamawiającym i wykonawcom, brał udział w kilkuset projektach 
informatycznych, od umów wdrożeniowych, przez kontrakty outsourcingowe po umowy chmurowe. W kan-
celarii nadzoruje m.in. dział umów licencyjnych, skupiony na doradztwie podczas negocjowania kontraktów 
z czołowymi światowymi dostawcami oraz wsparciu podczas audytów. 
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jest dyskusyjna, w systemie np. zamówień 
publicznych taka praktyka jest niedopusz-
czalna. 

P W jakim stopniu możliwe jest negocjowa-
nie zapisów umowy licencyjnej z dostawami 
systemów ERP?

Oczywiście zależy to od pozycji nabywcy, ro-
dzaju oprogramowania (aplikacje prościej niż 
bazy danych), a nawet momentu, w którym 
negocjujemy (koniec roku obrotowego czy 
kwartału danego dostawcy). Te negocjacje 
są jak najbardziej możliwe i wskazane – co 
niezwykle istotne, mogą mieć na celu nie tyle 
zmianę reguł licencji, ile ich doprecyzowanie. 
Licencje na systemy ERP są nie tylko skom-
plikowane (bywa, że mają po kilkaset stron, 
zwłaszcza gdy uwzględniamy zawartość na 
stronach WWW dostawcy), ale też niejedno-
znaczne – i jeżeli np. możemy podczas zawie-
rania umowy potwierdzić zgodność licencyj-
ną naszej architektury, oczywiście należy to 
bezwzględnie czynić. Duża część naszej pra-
cy to właśnie tak rozumiane negocjacje. 

P Czego kupujący zazwyczaj nie wiedzą 
o licencjach na użytkowanie systemów ERP?

W mojej opinii podstawowym grzechem jest 
przyjmowanie licencji „as is”. Negocjujemy 
dokładnie umowy wdrożeniowe czy rozwo-
jowe, ale licencje traktujemy jako tekst nie-
wzruszalny, m.in. ze względu na ich objętość 
i trudność materii. Ale to właśnie w nich tkwią 
długofalowe koszty i ryzyka, na czele z audy-
tem i koniecznością wysokich dopłat (na ryn-
ku polskim mieliśmy kilkukrotnie do czynienia 
z roszczeniami na kwoty powyżej 100 mln zł). 
Jeżeli miałbym wymienić, czego kupujący nie 
wiedzą, to w szczególności nie rozumieją 
wspomnianej warstwy merytorycznej – nie 
wiedzą, jakie są konsekwencje integracji, 
zwłaszcza niebezpośredniej, wirtualizacji czy 
nawet pojęć kluczowych, jak użytkownik – 
stąd np. zaskoczenie, że użytkownikiem może 
być maszyna i potrzeba na nią odrębną, płat-
ną licencję.

P Jakie obszary ryzyk uznaje Pan za główne, 
jeśli rozważamy zabezpieczenie interesów 
organizacji kupującej systemy ERP? 

Zdecydowanie warstwę merytoryczną. War-
stwa formalna to abecadło – musimy o nią za-

dbać, szczególnie gdy chcemy uzyskać prawa 
do modyfikacji czy rozpowszechniania, które 
standardowo nie są przyznawane. Powin-
niśmy pomyśleć o terytorium użytkowania 
oprogramowania czy zasadach wypowiada-
nia. Ale jest to praca w 90% dla prawników 
i zaniedbania w tym obszarze są stosunkowo 
rzadkie. Część merytoryczna to crème de 
la crème umów licencyjnych i tutaj możemy 
osiągnąć największą korzyść biznesową. Wy-
starczy czasami drobna zmiana w architek-
turze kodu czy w definicji klienta i możemy 
oszczędzić setki tysięcy złotych. Tutaj bez 
dużego doświadczenia w konkretnej licencji 
i konkretnym rozwiązaniu informatycznym 
wiele nie pomożemy. Zupełnie inaczej patrzy 
się na licencje SAP, Oracle czy Microsoft. Inne 
metryki, inna filozofia, inne zagrożenia. Chyba 
nie ma osoby, która by znała bardzo dobrze 
wszystkie te licencje. 

P Jakie najważniejsze obszary powinny 
zostać uwzględnione w licencji, jeśli zależy 
nam na rozwijaniu systemu własnymi siłami?

Dużo zależy od rozwiązania, jakie chcemy 
wdrażać. Teoretycznie z prawnego punktu wi-
dzenia kluczowe jest tzw. prawo do modyfika-
cji i prawo do kodu źródłowego. Tyle że w roz-
winiętych systemach, jak SAP czy Oracle, po 
pierwsze nikt nam tego nie da, po drugie  – 
w ogóle tego nie potrzebujemy, bo i tak ko-
dów źródłowych nie będziemy modyfikować. 
Jeśli chodzi o standardowe rozwiązania,  
w 9 na 10 przypadków muszą nam wystar-
czyć narzędzia udostępnianie przez produ-
centa. W przypadku rozwiązań dedykowa-
nych (a są duże firmy, które stworzyły własne 
ERP) należy wziąć pod uwagę zarówno prawa 
do modyfikacji, jak i kody.

Trzeba pamiętać, że podczas wdrożenia 
i eksploatacji systemu powstają rozszerze-
nia, konfiguracje, moduły, skrypty czy nawet 
struktury baz danych. Do tego typu rozwią-
zań, często tworzonych przez firmy wdroże-
niowe, a nie przez producentów, koniecznie 
należy nabyć odpowiednie uprawnienia, bo 
dalsza ich modyfikacja wymaga odpowied-
nich instrumentów prawnych. 

I ostatnia rzecz – jeśli myślimy o integracji 
oprogramowania (a zawsze myślimy), zadbaj-
my, by reguły licencyjne dla  „przyłączonych” 
rozwiązań były jasne. Na przykład w SAP ja-

kakolwiek integracja (nawet przez takie na-
rzędzia jak Netweaver czy PI) niesie ryzyko 
dopłat. Potwierdza to ostatni wyrok w Wiel-
kiej Brytanii, gdzie SAP wygrał z klientem spór 
o integrację ich ERP z Salesforce, nie zgadza-
jąc się na konieczność „olicencjonowania” 
użytkowników po stronie Salesforce. Wartość 
sporu to blisko 60 mln funtów. 

P Jak zapewnić sobie wsparcie dostawcy po 
okresie wdrożenia?

Znowu zależy, co rozumiemy przez wsparcie. 
Mamy umowy serwisowe producentów, któ-
re z reguły dają nam prawa do nowych wersji, 
dostęp do bazy wiedzy i mniej albo bardziej 
niejasne SLA, z reguły bez żadnych sensow-
nych sankcji w przypadku niedotrzymania 
tych zobowiązań. To kosztuje średnio 19–25% 
opłat licencyjnych rocznie i jest w kilkuletnim 
TCO największą wartością czy zmartwieniem.

Jeśli chcemy dedykowanego wsparcia, z re-
guły zatrudniamy do tego wyspecjalizowane 
firmy, często te, które wykonały wdrożenie – 
one odpowiadają m.in. za całą część dedy-
kowaną. Razem to olbrzymie koszty, a jakość 
usługi zależy m.in. od precyzyjnej umowy. 

Na Zachodzie powoli przebija się tzw. nie-
zależny support, czyli firmy, które serwisują 
duże rozwiązania dużych dostawców (na cze-
le z Oracle i SAP) za zdecydowanie mniejsze 
kwoty, ale przy większej niepewności praw-
nej, no i oczywiście bez prawa do nowych 
wersji. Dla wielu użytkowników może to być 
rozsądne rozwiązanie, jeżeli godzą się z tymi 
ograniczeniami. 

P Jakie obszary związane ściśle z licencja-
mi na użytkowanie oprogramowania są Pana 
zdaniem najważniejsze w trakcie negocjo-
wania warunków zakupu?

Ponownie – obszar merytoryczny. Obszar 
formalny to „must be”, ale prawdziwe spory, 
ryzyka audytowe i koszty tkwią w metrykach, 
architekturze kodu i tych kilkuset stronach 
dokumentacji licencyjnej. Dla zobrazowania 
problemu: policzyłem ostatnio w umowie 
IBM same akronimy – to ponad 50 pozycji, 
za którymi kryją się nierzadko (jak np. PVU) 
całe mechanizmy biznesowe i prawne. Celem 
klienta powinno być zrozumienie, kiedy, za co 
i ile płaci. Proszę wierzyć, to tylko brzmi pro-

BUSINESS INTELIGENCE 



98

sto i banalnie – w rzeczywistości nigdy tego 
w 100 procentach nie wiemy.

P Jak radzić sobie z przestarzałą licencją na 
użytkowanie systemów ERP?

Formalnie nie ma czegoś takiego, jak prze-
starzała licencja. Umowa licencyjna trwa tak 
długo, aż nie wygaśnie (jeśli jest czasowa) 
bądź nie zostanie wypowiedziana (na mar-
ginesie: strach przed wypowiedzeniem jest 
powszechny, choć w praktyce to niezwykle 
rzadki przypadek). 

To, co się może zdarzyć, to nieaktualna wer-
sja systemu – jak mamy umowę serwisową, 
z reguły posiadamy prawo do upgradè u. Jeśli 
nie mamy, pojawia się kłopot – odnowienie 
serwisu zazwyczaj oznacza obowiązek opłat 
„wstecz”, czasami nawet w wysokości 150% 
wartości podstawowej. Nie opłaca się. To 
duży problem, można rozważać m.in. odkup 
licencji, czyli zakupienie nowej wersji – dobrze 
to brzmi, ale w praktyce jest bardzo trudne, 
bo producenci dbają o przychody z zaległe-
go serwisu. Inne rozwiązanie stanowi zakup 
„używanego” oprogramowania, czyli obrót 
z drugiej ręki – zdobywający popularność 
w segmentach powszechnie używanego 
oprogramowania (np. Office), praktycznie nie-
widoczny w przypadku ERP. 

Zupełnie odrębną kwestią jest tekst licen-
cji – przy nowych zakupach czy audytach 
producenci będą namawiali nas do zaakcep-
towania najbardziej aktualnej wersji. W więk-
szości przypadków jest to (z prawnego punk-
tu widzenia) nieopłacalne – nowe warunki są 
z reguły mniej korzystne, poprzez wykreślenie 
np. tańszych rodzajów użytkowników (limite-
duser), pogorszenie warunków wirtualizacji 
(spory wokół Vmware) czy wprowadzenie no-
wych obowiązków (np. narzędzi typu ILMT). 
Upgrade licencji to poważna operacja prawna 

i licencyjna, i powinniśmy do niej tak podcho-
dzić, jak do zakupu nowej licencji. 

P Co robić w przypadku audytów?

Przede wszystkim zaakceptować fakt, że one 
będą. Ich liczba rośnie, jak się czyta np. bazy 
Gartnera, widać, jak duży jest to problem. 
Nieoficjalnie mówi się, że dla części vendorów 
audyty to 30% przychodów z licencji. 

Jeżeli jest to zdarzenie prawie pewne, powin-
niśmy być na nie gotowi. Zarówno procedural-
nie (szczerze polecamy procedury complian-
ce w tym zakresie, łącznie z pakietem umów 
dla audytora dookreślających zakres i zasady 
przeprowadzenia audytu), jak i merytorycznie 
(zebrane umowy, narzędzia SAM2). 

Bazując na doświadczeniu z kilkudziesięciu 
takich projektów, radzę, po pierwsze, nie 
dopuszczać do audytu bez określenia jego 
zakresu, czasu, zasobów i narzędzi – np. czy 
do systemu będą wprowadzane skrypty. Po 
drugie, zweryfikować, w jakim zakresie można 
dopuścić audytora – np. nie można do danych 
stanowiących tajemnicę bankową. Po trzecie, 
zadbać o interesy firmy poprzez podpisa-
nie co najmniej umów NDA3 i o powierzeniu 
przetwarzania danych osobowych dosto-
sowanych do audytu (standardowe umowy 
zazwyczaj się nie sprawdzają). Po czwarte, 
zaproponować jeden kanał komunikacji i kon-
sekwentnie go stosować. Po piąte, na bieżąco 
weryfikować wyniki audytu, w szczególności 
w ramach tzw. raportów wstępnych – audy-
torzy prawie zawsze używają aktualnych pro-
cedur i metodyk, które mogą nie być kompa-
tybilne z naszymi umowami. A nawet prawie 
na pewno nie są, jeżeli nie obowiązuje nas 
najnowsza wersji licencji. Po szóste, nie wie-
rzyć w pierwsze wyniki audytu, gdyż są one 
często zawyżane. Po siódme, negocjować. Tak 
naprawdę obu stronom zależy na rozsądnym 

rozwiązaniu i można osiągnąć wiele podczas 
takich negocjacji, zwłaszcza gdy ich elemen-
tem są nowe zakupy. Po ósme, optymalnie 
jest wcześniej przeprowadzić własny audyt. 

Najważniejsze przesłanie z audytów (pomijam 
piractwo) – bardzo trudno jest jednoznacznie 
przesądzić, na czym polega „zgodne z licen-
cją” czy „zgodne z prawem” używanie skom-
plikowanych systemów ERP. Liczba stosowa-
nych rozwiązań technologicznych i prawnych 
powoduje, że to bardziej sztuka interpretacji 
umowy i reguł audytu połączona z koniecz-
nością długofalowych relacji z vendorem niż 
prosta checklista. 

P Na ile narzędzia SAM są pomocne?

Od „raczej” do „bardzo”, przy czym w ich uży-
ciu tkwi jedna pułapka. Każde z tych narzędzi 
przyjmuje pewną metodologię badania, m.in. 
zgodności licencyjnej. I mamy to samo wyzwa-
nie jak przy audycie – niekoniecznie ta meto-
dologia jest zgodna z naszymi umowami. Co 
więcej, wnioski z różnych narzędzi mogą się 
różnić ze względu na zastosowany algorytm – 
kiedyś nasz klient użył dwóch czołowych 
rozwiązań (jedno autoryzowane przez produ-
centa, drugie niezależne) i różnice sięgały kil-
kunastu procent. Czyli kilku milionów złotych.

Ale co do zasady, takie narzędzia są konieczne 
przy pewnej skali. Po pierwsze, pomogą zewi-
dencjonować to, co mamy i co używamy (kluczo-
we np. w przypadku korzystania z opcji). Po dru-
gie, informują nas o zdarzeniach, które mogą 
spowodować obowiązki licencyjne (ponownie: 
włączenie opcji). W rozbudowanych strukturach 
trudno jest zarządzać licencjami bez takiego 
wsparcia, my podczas naszych audytów też 
z nich korzystamy. Krótko mówiąc – to na pew-
no bardzo dobre narzędzie do inwentaryzacji 
i wstępnych szacunków, natomiast ostrożnie 
z wiarą w wyniki zgodności licencyjnej. 
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SAP na fali cyfrowej transformacji stworzył 
rozwiązane SAP Business ByDesign, czyli 
system klasy ERP dostępny w modelu cloud 
(chmurze). System jest zlokalizowany na ser-
werach SAP, udostępniany klientom w mode-
lu Software as a Service. Został stworzony 
z myślą o klientach, którzy chcą korzystać 
z najlepszych rozwiązań ERP na rynku w no-
woczesnym wydaniu.
Co ciekawe, rozwiązanie nie jest nowością. 
Pierwsze wersje zostały bowiem udostęp-
nione klientom już w 2007 r. Od 10 lat system 
rozwija się i zdobywa nowych klientów. Jest 
ich już ponad 3000 w 90 krajach. Blisko 180 
dużych korporacji – świadomych organizacji 
biznesowych – wybrało dla swoich spółek za-
leżnych rozwiązanie SAP ByDesign.

SAP w chmurze podstawą ładu 
korporacyjnego

Często grupy kapitałowe wybierają dla swo-
ich spółek zależnych rozwiązania ERP popu-
larne w krajach obecności spółek córek. Nie 
jest to sytuacja idealna, często bowiem wiąże 
się z kosztownymi w utrzymaniu integracjami 
z centralnym systemem ERP bądź ich bra-
kiem. Powoduje to nieprzejrzystość biznesu 
we wszystkich lokacjach poza rodzimym ryn-
kiem oraz problemy z planowaniem. 

Jednym z bardziej obrazowych przykładów 
strat generowanych przez taką  sytuację 
może być brak kontroli stanów magazyno-
wych części potrzebnych do serwisowania. 
Mimo iż klienci mają na stanie w jednym albo 
więcej krajach wymagane części, brak przej-
rzystości w tym obszarze powoduje brak 
wiedzy o możliwości przesunięcia wybranego 
podzespołu/części do innej spółki w grupie. 
Powoduje to przymus kupienia od produ-

centa danego elementu, tworzenie odsepa-
rowanych zapasów w każdej spółce osobno, 
a często również opóźnienia w reakcjach ser-
wisowych. Brak synchronizacji stanów ma-
gazynowych, a mówiąc wprost: brak wiedzy 
o tym, co mamy, a czego nie, generuje koszty, 
może powodować zakłócenia procesów pro-
dukcji oraz obniżenie jakości obsługi klientów. 

SAP ByDesign daje nową alternatywę. Za-
miast klasycznego rolloutu lub wdrożenia 
lokalnego systemu ERP, można wybrać roz-
wiązanie chmurowe. Co ważne, SAP ByDesign 
jest w pełni zintegrowany z flagowym rozwią-
zaniem SAP ERP. 

Co oferuje SAP w ramach 
subskrypcji?

SAP ByDesign jako systemem klasy ERP ma 
wiele obszarów funkcjonalnych potrzebnych 
do skutecznego działania. Obsługuje:
– zarządzanie finansami,
– CRM,
– sprzedaż i marketing,
– serwis,
– HR,
– zarządzanie magazynami,
– zarządzanie produkcją i łańcuchem dostaw,
– zarządzanie projektami,
– zaopatrzenie i zakupy.
Wszystkie te obszary spięte są wbudowaną 
analityką czasu rzeczywistego, która pozwala 
klientom skutecznie reagować na wszelakie 
zdarzenia występujące w firmie. Co ważne, 
dostęp do systemu jest możliwy z każdego 
mobilnego urządzenia. System jest prosty 
w użyciu, przyjazny dla użytkownika i nie-
zależnie od tego, czy jesteśmy w terenie, na 
drugim końcu świata, czy w biurze, w pełni 
możemy wykorzystać jego funkcjonalności.

Współczesny menedżer musi działać dyna-
micznie, szybko oceniać sytuację i wyciągać 
właściwe wnioski na podstawie dostępnych 
informacji. W szybko zmieniającym się oto-
czeniu kluczowe jest analizowanie odpo-
wiednich i najświeższych danych – przewagę 
konkurencyjną dają te aktualne. Firmy mogą 
nadążyć za dynamicznie zmieniającym się 
otoczeniem, wykorzystując narzędzia do 
analityki czasu rzeczywistego oparte na plat-
formie SAP HANA. 

Pozwala ona na bieżąco odpytywać wiele 
źródeł, w tym bezpośrednio system ERP, nie 
obciążając go nawet w przypadku bardzo ob-
szernych i skomplikowanych raportów, oraz 
pokazując wyniki analiz nawet kilkaset razy 
szybciej niż przy klasycznych bazach. Do suk-
cesu przyczyniają się także rozwiązania klasy 
„self service” BI pozwalające każdemu w pro-
sty sposób tworzyć nawet skomplikowane 
raporty ad hoc. 
Podsumowując: dobry menedżer ma dzięki 
rozwiązaniom SAP ByDesign dostęp do naj-
świeższych danych i w łatwy sposób może za 
pomocą narzędzi szybko je analizować, sto-
sownie do potrzeb.

Na drodze do tworzenia ładu korporacyjnego

Od wielu lat rozwiązania SAP są postrzegane na rynku jako najlepsze do zarządzania działalnością du-
żych i średnich przedsiębiorstw. Cyfrowa rewolucja, której jesteśmy świadkami, przenosi aplikacje SAP 

na kolejny, wyższy poziom. Są szybsze, bardziej przyjazne użytkownikom i atrakcyjne cenowo. Rozwiązanie 
SAP ByDesign to przykład nowego otwarcia w systemach klasy ERP.

Średnie przedsiębiorstwa wybierają ERP w chmurze 

O firmie:
itelligence posiada dedykowany zespół 
wdrożeniowy SAP ByDesign. Od wielu lat 
należy do grupy tworzącej ByDesignE-
cosystem, która wraz z SAP AG rozwija 
rozwiązanie i tworzy dodatkowe funkcjo-
nalności w formie add-on. Wykorzystanie 
bogatego doświadczenia oraz wykorzy-
staniem SAP Best Practices zaowocowa-
ło światowym wyróżnieniem SAP Quali-
tyAward 2017 wdrożenia SAP ByDesign 
w firmie Roland Berger.

Autor: Grzegorz Górkiewicz, senior sales representative, itelligence Sp. z o.o.
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