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Konferencje Office Management są cy-
klicznym spotkaniem poświęconym szero-
ko rozumianemu zarządzaniu przestrzenią 
biurową oraz organizacji pracy biur w celu 
osiągnięcia większej efektywności .
Przekazujemy informacje pozwalające ka-
drze zarządzającej  rozszerzać swoją wie-
dzę oraz doskonalić umiejętności .

Tematyka konferencji wychodzi naprzeciw 
aktualnym tendencjom w rozwoju organi-
zacji pracy i przestrzeni w nowoczesnych 
biurach z jednej strony, z drugiej zaś od-
powiada na problemy pojawiające się w or-

ganizacjach i przedsiębiorstwach. Poprzez 
prezentację tematów przez praktyków i eks-
pertów przekazujemy konkretne rozwiąza-
nia i sytuacje.

Do udziału w konferencjach zapraszamy 
osoby pracujące na stanowiskach:
dyrektorów administracyjnych, office ma-
nagerów,  kierowników ds. administracji,  
office coordinators,  specjalistów ds. tech-
nicznych i zakupów,  dyrektorów zarządza-
jących i finansowych,  właścicieli, prezesów 
i członków zarządu  oraz inne osoby zarzą-
dzające pracą biur w firmach i instytucjach.
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POLSKA ZA DEKADĘ – PECHOWIEC CZY SZCZĘŚCIARZ EUROPY?
KTÓRY Z NICH MA SZANSĘ SIĘ ZIŚCIĆ? 

Raport ośrodka dialogu i analiz THINKTANK 

Jeśli rząd, zamiast działać chaotycznie i uginać się przed postulatami kolejnych grup spo-
łecznych nie podniesie jakości zarządzania i nie wdroży po tegorocznych wyborach spójnej, 
„trzeciej fali reform”, z dużym prawdopodobieństwem zmaterializuje się w Polsce w ciągu 
dekady „czarny scenariusz”. Zdobycze 25 lat transformacji zostaną przejedzone i roztrwo-
nione. Polska znajdzie się w dryfie rozwojowym, będziemy narzekać na jakość państwa, 
młodzi i aktywni będą wyjeżdżać. Państwu potrzebna jest rzetelna analiza sytuacji i drama-
tyczny wzrost jakości zarządzania. Przede wszystkim – przez „ufachowienie” polityki i udział  
w polityce młodszego pokolenia, które wychowało się już po transformacji ustrojowej.

Jaka będzie Polska za 10 lat? 

Ośrodek dialogu i analiz THINKTANK wybrał 
„dzień pechowca” - piątek, 13 lutego, na za-
prezentowanie wyników trwającego ponad 
1,5 roku projektu „RE-WIZJE. Jak w naj-
bliższej dekadzie zmieni się państwo, ry-
nek, praca, edukacja, styl życia i miejsce 
Polski w Europie”. Końcowy raport kreśli 
czarne i różowe scenariusze rozwoju sytuacji 
w tych sześciu obszarach. 
W formułowaniu wniosków raportu wzięło 
udział ponad 200 ekspertów z różnych dzie-
dzin i obszarów: środowiska naukowe, aka-
demickie, NGO’s, ekonomiści, socjologowie 
i psychologowie, przedsiębiorcy, trendsette-
rzy, administracja publiczna,  aktywiści spo-
łeczni i media. Zrealizowany wraz z partnera-
mi (m.in. Asus i Intel oraz BUKOVINA Terma 
Hotel Spa) cykl debat otworzyła trzydniowa 
sesja w Bukowinie Tatrzańskiej, która pozwo-
liła stworzyć zarys scenariuszy. Następnie 
były one pogłębiane podczas osobnych se-
sji. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania 
o to, jak zmieni się polskie otoczenie eksperci 
THINKTANK odwiedzili również największe 
miasta świata, by zbadać jak zmienia się 
„rytm cywilizacyjny” (Bangkok, Delhi, Hong-
kong, Londyn, Nowy Jork, Singapur, Seul, 
Tokio i kilkanaście innych). 
To prawdopodobnie pierwszy projekt prze-
prowadzony na tak wielką skalę w Polsce. 

Scenariusze przyszłości: karnawał wzrostu 
nie trwa wiecznie
Raport „RE-WIZJE. Polska za 10 lat” został 
opracowany metodą scenariuszową: jego 
celem była analiza widocznych lub rysują-
cych się dopiero trendów i próba ekstrapo-
lacji na ich podstawie możliwych, skrajnych 
scenariuszy rozwoju. Metoda ta sprawdziła 

się w wielu firmach i państwach – np. opra-
cowany w latach 60. ub. wieku scenariuszo-
wy raport Shella zidentyfikował już wówczas, 
że znacznie wzrośnie znaczenie zagrożeń 
środowiskowych. 
- „Znajomość czarnych i różowych scenariu-
szy pozwala lepiej reagować i lepiej zarzą-
dzać. Nieustanny wzrost nas rozleniwił. Nie 
można jednak myśleć, że karnawał wzrostu 
będzie trwał wiecznie. Scenariusze RE-WI-
ZJI powstały, bo w sferze publicznej zanika 
zdolność analityczna. Nikt nie analizuje sytu-
acji całościowo, nie ma rządowego centrum 
studiów strategicznych, które potrafiłoby 
nazwać trendy i zjawiska i odpowiedzieć na 
nie. W nowoczesnym państwie to nie do po-
myślenia” - powiedział na konferencji praso-
wej otwierającej projekt Paweł Rabiej, part-
ner zarządzający ośrodka dialogu i analiz 
THINKTANK.

Różowy scenariusz: na ścieżce do 
zrównoważonego dobrobytu 
W scenariuszu różowym Polska nadal 
utrzyma wzrost, głównie dzięki „drugiej 
fali przedsiębiorczości” oraz mądrej ada-
ptacji do trendów i odpowiadaniu na nie.
W państwie, sfera publiczna zostanie zre-
formowana przez młodszą generację poli-
tyków, która wejdzie do gry w najbliższych 
kilku latach. Młodzi, przedsiębiorcy i „polscy 
Europejczycy” będą agentami zmian. Fun-
damentem rozwoju stanie się samorząd, 
zarządzany obecnie lepiej niż państwo. 
Wzrost jakości zarządczej pozwoli lepiej 
rozwiązywać problemy, często obecnie za-
miatane pod dywan, a także dopasowywać 
przepisy do zmian zachodzących poza UE.
Wzrostowi gospodarczemu będzie sprzy-

jać rozwój Internetu, ekspansja zagranicz-
na polskich firm oraz ułatwienia w obszarze 
e-handlu i większa „sprawiedliwość rynko-
wa”, będąca efektem wyrównywania szans 
i likwidacji różnego rodzaju barier i regula-
cji. Będzie to sprzyjać zmniejszeniu rozwar-
stwień w połączeniu z polityką aktywizacji 
i pomocy społecznej.
Rosnąca efektywność firm oraz zmiany 
w polityce edukacyjnej i rynku pracy stwo-
rzą „drugą falę rozwoju”. Technologia wy-
eliminuje wiele miejsc pracy, ale miejsca 
pracy będą oferować przede wszystkim 
średniej wielkości, innowacyjne firmy pol-
skie. Szkoły zmienią się w nowoczesne 
centra edukacyjne, kształcące najważniej-
sze dziś kompetencje: rozumienia, współ-
pracy, komunikacji, kreatywności. 
W stylu życia możliwości wyrażania siebie 
i przestrzeń osobistej wolności wzrośnie. 
Zachowania konsumentów będą determi-
nowały setki mikrotrendów (wielokulturowa 
mozaika). Dzięki tej różnorodności zwiększy 
się poziom kapitału społecznego. Wzrośnie 
znaczenie „być” nad „mieć”. Zwiększy się 
odpowiedzialność oraz świadome podejmo-
wanie decyzji konsumenckich.
Nie wszyscy będą oczywiście szczęśli-
wi, ale stworzone ramy rozwoju będą 
sprzyjać raczej realizacji swoich ambicji 
i aspiracji w kraju, a nie poza nim. Pol-
ska będzie podążać rozsądną rozwojową 
ścieżką Niemiec, dzięki wykorzystaniu 
dialogu społecznego, przedsiębiorczości 
i identyfikacji szans wzrostu. Wzmacniają-
ca się ekspansja polskich firm w świecie, 
trwały i zrównoważony rozwój wzmocnią 
pozycję Polski w Europie oraz atrakcyj-
ność jako marki.



PANORAMA

5MODERN OFFICE MANAGERMARZEC 2015

Czarny scenariusz: nieumiejętne 
zarządzanie i bezładny dryf
W czarnym scenariuszu, Polska wpadnie 
w populistyczny dryf. Niechęć do zarzą-
dzania i podejmowania trudnych decyzji 
będzie skutkować odpływem talentów 
i kapitału.
Osłabiane procesami globalizacji państwo 
wpadnie w dryf i „model włoski”. Zmian nie 
przyniesie młode pokolenie, a scena poli-
tyczna jeszcze mocniej się steatralizuje. Ży-
ciem społecznym będą wstrząsać kolejne 
wybuchy niezadowolenia. W starzejącym 
się społeczeństwie coraz większą, destabi-
lizującą siłą polityczną będą emeryci. Mło-
dzi będą kontestować państwo i wyjeżdżać.
Wzrosną tendencje protekcjonistyczne 
i chęć zamknięcia gospodarki, pojawią się 
głosy bojkotu towarów z innych krajów, kon-
testacja udziału we wspólnym rynku i presja 
na zwiększenie regulacji – a także trend do 
ograniczenia rozwoju technologii i wolnego 
rynku. Pogorszy to możliwości konkurencji 
i wyboru konsumenckiego, spowoduje rów-
nież odpływ kapitału.
Ciekawa, dobrze płatna praca będzie przy-
wilejem nielicznych. Napięcia społeczne się 
zwiększą, bo wzrośnie obciążenie tych, któ-
rzy mają pracę. Wzmocni się drenaż talen-
tów. W edukacji zwiększy się centralizacja, 
choć oddolnych zmian wprowadzanych 
przez dyrektorów i rodziców nie da się za-
trzymać.
Napięcia te przełożą się na styl życia. Ro-
snące rozwarstwienie i mniejsze docho-
dy doprowadzą do większych napięć. 
Zwiększą się wykluczenia, wzmożą „wojny 
światopoglądowe” („konserwatywna kontr-
transformacja”). Pustka i brak nadziei będą 
prowadzić do spłycenia relacji i alienacji, 
zdziecinnienia i ucieczki od odpowiedzial-
ności. Najgorzej będzie miało „pokolenie 
sandwicha”, obecni 40-50 latkowie, którzy 
będą opiekować się rozpieszczonym, nie-
samodzielnym potomstwem i niedołężnie-
jącymi rodzicami.
Stagnacja, wstrząsy i chaos będą zwięk-
szać marginalizację Polski w Europie. 
Kapitał ludzki i inwestycyjny odpłynie do 
lepiej i mądrzej zarządzanych oraz sta-
bilniejszych krajów; utalentowane jed-
nostki i biznes będą szukać możliwości 
rozwoju za granicą (emigracja, przeno-
szenie firm). O Polsce będzie mówić się 
w świecie nie jak o Korei czy Singapurze, 
ale jak o meteorycie , który rozbłysnął na 
chwilę, a potem zgasł.

Który scenariusz ma szansę się ziścić?
Oba scenariusze są realistyczne i obydwa 
mogą się spełnić w ciągu dekady. W 2025 
r. na okładkach światowej prasy (prasa dru-
kowana będzie ciągle istnieć) mogą poja-

wić się zarówno hasła „Polska niekwestio-
nowanym liderem mądrego wzrostu”, jak 
i „Jak długo Polska będzie problemem dla 
Europy”.
To, jaki scenariusz się zmaterializuje zależy 
od kilku czynników, z których kluczowe na-
szym zdaniem są:
1. Jakości myślenia strategicznego i za-

rządzania w polityce. Obecnie jest ona 
bardzo niska. Administracja centralna 
straciła zdolność analizy i odpowiada-
nia na problemy, dyskusja nad faktami 
została zastąpiona dyskusją nad proble-
mami. Potrzebne jest dużo lepsze za-
rządzanie oraz dużo lepsze przywódz-
two. Fatalna jakość zarządzania i brak 
kompetencji eksperckich polityków 
sprzyja „czarnemu scenariuszowi”.

2. Dialogu społecznego o wyzwaniach 
rozwojowych. Realny, merytoryczny 
dialog między rządem a biznesem, sa-
morządem a biznesem, samorządem  
a rządem jest dziś zdecydowanie za sła-
by. O wyzwaniach rozwojowych – pra-
wie się nie toczy. Partie polityczne po-
stawiły na teatr traktując obywateli jako 
podmiot propagandy, a nie podmiot 
świadomej dyskusji. To także wzmacnia 
szanse na „czarny scenariusz”. 

3. Partycypacji młodego pokolenia 
w polityce. Pokolenie X i Y jest zainte-
resowane udziałem w życiu publicznym, 
choć ścieżki włączenia się nie są łatwe. 
Od tego, czy silne demograficznie mło-
de pokolenie wykaże chęć partycypacji 
(głosowanie, wyrażanie swojej opinii, 
realizowanie możliwości obywatelskich, 
wpływ na otoczenie, wchodzenie do 
partii politycznych lub zakładanie ich) 
wiele zależy.

4. Tempa ekspansji międzynarodowej 
polskich firm oraz tempa i jakości 
sukcesji w firmach rodzinnych. Te 
dwie nakładające się kategorie firm są 
motorem rozwoju. Od jakości sukcesji 
zależy czy firmy rodzinne zwiększą inno-
wacyjność i będą zdobywać nowe rynki. 
Od ekspansji i zwiększenia światowego 
zasięgu firm

5. Sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa 
w Europie oraz ścieżki, jaka podąży 
Unia Europejska. Struktury europejskie 
mogą więdnąć, a kraje członkowskie od 
siebie oddalić, albo nastąpi zwarcie sze-
regów i większa integracja. 2015 r. jest 
rokiem wyborów w ośmiu krajach człon-
kowskich. Ich efekty w pewnym stopniu 
pokażą, w jakim kierunku zmierza UE.

„Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, przyszłość 
polskiego rozwoju zależy od tego, czy Pola-
cy potrafią myśleć. Polska nie może liczyć już 
na dobrą europejską koniunkturę czy kolejne 
protezy rozwoju w postaci unijnych fundu-
szy. Obecnie wyzwaniem jest, jak się dobrze 
zarządzać i jak stanąć silnie na nogi. To zaś 
wymaga zaś przede wszystkim dobrego za-
rządzania. Dobrobyt rozwijających się krajów 
jest zależny przede wszystkim od jakości ich 
rządów. Wybierając rząd słaby, który nie ma 
kompetencji by rządzić, który ulega przy-
padkowym naciskom społecznym zamiast 
realizować konsekwentną strategię zwiększa 
ryzyko, że zrealizuje się „czarny scenariusz”. 
Życie w nim nie będzie jednak przyjemne dla 
nikogo – mówi Paweł Rabiej, partner zarzą-
dzający ośrodka dialogu i analiz THINKTANK.
THINKTANK ogłosił również inaugurację 
projektu RE-START. TRZECIA FALA ROZ-
WOJU. Jego celem jest przeprowadzenie 
w tym roku szerokiego dialogu społeczne-
go z udziałem przedstawicieli najbardziej 
liczących się instytucji obywatelskich. Jego 
efektem będzie lista inicjatyw, pomysłów 
i dobrych praktyk działania, które mogą 
stać się podpowiedzią dla wszystkich inte-
resariuszy społeczeństwa obywatelskiego, 
jak wykorzystać w pełni potencjał Polaków 
i dążyć do realizacji najlepszych, a nie naj-
gorszych scenariuszy wzrostu.

RE-WIZJE: przybliżenie przyszłości
Pełny raport, z podziałem na obszary: pań-
stwo i jego instytucje, rynek i gospodarka, 
praca, edukacja, styl życia oraz Polska 
w Unii Europejskiej znajdą Państwo pod 
adresem:
h t t p : / / m t t p . p l / p o b i e r a n i e / R E W I -
ZJE_2015.pdf
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REKORDOWE PÓŁROCZE: WIĘCEJ MIEJSC PRACY, LEPSZE 
WYNAGRODZENIA

Pierwsza połowa bieżącego roku zapowiada się bardzo optymistycznie dla rynku pracy. Naj-
nowsze wyniki kwartalnego badania „Plany Pracodawców” Randstad i TNS pokazują, że od-
setek przedsiębiorców, którzy chcą tworzyć w tym okresie nowe miejsca pracy jest najwyższym 
zanotowanym w minionych 6 latach. Rośnie również liczba firm, które będą podwyższać wyna-
grodzenia pracowników. Pomimo słabnących już 3 kwartały z rzędu przewidywań dla poprawy 
sytuacji gospodarczej, coraz więcej pracodawców ocenia kondycję własnych firm, jako dobrą 
lub bardzo dobrą. 

Popyt na pracowników najwyższy od 6 lat
Wyniki najnowszej, 25. edycji badania „Pla-
ny Pracodawców” realizowanego przez 
firmę doradztwa personalnego Randstad 
i ośrodek badawczy TNS pokazują, że mo-
żemy spodziewać się rekordowego półro-
cza na rynku pracy. W gronie 1000 biorą-
cych udział w badaniu przedsiębiorców 
z całego kraju aż 30% przewiduje zwiększe-
nie liczby etatów w okresie najbliżych 6 mie-
sięcy. Względem ostatniego kwartału odse-
tek ten wzrósł o 4 punkty procentowe i jest 
najwyższy w sześcioletniej historii badania. 
- Od początku transformacji polska gospo-
darka jeszcze nigdy nie zatrudniała tylu osób, 
co obecnie. To ogromny sukces polskich 
przedsiębiorców. Wyniki badania dają na-
dzieję, że w najbliższym czasie mamy duże 

szanse na dalszy wzrost zatrudnienia. Rów-
nież prognozy na najbliższe lata są obiecu-
jące. W ciągu najbliższych dwóch lat w Pol-
sce może powstać 430 tys. nowych miejsc 
pracy - powiedział Władysław Kosiniak-Ka-
mysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.
W perspektywie regionalnej istotnie czę-
ściej zwiększenie zatrudnienia planują fir-
my z zachodniej części kraju (37%). Z kolei 
w perspektywie branżowej, najwięcej no-
wych ofert pracy można się spodziewać 
w sektorze handlowym, produkcyjnym 
oraz w budownictwie. Największy przyrost 
miejsc pracy jest planowany w przedsię-
biorstwach dużych, zatrudniających przy-
najmniej 250 osób. 
Z rosnącym popytem firm na pracowników 
wiążą się rosnące trudności w pozyskaniu 

odpowiednich kandydatów. Jak zaznacza 
Agnieszka Bulik, Dyrektor ds. prawnych 
Randstad, ekspertka rynku pracy: - Już 
w ubiegłym roku blisko 40% firm poszuku-
jących pracowników miało problem z obsa-
dzeniem wszystkich wakatów. Firmy bądź 
przyjmowały mniejszą grupę ludzi, bądź 
obniżały swoje wymagania. Natomiast 5% 
nie zatrudniło finalnie żadnych pracowni-
ków i ta grupa się powiększa, bo jeszcze 
w dwa lata temu było to 2%. Tę sytuację 
powinny wykorzystać osoby poszukujące 
pracy, aby pilnie śledzić, jakich kompetencji 
poszukują pracodawcy i starać się rozwijać 
w tych obszarach, co wydatnie podniesie 
ich szansę na zatrudnienie.  

Więcej podwyżek wynagrodzeń, nawet poza 
sezonem podwyżek
Konkurowanie firm o kondydatów do pra-
cy ma też inny, korzystny dla zatrudnio-
nych efekt – przedsiębiorstwa są bowiem 
bardziej skłonne do podnoszenia wyna-
grodzeń pracowniczych. Wyniki badania 
„Plany Pracodawców” wskazują, że w nad-
chodzącym półroczu już 28% firm planu-
je podwyżki wypłacanych pensji. Jest to 
o 3 punkty procentowe wyższy wynik niż 
w ubiegłym kwartale.  
- Ważne, aby zauważyć, że bieżący wy-
nik po raz pierwszy w historii badania jest 
wyższy, niż w poprzedzającym kwartale 
– zauważa Agnieszka Bulik. - Zwykle to 
przełom roku jest okresem ‘podwyżko-
wym’ i po nim następuje zamrożenie pod-
wyżek aż do kolejnego roku budżetowego. 
Tymczasem i tak spory – o 5 p.p. wzrost 
w poprzednim kwartale został obecnie da-
lej umocniony. Tylko raz w 25 edycjach ba-
dania wynik ten był wyższy i osiągnął 29%. 
Było to zimą 2010 roku.  
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Randstad Polska Sp. z o. o. (część holenderskiego Randstad Holding 
nv.) jest największą na polskim rynku agencją doradztwa personalnego 
i pracy tymczasowej oferującą rozwiązania w zakresie: 
• doboru i zatrudnienia personelu tymczasowego, w tym także rekruta-

cji i zarządzania dużymi grupami pracowników tymczasowych w sie-
dzibie klienta (inhouse service) 

• rekrutacji pracowników stałych, w tym specjalistów z dziedziny finan-
sów, informatyki, produkcji i łańcucha dostaw 

• długoterminowego zatrudnienia zewnętrznego pracowników poprzez 
oddelegowanie ich do pracy w siedzibie Klienta zachowującego kon-
trolę nad personelem 

• Assessment i Development Center oraz projektów outplacemento-
wych   

• administracji wynagrodzeniami oraz dokumentacją kadrową 
Randstad działa poprzez sieć ponad 100 biur regionalnych, zlokalizowa-
nych w głównych miastach Polski. Ponad 800 pracowników firmy obsłu-
guje ponad 1600 Klientów, do których oddelegowuje codziennie śred-
nio 26 000 pracowników tymczasowych. W zakresie rekrutacji stałych 
rocznie realizowanych jest ponad 1 700 projektów. Wysoką jakość usług 
firmy potwierdza pierwszy uzyskany w branży certyfikat ISO 9001:2008. 
Więcej informacji o firmie na stronie: www.randstad.pl     

Informacje o badaniu:

Plany Pracodawców to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w któ-
rym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniej-
szych obszarach ich działalności, m.in.: planowanych zmian w pozio-
mie zatrudnienia i wynagrodzeń, czy przewidywanych zmian kondycji 
firm i gospodarki. Pytania kierowane są bezpośrednio do osób odpo-
wiedzialnych za politykę kadrową (w małych przedsiębiorstwach jest to 
zarząd lub właściciel firmy).
Publikacja wyników „Planów Pracodawców” odbywa się w kooperacji 
z Departamentem Informacji Gospodarczej Państwowej Agencji Infor-
macji i Inwestycji Zagranicznych.  
Wywiady bieżącej, 25. edycji badania, zostały zrealizowane w okresie 
od 14 stycznia do 11 lutego 2015 r. 
Badanie realizowane przez ekspertów TNS metodą CATI (indywidualne 
wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo) zostało zaini-
cjowane w listopadzie 2008 roku i odbywa się w cyklu kwartalnym. Od 
20. edycji badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej ze wzglę-
du na region i wielkość firmy próbie 1000 firm (margines błędu staty-
stycznego dla próby N=1000 wynosi 3,1%). Z próby wykluczono firmy 
zatrudniające poniżej 10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz fir-
my, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług. 

Na zwiększenie wynagrodzenia mogą li-
czyć pracownicy wszystkich branż, jednak 
w wynikach zdecydowanie wybija się dy-
namicznie rozwijąjący się sektor przemy-
słowy (37%). 
Najwięcej pracodawców (37%), zwłaszcza 
tych największych, zatrudniających ponad 
250 osób, planuje podwyżki na poziomie 
od 2% do 4%. Mniejsza, ale nadal znaczą-
ca grupa (27%) zdecyduje się na wyższy 
poziom podwyżek – i co warto zauważyć, 
częściej takie plany mają pracodawcy 
z mniejszych firm (zatrudniających od 10 
do 49 pracowników). 
W większości firm, w których planowany 
jest wzrost poziomu wynagrodzeń w naj-
bliższej przyszłości, podwyżki nie będą 
selektywne i obejmą wszystkie działy oraz 
wszystkie poziomy stanowisk. 

Osłabione oceny dla gospodarki nie 
wpływają na wysoką ocenę kondycji firm 
Od drugiej połowy 2014 roku widoczny jest 
systematyczny spadek odsetka przedsię-
biorców przewidujących poprawę sytuacji 
gospodarczej. W bieżącej edycji „Planów 
Pracodawców” wzrostu gospodarczego 
spodziewa się niemal co czwarty badany 
(24%), podczas gdy jeszcze rok temu było 
to 36%. Oznacza to, że na przestrzeni 4 
kwartałów grupa optymistów skurczyła się 
aż o jedną trzecią. Względem ubiegłego 
kwartału w badaniu widoczne jest również 
powiększenie grupy osób przewidujących 
recesję (z 10% w XI/2014 do 14% obecnie).
Niezależnie jednak od słabnącego entu-
zjazmu wobec ogólnej sytuacji gospodar-
czej, tylko 5% przedsiębiorców określa 
kondycję swojej firmy jako złą lub bardzo 
złą. Większość badanych firm ocenia swo-
ją sytuację finansową jako przynajmniej 
dobrą (64%). Warto zauważyć, że tak po-
zytywna diagnoza utrzymuje się już od po-
czątku 2014 roku, a w bieżącym kwartale 
wynik uległ dalszemu, nieznacznemu pod-
wyższeniu (o 2 p.p.) 
- W ubiegłym roku spadło bezrobocie, 
a wynagrodzenia wzrosły. Wzrost odnoto-
wała również produkcja przemysłowa, PKB 
i popyt krajowy. W takiej rzeczywistości go-
spodarczej nie dziwi wysoki odsetek praco-
dawców pozytywnie oceniających sytuację 
finansową swojej firmy. – podsumowuje 
Sławomir Majman, Prezes Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 

http://www.randstad.pl/
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NIE BRAKUJE CHĘTNYCH NA BIURA LOFTOWE

Dzielna 60  z nowymi najemcami 

Warszawski kompleks biurowy Dzielna 60, 
który oferuje biura loftowe, przyciąga uwa-
gę najemców, bo tego typu powierzchnia 
to ekskluzywna oferta. Niebawem do jed-
nego z pięciu budynków, wchodzących 
w skład zmodernizowanego i rozbudowa-
nego obiektu wprowadzą się dwie nowe 
firmy. W końcowej fazie są również ne-
gocjacje z kilkoma kolejnymi najemcami. 
Zespół prowadzący proces komercjalizacji 
Dzielnej 60 nie kryje zadowolenia w związ-
ku z nadspodziewanie dużym zaintereso-
waniem powierzchniami biurowymi w zre-
witalizowanym właśnie kompleksie. Plan 
realizowany jest z wyprzedzeniem, także 
dzięki decyzjom obecnych najemców, któ-
rzy powiększają zajmowane powierzchnie 
i przedłużają umowy.            
Jednym z nowych najemców kompleksu 
jest agencja kreatywna, świadcząca kom-
pleksowe usługi w dziedzinie komunikacji, 
reklamy i marketingu. Firma zajmować bę-
dzie ok. 1000 m kw. powierzchni biurowej 
usytuowanej w dwóch, łączących się bu-
dynkach. Obejmuje ona zarówno zrewitali-
zowane biura loftowe w budynku Żoliborz, 
jak i nowoczesną powierzchnię w szklanej 
nadbudowie, centralnie położonego bu-
dynku Śródmieście. 
Adres Dzielna 60 znajdzie się również na 
wizytówce profesjonalnego gabinetu me-
dycyny estetycznej połączonego z salo-

nem masażu, który rozpocznie działalność 
w biurowcu Muranów.  
Na terenie kompleksu otwarta została rów-
nież niedawno nowa restauracja. Nasza 
Kuchnia to miejsce dla miłośników domo-
wego jedzenia. Restaurację wyróżnia wy-
soka, typowo loftowa przestrzeń z postin-
dustrialnymi elementami i przeszkleniami 
oraz otwartym planem piętra. Techniczne 
oświetlenie oraz duże, dekoracyjne fotosy 
nadają wnętrzu wyrazisty charakter. Kom-
ponują się z nimi, świetnie dobrane, no-
woczesne detale wykończenia i wystroju. 
Projekt aranżacji wnętrza lokalu powstał 
w pracowni In Design. 
Jacek Ochnik, prezes Ochnik Develop-
ment przyznaje, że komercyjne inwesty-
cje, oparte na rewitalizacji historycznych 
budynków fabrycznych, wciąż należą do 
rzadkości na rynku biurowym. Zauważa, że 
tego typu powierzchnią zainteresowane są 
przede wszystkim firmy doradcze i finan-
sowe, kancelarie prawnicze, pracownie ar-
chitektoniczne, agencje reklamowe, studia 
kreatywne, firmy medialne i producenckie, 
czy agencje pracy. - Zaletą biur loftowych 
jest niestandardowa przestrzeń umożliwia-
jąca nieskrępowaną aranżację. Elastyczna 
jest również wielkość powierzchni, którą 
oferujemy. Możemy zaproponować za-
równo biuro o powierzchni 60 m kw., jak 
i moduł o metrażu ok. 700 m kw. ulokowa-

ny na jednej kondygnacji. Biura mogą być 
zaaranżowane w formie loftowego open 
space, powierzchni gabinetowej lub mie-
szanej - deklaruje Jacek Ochnik.
- Charakter pracy firm, które się do nas 
zgłaszają związany jest na ogół z czę-
stym, bezpośrednim kontaktem z klientem. 
Dzielna 60 jest dla takich najemców odpo-
wiednią lokalizacją, ponieważ zapewnia 
dostęp do wszystkich środków komuni-
kacji miejskiej, a przy tym do rozbudowa-
nej infrastruktury miejskiej warszawskiego 
Muranowa. Aleją Jana Pawła II można stąd 
błyskawicznie dojechać do Dworca Cen-
tralnego i ścisłego centrum miasta, a wy-
jeżdżając Dzielną w drugim kierunku na ul. 
Okopową, niemal za rogiem znajduje się 
Centrum Mody Klif, a nieco dalej CH Ar-
kadia. Blisko jest też do nowej stacji me-
tra przy Rondzie Dmowskiego, a  do Portu 
Lotniczego im. Fryderyka Chopina można 
dojechać w kilkanaście minut - wylicza Ja-
cek Ochnik. 
Na uwagę zasługuje również aranżacja 
części wspólnych kompleksu. - Zależało 
nam by Dzielna 60 była wygodnym miej-
scem do pracy, ale równocześnie ofero-
wała atrakcyjną przestrzeń, sprzyjającą 
spotkaniom i integracji. Najemcy będą 
mogli korzystać bezpłatnie ze specjalnie 
stworzonej Strefy Relaksu oraz sal konfe-
rencyjnych. Wiosną będzie już także goto-
wy dziedziniec obsadzony zielenią z miej-
scami do wypoczynku oraz kawiarnianym 
ogródkiem. Na wyjątkowe udogodnienia 
mogą liczyć też osoby przyjeżdżające do 
pracy rowerami - zachęca Jacek Ochnik.  
Rozbudowany i gruntownie zmoderni-
zowany, warszawski kompleks biurowy 
Dzielna 60, obejmujący pięć budynków, 
oferuje łącznie 20.000 mkw. nowoczesnej 
powierzchni biurowej. Pracownicy i goście 
mają do dyspozycji ponad 200 miejsc par-
kingowych. 
Po przebudowie największy, centralnie 
usytuowany budynek zyskał trzykon-
dygnacyjną, szklaną nadbudowę o po-
wierzchni ponad 1.000 mkw. i wyposażony 
został w panoramiczną windę. Elewacje 
biurowców wykonane zostały z cegły z ele-
mentami piaskowca, alucobondu i szkła. 
Niewątpliwą ozdobą kompleksu są duże, 
stylizowane okna z drewna meranti w ko-
lorze angielskiej zieleni, znajdujące się na 
parterze i granitowa posadzka położona 
na dziedzińcu i trakcie głównym.
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CERTYFIKAT BREEAM EXCELLENT DLA BIUROWCA WEST GATE

Certyfikat dla West Gate zawiera bardzo 
wysoki wynik 72,8 proc., czego rezultatem 
jest ocena Excellent, którą posiada w Pol-
sce zaledwie 12 innych inwestycji biuro-
wych. Wśród ocenianych elementów zna-
lazły się m.in. efektywność energetyczna, 
zastosowane materiały, zdrowe środowisko 
do pracy czy też gospodarka odpadami. 
„Tak wysoka ocena West Gate to dla 
nas powód do wielkiej radości. Certyfi-
kacja biurowców nie jest już tylko nową 
metodą projektowania. Stała się płasz-
czyzną porozumienia z użytkownikami 
naszych inwestycji, którzy podobnie jak 
my oczekują bardzo dobrych projektów 
biurowych. West Gate to biurowiec który 
w pełni wykorzystał potencjał certyfikacji, 
łączy znakomite elementy kompozycyjne 
i materiałowe z rozwiązaniami zrównowa-
żonymi i energooszczędnymi, co jest wy-
znacznikiem współczesnej architektury” 
- mówi Katarzyna Murdoch, inżynier ds. 
BREEAM, asesor BREEAM International 
w Echo Investment. Proces certyfikacji 
West Gate prowadzi firma Grontmij Polska.
W portfolio spółki Echo Investment znajdu-
je się już jedenaście budynków, które po-
siadają certyfikaty BREEAM  – to biurowce 
West Gate, Q22, dwa budynki Parku Roz-
woju w Warszawie, Aquarius Business Ho-
use we Wrocławiu, I i II etap A4 Business 
Park w Katowicach, Oxygen w  Szczecinie 
(2 certyfikaty BREEAM In-Use: Building 
Management oraz Asset Rating), a tak-
że Galeria  Amber w Kaliszu, CHR Galaxy 
w Szczecinie, Galeria Olimpia w Bełchato-
wie i Galeria Echo w Kielcach. 

BREEAM to metoda oceny budynków pod 
kątem ich przyjazności dla środowiska na-
turalnego oraz komfortu przyszłego użyt-
kownika. Budynek oceniany jest punktowo. 
Zdobyte punkty przeliczane są na procenty, 
które z kolei mnożone są przez wagę przy-
pisaną danej kategorii. Uzyskane punkty 
w rezultacie dają wynik w 6-stopniowej ska-
li: <30% - Unclassified, 30% - 44% - Pass, 
45% - 54% - Good, 55% 69% - Very Good, 
70% - 84% - Excellent, >85% - Outstan-
ding. Najbardziej rozpowszechnione ro-
dzaje certyfikatów to BREAAM Interim (etap 
projektowy inwestycji), BREEAM Final (po-
twierdzenie projektu) oraz BREEAM In-Use 
(budynek istniejący).
West Gate to nowoczesny budynek klasy 
A oferujący 16 200 mkw. powierzchni biu-

West Gate, biurowiec klasy A realizowany przez Echo Investment we Wrocławiu, otrzymał cer-
tyfikat BREEAM Interim na poziomie Excellent. 

rowej. Inwestycja zlokalizowana jest przy 
Lotniczej na skrzyżowaniu z ul. Na Ostatnim 
Groszu i Legnicką, co gwarantuje doskona-
łą ekspozycję budynku. 
Inwestycja jest wynajęta w 100 proc. Proces 
komercjalizacji zamknęły umowy (łącznie 
500 mkw.) z Aviva i firmą z branży doradz-
twa finansowego, działającą pod szyldem 
Expandera. Głównym najemcą powierzchni 
biurowej w West Gate jest firma Nokia Ne-
tworks (14 000 mkw.). W budynku znajdzie 
się również nowa siedziba firmy Deichmann 
Obuwie Sp. z o.o. (1 200 mkw.), centrum me-
dyczne Enel-Med. (300 mkw.) i kantyna pro-
wadzona przez firmę K&D Foods (320 mkw.).
Autorem projektu architektonicznego West 
Gate jest pracownia Arcad z Kielc. Budynek  
składa się z sześciu kondygnacji nadziem-
nych (biura) i  dwóch podziemnych (par-
king). Zaprojektowany jest w formie zwar-
tej bryły w kształcie litery „L”. Na elewacji 
dominują duże przeszklone powierzchnie, 
dzięki którym biura są optymalnie doświe-
tlone. Biurowiec wyposażony będzie w sys-
tem kontroli dostępu, szybkie i ciche windy, 
energooszczędną klimatyzację i  wentyla-
cję, system kontroli wilgotności powietrza, 
podwieszane sufity i podnoszone podłogi, 
przyjazny środowiskowo system oświetle-
nia. Zaprojektowano także stojaki rowe-
rowe, szatnie i  prysznice dla rowerzystów. 
Użytkownicy West Gate będą mieli do dys-
pozycji kantynę i miejsca wypoczynku na 
świeżym powietrzu. Inwestycja zostanie od-
dana do użytkowania w kwietniu br. 
www.westgatelotnicza12.pl

MARZEC 2015

http://www.westgatelotnicza12.pl/
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PIERWSZY BUDYNEK BIUROWY SKANSKA W KATOWICACH OFICJALNIE 
OTWARTY

17 lutego Skanska Property Poland oficjalnie otworzyła pierwszy z czterech budynków katowic-
kiego kompleksu Silesia Business Park. Premierowa inwestycja firmy w sercu Górnego Śląska 
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem najemców. Budynek A jest już zajęty w 79%. W bu-
dowie znajduje się drugi budynek, a w planach jest start następnych dwóch. 

Silesia Business Park powstaje przy ulicy 
Chorzowskiej, która jest jedną z głównych 
arterii komunikacyjnych Katowic i całego 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. 
Największą powierzchnię w pierwszym bu-
dynku zajmuje międzynardowa firma dorad-
cza PwC - 6 800 mkw. W gronie najemców 
znajduje się również kancelaria prawnicza 
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz lokalne 
oddziały Skanska. W grudniu nową umowę 
– na około 890 mkw. podpisało Centrum 
Medyczne Enel-Med. 
„Katowice są bardzo wysoko oceniane 
w międzynarodowych rankingach. Według 
fDi Magazine to najlepsze miasto regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej pod wzglę-
dem strategii przyciągania zagranicznych 
inwestycji. Katowice są też na drugim miej-
scu wśród dużych miast w Europie - przed 
Monachium czy Lizboną. Widzimy to obser-
wując aktywność najemców. Sukces pierw-
szego budynku i duże zainteresowanie dru-
gim sprawia, że z optymizmem patrzymy na 
start kolejnych etapów, które zaoferują łącz-
nie 24 000 mkw. nowoczesnej powierzchni 
biurowej”, komentuje Mariusz Krzak, dyrek-
tor regionu Skanska Property Poland. 
Prace nad drugim budynkiem kompleksu 
rozpoczęły się w sierpniu 2014 roku, a ich 
zakończenie planowane jest na przełom 

drugiego i trzeciego kwartału 2015. Każdy 
z budynków Silesia Business Park to 12 000 
mkw. nowoczesnej, zielonej powierzchni 
biurowej w ramach 12 kondygnacji naziem-
nych. Kompleks zaoferuje w sumie 600 
miejsc parkingowych na i pod ziemią oraz 
parkingi dla rowerów i punkty do ładowania 
aut elektrycznych. Biurowce będą certyfiko-
wane w systemie LEED na poziomie złotym. 
Oszczędne w ekspolatacji i przyjazne dla 
pracowników biura zaoferują bardzo dobry 
dostęp do światła dziennego i świeżego po-
wietrza. Bliskość centrum miasta, dworca, 
przystanków komunikacji miejskiej czy cen-
trum handlowego daje możliwość różnych 
aktywności również po godzinach pracy. 

Fakty i liczby
Jak ocenia zespół Skanska, pierwszy bu-
dynek Silesia Business Park powstał do-
kładnie w 343 dni, czyli 8 232 godziny. 
Wysokość budynku od poziomu garaży to 
52 m. Lśniąca, charakterystyczna elewacja, 
nazwana „tiramisu”, składa się z 26 pa-
sków - 13 czarnych, 5 złotych, 8 białych. Do 
budowy wykorzystano ponad 700 ton stali 
zbrojeniowej i 4 500 metrów sześciennych 
betonu. 
Projekt Silesia Business Park powstał 
w pracowni architektonicznej Medusa Gro-
up. Generalnym wykonawcą jest Skanska 
S.A., a za komercjalizację powierzchni od-
powiada Skanska Property Poland.
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http://www.cx-9.pl/?utm_source=MOM&utm_medium=BANNER&utm_campaign=MAZDA%20CX-9
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BRANŻE, W KTÓRYCH CHCĄ PRACOWAĆ POLACY

Energetyka, motoryzacja oraz surowce i paliwa, to najbardziej atrakcyjne branże do pracy we-
dług uczestników badania Randstad Award 2015. 

Już po raz piąty w ramach polskiej edycji 
Randstad Award - największego międzyna-
rodowego badania wizerunku pracodaw-
ców – zostało zbadane, które firmy i branże 
są oceniane, jako najbardziej atrakcyjne 
do pracy. W sondażu wzięło udział ponad 
9000 Polaków. 
Wyniki pokazują, że największym powo-
dzeniem wśród kandydatów będą w  tym 
roku cieszyć się oferty pracy w branży 
energetycznej. W ocenie badanych, sek-
tor ten wyróżniają: wysokie wynagrodzenia  
i benefity pracownicze, bezpieczeństwo 
zatrudnienia i równowaga pomiędzy pracą 
a życiem osobistym. 
Druga w kolejności branża, w której chcie-
liby pracować badani to motoryzacja. 
W tym sektorze nasi respondenci widzą 
największe możliwości udziału w szkole-
niach i rozwoju kariery, a także spodziewa-
ją się interesujących zadań i dobrej atmos-
fery w pracy. 
Na trzecim miejscu uplasowała się branża 
surowcowo-paliwowa. W tym przypadku 
badani najbardziej doceniają stabilną sytu-
ację finansową firm i silne kierownictwo.
W wyborze najbardziej atrakcyjnych branż 
kobiety i mężczyźni byli zgodni, rozbież-
ności pojawiły się jednak w przypadku 
różnych grup wiekowych. Najmłodsi pra-
cownicy – w wieku 18-24 lat - najchętniej 
rozpoczęliby pracę w branży motoryzacyj-
nej. Osoby z grupy 25-44 lat na pierwszym 
miejscu wskazały sektor energetyczny. 
Wśród badanych w wieku 44-65 lat naj-
większą popularność zdobyła branża su-
rowców i paliw.
Kajetan Słonina, Dyrektor Zarządzający 
agencji doradztwa personalnego i pracy 
tymczasowej Randstad, komentuje: 
Aspekty, w których uczestnicy badania 
wysoko ocenili czołowe branże są cenną 
wskazówką dla pracodawców z innych 
sektorów. W okresie rosnącej dynamiki 
rynku pracy i rotacji pracowników między 
firmami, chcąc przyciągać do firm talenty 
i zatrzymać najlepszych specjalistów u sie-
bie, przedsiębiorcy powinni dołożyć starań, 
aby podnosić atrakcyjność oferowanych 
miejsc pracy. Wsparcie pracodawców 
w podejmowaniu takich działań jest zada-
niem badania Randstad Award.
Z kolejnych publikowanych przez Rand-

stad informacji będzie się można dowie-
dzieć nie tylko, które firmy zostały uznane 
za najbardziej atrakcyjnych pracodawców 
w Polsce, ale także m. in. jakimi kryteria-
mi kierują się poszczególne grupy kandy-
datów wybierając pracodawcę, co może 
sprawić, że pracownicy odejdą z firmy lub 
przeciwnie – zostaną w niej. Tegoroczny 
raport Randstad Award dostarczy również 
informacji o tym, jakie elementy miejsca 
pracy mają szczególne znaczenie dla pra-

cowników, a także, w jaki sposób kandy-
daci wykorzystują media społecznościowe 
podczas poszukiwania pracy.
 Pełne wyniki badania Randstad Award 
2015 zostaną ogłoszone 19 marca br., 
podczas uroczystej Gali Randstad Award 
w  Warszawie. Podczas tego wydarzenia 
zostaną również wręczone nagrody dla 
najbardziej atrakcyjnych pracodawców 
w Polsce. Informacja prasowa na ten te-
mat zostanie opublikowana 20 marca br.
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AVERY ZWECKFORM PO ZMIANACH

Początek 2015 roku wiązał się w Avery 
Zweckform z innowacyjnymi zmianami wi-
zerunkowymi. Firma postawiła na nowocze-
sny wygląd i przejrzystość, ale jednocze-
śnie pamięta o konieczności prawidłowego 
przekazywania ważnych informacji. 

Uwzględniając wyniki badań przeprowadzo-
nych na użytkownikach produktów Avery 
Zweckform, firma postanowiła wprowadzić 
kilka zauważalnych zmian, które łącząc takie 
cechy, jak nowoczesność i komunikatyw-
ność mają na celu odświeżenie postrzega-
nia marki i asortymentu Avery Zweckform:
• Nowe logo - proste, czytelne i przyciąga-

jące uwagę, ale jednocześnie nawiązu-
jące do wcześniejszego logotypu, przez 
co można je łatwo skojarzyć z firmą.

• Ulepszone opakowania - wzbogacone 
m.in. o informacje dotyczące pozosta-
łych dostępnych rozmiarów etykiet z da-
nej serii i większe zdjęcia produktowe, 
które zapewniły atrakcyjnieszy wygląd.

Kolejnym znaczącym ulepszeniem jest 
+55% mocniejszy klej zastosowany w ety-
kietach uniwersalnych, dzięki czemu przy-
legają one jeszcze lepiej, niż dotychczas. 
Trwałe etykiety uniwersalne nadają się do 
wszechstronnych zastosowań. Są idealne 
do adresowania kopert i przesyłek poczto-
wych, a także do oznaczania dokumentów 
i produktów. Od teraz, za sprawą +55% 
mocniejszego kleju dają gwarancję do-
skonałego przylegania do określonych po-
wierzchni.

MARZEC 2015

Modne i eleganckie notesy No-
tizio to idealne rozwiązanie dla 
tych, którzy nie wyobrażają sobie 
spotkania biznesowego bez no-
tatnika oraz dla osób, które lubią 
na bieżąco zapisywać ważne in-
formacje.
Zastosowanie w Notizio jasno-
szarego papieru z białymi liniami, 
to innowacyjne rozwiązanie, któ-
re sprawia, że wzrok nie męczy 
się w czasie pisania i czytania, co 
pomaga utrzymać koncentrację 
w trakcie pracy. Sprawdza się to 
również przy wykonywaniu kopii, 
skanów, czy faksów, gdyż jasne 
linie znikają, a widoczna pozosta-
je tylko kserowana treść. Notatni-
ki są wykonane z wysokiej jako-
ści satynowego papieru 90 g/m², 

co zauważalnie poprawia komfort 
pisania. Nawet przy pisaniu pió-
rem na drugiej stronie papieru nie 
pojawią się żadne ślady przebi-
cia. Dodatkowo, kartki kołonotat-
ników posiadają specjalne otwo-
ry, dzięki którym można je wpinać 
do segregatorów, a także per-
forację, ułatwiającą ich wyrywa-
nie. Notizio zostały wyposażone 
w elementy poprawiające kom-
fort użytkowania, m.in.: ruchomą 
linijkę do zaznaczania, uchwyt na 
długopis, przekładki indeksujące. 
Notatniki są dostępne w kilku for-
matach oraz w twardych i mięk-
kich oprawach. 

Więcej informacji na: 
www.avery-zweckform.pl

INNOWACYJNE NOTATNIKI NOTIZIO

http://www.avery-zweckform.pl/
http://www.avery-zweckform.pl
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PROWADZĘ FIRMĘ I MAM CZAS NA WSZYSTKO, NA CO CHCĘ 

Wygląda na to, że jesteś jednym z nielicznych biznesmenów w tym kraju, którzy nie cierpią na  
permanentny brak czasu. W ten sposób zaczynamy rozmowę z Grzegorzem Frątczakiem, me-
nedżerem z dyplomem MBA, twórcą marek CEO Solutions i Projektant Czasu, współpracowni-
kiem m.in. Ernst&Young Academy of Business.

Podobno codziennie oprócz tego, że 
prowadzisz własną, świetnie prosperują-
cą firmę, 5 godzin spędzasz na swoich 
ulubionych czynnościach. Przez 45 mi-
nut czytasz ulubione lektury, przez go-
dzinę dbasz o formę fizyczną, przez 45 
minut medytujesz i drugie tyle spędzasz 
na spacerach z psem. Do tego lubisz go-
tować i sam przyrządzasz wszystkie po-
siłki. No i masz rodzinę dla której zawsze 
znajdujesz czas. Jak Ty to robisz?
Na początku, muszę zaprotestować. Nie 
jestem jednym z nielicznych. Zauważam, 
że nasze społeczeństwo, tj. menedżerów, 
biznesmenów i przedsiębiorców coraz czę-
ściej buntuje się przeciwko chaotycznemu 
stylowi życia, takiemu, w którym biegasz 
z jednego spotkania na drugie. Mamy dość 
natłoku zadań, maili, telefonów. Wykonu-
jemy trudną i ciężką, umysłową pracę, ale 
coś za coś, więc potem płacimy nerwami, 
stresem i omija nas wiele chwil, dla których 
warto żyć. Dlatego chcemy innej kultury ży-
cia, bardziej zrównoważonej i spełnionej na 
wielu płaszczyznach, a nie tylko na jednej 
biznesowej. I zapewniam, że wielu z nas ją 
osiąga. Nie tylko ja.

Z pewnością wszyscy chcielibyśmy żyć 
w takim ładzie i harmonii. Pozostaje jed-
nak pytanie zasadnicze: jak dojść do tej 
kultury życia?
Punktem wyjścia, w moim przypadku było 
uświadomienie sobie jednej istotnej różni-
cy. W pracy  liczy się wyłącznie jakość cza-
su, czyli to jak efektywnie potrafimy wyko-
nywać zadania. W życiu prywatnym  ważna 
jest przede wszystkim ilość czasu, który 
spędzasz z rodziną, przyjaciółmi i na tym 
wszystkim, na co masz ochotę.
To oczywiste, że brakuje nam czasu na 
wszystkie czynności i plany, które chce-
my zrealizować.  Przecież doba ma tylko 
24 godziny i nic nie wskazuje na to, aby 
w przyszłości miało być inaczej. Żyjemy 
w wielkim pędzie, a naszej codzienności 
towarzyszy nieustanna presja i pogoń. Ale 
do czasu można podejść trochę podob-
nie jak do ilości posiadanych pieniędzy. 
Zarabiając na przykład 5 tysięcy złotych 
maksymalnie możemy zaoszczędzić... 5 
tysięcy złotych. Ale jeżeli zainwestujemy tę 
sumę w całości, wówczas górnego limitu 
nie będzie. Wiele więc zależy od nas sa-
mych. 

A zatem odpowiednia organizacja czasu 
jest trochę jak oszczędzanie?
Z czasem jest jak z inwestycją. Aby zaro-
bić musimy podjąć odpowiednią decyzję. 
Odpowiednikiem inwestycji w zarządza-
niu swoim czasem jest właśnie „wybór”. 
Jeśli zdecydujemy, że będziemy wykony-
wać wszystko, to nigdy nie będziemy mieć 
czasu. Warto zadać sobie pytanie: „czy ja 
naprawdę muszę robić wszystko?”. Warto 
zastanowić się: „co tak naprawdę jest dla 
mnie najistotniejsze, do czego dążę, co 
chcę osiągnąć?” 
To w zasadzie pytania o priorytety.  Z po-
mocą przychodzi nam eliminacja zupełnie 
zbędnych i niepotrzebnych działań oraz 
projektów. Tyczy się to wszystkich sfer na-
szego życia – zawodowego i prywatnego. 
Ich się nie da rozdzielić i obowiązki, a raczej 
ich ilość, z jednego „świata” wpływają na 
wielkość posiadanego czasu w tym drugim. 
Im z większej liczby „dodatkowych” obo-
wiązków czy czynności zrezygnujemy, tym 
więcej zostanie nam czasu na to, co jest 
dla nas najbardziej wartościowe. Zaprojek-
tujmy więc to, co będziemy robić w ciągu 
dnia, aby mieć czas.

No właśnie, zaprojektujmy. Podobno 
projektujesz to zawodowo?
Od zawsze uwielbiałem poprawiać i ulep-
szać wszelkie rzeczy, tak, żeby działały 
optymalnie. Długą drogę przeszedłem, aby 
dojść do eksperckiego poziomu tej gałęzi 
mojego biznesu. Kiedyś mój dobry przy-
jaciel powiedział mi: „Ja nie wiem jak ty to 
robisz. Wprowadzasz chaos wokół siebie, 
ale jakoś te swoje cele osiągasz!” I rzeczy-
wiście tak było. Dookoła mnie był chaos. 
Płaciłem za to długimi godzinami pracy, 
stresem i brakiem poczucia kontroli nad 
tym co się dzieje. 
Wtedy zainteresowałem się metodami, któ-
re pomagają mi się lepiej ogarnąć. Było to 
w czasach, gdy słowa iPhone, czy smart-
fon brzmiały jeszcze cokolwiek tajemniczo, 
więc około 2007 r.  I tak się zatraciłem w tej 
pasji, że nawet nie zorientowałem się jak 
zacząłem szkolić pierwsze osoby. Był rok 
2009, rok światowego kryzysu, ale ja byłem 
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na fali wznoszącej. Niedługo potem zrezy-
gnowałem z korporacji by realizować wła-
sną wizję życia i biznesu.

Czy każdy z nas może żyć, tak jak chce, 
bez uczucia presji czasu?
Ja to wiem z moich doświadczeń z pra-
cy coachingowej z biznesmenami. Każdy 
z powodzeniem może nauczyć się, jak mieć 
życie bez chaosu, przemęczania i forsowa-
nia się. A przy tym realizować z powodze-
niem swoje cele i odnosić sukcesy. Jest 
tak ponieważ istnieją techniki, które działają 
w większości sytuacji w jakich przychodzi 
nam pracować. I ja ich uczę, po to aby moi 
klienci stosowali je w sposób naturalny, aby 
jeszcze bardziej świadomie budować swo-
je efektywne i spełnione życie. To dla nich 
inwestycja w siebie i w konkretne umiejęt-
ności, do których mają dostęp zawsze 
i wszędzie.

Prowadzisz cykliczne warsztaty?
Oh, to cała historia… Szkolę głównie dla 
firm i korporacji, to od nich dostaję zlece-
nia. Prowadzę też coachingi dla menedże-

rów, ale kiedyś zapragnąłem zrobić jeden, 
2-godzinny, kameralny warsztat dla zainte-
resowanej społeczności, skupionej głównie 
wokół mojego bloga projektantczasu.pl. 
Piszę tam artykuły o różnych technikach za-

rządzania czasem, potem ludzie je komen-
tują, pytają o coś, a ja im odpowiadam. Tak 
naprawdę jednak nie znam moich czytelni-
ków osobiście. Po to aby ich lepiej poznać 
i konkretniej im pomóc, zorganizowałem 
pierwszy warsztat „Zaprojektuj swój czas”. 
To miało być kameralne przedsięwzięcie, 
ale ludzie zaczęli udostępniać sobie infor-

mację o nim poprzez FB i polecać sobie 
nawzajem i wyszło tak, że moja sala… 
powinna być zrobiona z gumy. Było tro-
chę zamieszania, ale ostatecznie warsztat 
udał się kapitalnie, a ja wprowadziłem jego 

cykliczność. I tak od tej pory, raz, czy dwa 
w miesiącu, poświęcam swoje 2 godziny 
na kolejne odsłony „Zaprojektuj swój czas”, 
zaszczepiam w ludziach pasję zrównowa-
żonego i spełnionego życia, wskazuję na 
rozwiązania, jak tego dokonać. Teraz już 
odbywa się to naprawdę… kameralnie, 
mam własną salę w moim biurze.

Czyli działasz trochę pro publico bono?
Tak, można tak powiedzieć. Odpłatność za 
warsztat jest symboliczna. Głównie w celu 
potwierdzenia i rezerwacji miejsca. Zara-
biam w innych obszarach działalności mo-
jej firmy.

Miałbyś dla naszych czytelników jakąś 
konkluzję na koniec?
Mam być wujkiem „dobra rada”? OK. Na-
sze życie zawodowe wcale nie musi rozwi-
jać się kosztem innych relacji, na przykład 
rodzinnych, czy rezygnacji ze swoich pasji. 
Czasem wystarczy jedynie poprawić zarzą-
dzanie swoim… czasem.

Informacje o warsztacie „Zaprojektuj Swój 
Czas” na stronie: 
http://projektantczasu.pl/warsztat/

http://projektantczasu.pl/warsztat/
http://projektantczasu.pl
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NOWE PRZEPISY W POLSKICH URZĘDACH?
„NOWELIZACJA USTAWY O ARCHIWACH”

6 lutego 2015 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o archiwach. Zmiany w przepisach 
zakładają zharmonizowanie pracy z dokumentacja papierową i elektroniczną oraz właści-
we zorganizowanie funkcjonowania urzędów. Nowelizacja reguluje rozporządzenie z 2002 
roku, które dotyczyło kwalifikacji, przygotowania i zarządzania materiałami archiwalnymi 
oraz niszczenia dokumentacji bez wieczystego znaczenia. Blisko co trzeci wyciek danych ma 
swoje źródło w instytucjach publicznych, a 22 proc. wszystkich incydentów, mimo postępu-
jącej cyfryzacji, w dalszym ciągu odbywa się za pośrednictwem nośników papierowych. Czy 
nowe przepisy wpłyną na polepszenie bezpieczeństwa informacji, proces archiwizacji oraz 
prawidłowe niszczenie dokumentów?

„Ponad połowa przypadków utraty informa-
cji poufnych jest niezamierzona i wynika z 
braku odpowiednich procedur oraz sprzę-
tu. Kluczem do zwiększenia bezpieczeń-
stwa w każdej instytucji i przedsiębiorstwie 
jest edukacja w zakresie procedur i ich 
surowego przestrzegania. Tylko w ten spo-
sób można mówić o ograniczaniu poten-
cjalnych wycieków informacji. Nowelizacja 
ustawy pozwoli na usystematyzowanie 
procesu archiwizacji i niszczenia doku-
mentów. W blisko 90 proc. przypadków 
dokumenty, które wyciekły zawierają dane 
wrażliwe i nie ma znaczenia, czy znajdu-
ją się one na papierze czy na cyfrowych 
nośnikach danych. Proces niszczenia do-

kumentacji w urzędach powinien stać na 
najwyższym poziomie. Strategia bezpie-
czeństwa zawsze powinna być dopasowa-
na do profilu działalności danej jednostki i 
mieć status priorytetowy. Takie procedury 
określa już norma DIN 66399” – komentuje 
Marcin Sobaniec, ekspert HSM Polska
Nowelizacja obejmuje też wytwórców tzw. 
niepaństwowego ewidencjonowanego za-
sobu archiwalnego, czyli m.in. partie poli-
tyczne, fundacje i stowarzyszenia. Nowe 
przepisy określają termin przekazywania 
dokumentacji do archiwów państwowych 
na 25 lat od daty powstania. Wyjątkiem 
jest m.in. wcześniejsze zakończenie dzia-
łalności instytucji. Niszczenie dokumenta-

cji niearchiwalnej ma być możliwe tylko na 
podstawie zgody dyrektora archiwum. W 
sytuacji zakończenia działalności instytu-
cji pozostawiono zasadę zobowiązującą 
ją do przekazania archiwaliów Archiwom 
Państwowym, a pozostałej dokumentacji 
organowi przejmującemu jej kompeten-
cje. Potwierdzono też zasadę mówiącą, 
że jeżeli podmiot, którego działalność 
kończy się, nie zdąży przekazać mate-
riałów archiwalnych do archiwum, ten 
obowiązek przechodzi na jego następ-
cę prawnego, który ponosi również tego 
koszty.
„W każdym urzędzie powinny być osoby 
z odpowiednią wiedzą i kompetencjami 
dedykowane do procesu niszczenia, za-
bezpieczania i archiwizowania dokumen-
tacji. Natomiast samo niszczenie powinno 
odbywać się wewnątrz organizacji za po-
mocą niszczarek o odpowiednim stopniu 
tajności, które są zgodne z obowiązującą 
normą DIN 66399. Urządzenia nowego 
typu bez problemu niszczą dokumenta-
cję papierową, jak i dyski twarde czy inne 
cyfrowe nośniki danych. Im mniej osób 
zaangażowanych jest w ten proces tym 
mniejsze ryzyko utraty cennych informa-
cji. W ostatnich latach byliśmy świadka-
mi wielu incydentów, kiedy poufne dane  
z instytucji publicznych były odnajdywa-
ne w niewłaściwych miejscach takich jak 
np. wysypiska śmieci. Miejmy nadzieje, że 
nowe przepisy oraz wdrożenie odpowied-
nich procedur pozwolą uniknąć w przy-
szłość takich wpadek” – dodaje Marcin 
Sobaniec, ekspert HSM Polska
Norma DIN 66399 (źródło: www.din66399.
pl) jest dedykowana osobom odpowie-
dzialnym za bezpieczeństwo danych w 
firmie oraz osobom zaangażowanym w 
proces utylizacji. Określa ona wymagania 

http://www.din/
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Firma HSM należy do światowych producentów urządzeń do recyklingu z zakresu techniki biurowej i ochro-
ny środowiska. Jest wiodącym na świecie dostawcą pras belujących, profesjonalnych systemów prasują-
cych i niszcząco-prasujących dla przemysłu surowców wtórnych oraz biurowych niszczarek dokumentów i 
nośników danych.
Główna siedziba firmy znajduje się w Frickingen, w południowych Niemczech. Produkcja zlokalizowana jest 
w czterech zakładach produkcyjnych na terenie Niemiec. Firma posiada swoje oddziały w Wielkiej Brytanii, 
Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. 
Więcej informacji na stronie: www.hsm.eu
Kontakt dla mediów:
Tomasz Szymanowski
Unicorn Media
Ul. Czapelska 40 lok.4
04-081 Warszawa
tel: +48 691 45 12 13
mail: t.szymanowski@unicornmedia.pl
www.unicornmedia.pl

dla procesów niszczenia oraz poszcze-
gólnych jego etapów. Norma definiuje trzy 
różne metody w zakresie niszczenia nośni-
ków danych. Każda z nich wymaga zde-
finiowania i udokumentowania organizacji, 
personelu oraz poszczególnych etapów 
procesów

„W archiwach doskonale sprawdza się 
przemysłowa niszczarka dokumentów ze 
zintegrowaną prasą belującą, czyli model 
HSM SP4040V. Urządzenie to jest wybiera-
ne, ze względu na duże moce przerobowe. 
Wydajność godzinowa sięga blisko 200 kg 
niszczonych dokumentów, a zintegrowa-

na belownica zagęszcza powstałe ścinki 
zgniatając je na kostki o masie 35 kg. Ten 
model przemysłowej niszczarki jest wyko-
rzystywany w jednostkach administracji rzą-
dowej, jednostkach Wojska Polskiego oraz 
ministerstwach” – podsumowuje Marcin 
Sobaniec, ekspert HSM Polska

http://www.hsm.eu/
mailto:t.szymanowski@unicornmedia.pl
http://www.unicornmedia.pl/
http://www.hsm.eu
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WARSZAWSKIE BIUROWCE Z FUNKCJĄ SPOŁECZNĄ

Projekty aranżacji kompleksów biurowych coraz częściej obejmują również atrakcyjne zago-
spodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie inwestycji. Otoczenie biurowców, które staje się 
aktywną tkanką miejską, stanowi ich wartość dodaną. Podnosi komfort pracy i życia mieszkań-
ców miasta

Już od ponad ćwierć wieku gonimy go-
spodarkę światową. Drogę, jaką przeszli-
śmy widać  wyraźnie, gdy spojrzymy na 
rozwój segmentu biurowego. Szczególnie 
spektakularne zmiany zauważalne są na 
rynku warszawskim. W mieście rosną futu-
rystyczne biurowce, spełniające najwyższe 
normy światowe i z coraz większym rozma-
chem modernizowane są  starsze budynki 
oraz rewitalizowane obiekty historyczne 
i poprzemysłowe. Miasto pięknieje, a cen-
trum powoli nabiera charakteru metropoli-
tarnego. Ważne przy tym, że deweloperzy 
z coraz większą uwagą podchodzą do za-
gospodarowania terenu wokół biurowców.   
Jest się czym pochwalić. Warszawa jest 
największym rynkiem biurowym w Europie 
Środkowo - Wschodniej, a w globalnych 
rankingach plasowana jest w pierwszej 
trójce europejskich stolic, najatrakcyjniej-
szych do lokowania biur. Oferuje obecnie 
niemal 4,4 mln nowoczesnej powierzchni 
biurowej, a rozbudowa obszarów bizne-
sowych trwa w najlepsze. Według danych 
JLL w budowie jest obecnie aż 760 tys. 
mkw. powierzchni biurowej, w tym 56 tys. 
mkw. jest w trakcie renowacji. Analitycy 
spodziewają się, że w tym roku na stołecz-
ny rynek trafi kolejne 320 tys. mkw. nowych 
biur i co najmniej tyle samo w 2016 roku.      

Standard światowy
Nowe inwestycje cieszą oko, bo nierzadko 
projektowane są przez renomowane pra-
cownie, pracujące dla klientów globalnych. 
A jednocześnie - co istotne - pozytywnie 
wpływają na sposób funkcjonowania mia-
sta i życie mieszkańców. Deweloperzy 
coraz częściej podejmują działania zmie-
rzające do otwarcia terenów inwestycji ko-
mercyjnych dla funkcji publicznych. Nowe 
projekty są w coraz większym stopniu mia-
stotwórcze. 
Często teraz słyszymy o aktywacji prze-
strzeni publicznej obszarów, na których 
powstają nowe biurowce. Sztandarowym 
przykładem jest tu projekt Warsaw Spi-
re, budowany przy rondzie Dmowskie-
go. Wraz z nim ma powstać atrakcyjnie 
zaaranżowany plac Europejski z kawiar-
niami, barami, restauracjami, skwerami 

i elementami wodnymi. Od strony ulicy 
Grzybowskiej ma znaleźć się nawet amfi-
teatr i miejsce przygotowane do ekspozy-
cji tymczasowych wystaw. Taka postawa 
inwestorów służy zarówno podniesieniu 
jakości pracy osób pracujących w biurow-
cach, jak i wszystkim warszawiakom, któ-
rzy mogą korzystać z nowych ciekawych 
miejsc spotkań.      

Liczy się komfort 
Tak przygotowanych inwestycji, zapew-
niających komfortowe warunki do pra-
cy, dzięki licznym udogodnieniom  jest 
w Warszawie coraz więcej. W nowych 
biurowcach ludzie mają się czuć dobrze. 
- Kompleksy biurowe projektowane są tak, 
aby zapewniały przyjazną przestrzeń, wy-
godną komunikację i atrakcyjne udogod-
nienia - wyjaśnia Jacek Ochnik, prezes 
Ochnik Development.  - Należą do nich 
strefy przeznaczone do relaksu, dziedziń-
ce - ogrody, miejsca do wypoczynku, re-
stauracje, czy przygotowywane specjal-
ne parkingi, prysznice i szatnie dla osób 
dojeżdżających do pracy rowerem. Takie 
użyteczne rozwiązania oferujemy także 
w kompleksie biurowym, który modernizu-
jemy w warszawskim Muranowie - dodaje 
Jacek Ochnik. 
Mowa tu o położonym w sercu miasta 
kompleksie biurowym Dzielna 60, w skład 
którego wchodzi 5 budynków o łącznej po-
wierzchni 20 tys. m kw. Osoby pracujące 
w biurowcach będą miały na miejscu nawet 
salon masażu, który mieścił się bę-
dzie w nowo otwartym ga-
binecie medycyny 
estetycznej 

Bezpieczna Kosmetyka. Walorem Dzielnej 
60 jest też jej industrialny charakter. Zre-
witalizowany kompleks, którego podwaliny 
stanowią zabudowania dawnej Fabryki Ta-
bacznej, oferuje nowoczesne biura loftowe.     

Wielofunkcyjne otoczenie biurowców
Atrakcyjnie zagospodarowane, wielofunk-
cyjne otoczenie budynków biurowych, 
poza lokalizacją i jakością samych biur, 
nabiera coraz większego znaczenia dla na-
jemców. Inwestorzy zaś tworzą w otocze-
niu biurowców aktywną przestrzeń miej-
ską, która stanowi ich wartość dodaną, 
wpływa na rangę obiektu i podnosi war-
tość inwestycji. Dlatego chętnie włączają 
się w działania miastotwórcze. Korzysta 
na tym miasto. Ogólnodostępne zaułki 
miejskie, tworzone są przy biurowcach to 
nie nowość. Powstawały już wcześniej, ale 
nie w takiej skali jak obecne. Atrakcyjne, 
tętniące życiem otoczenie biurowców ma 
również kapitalne znaczenie dla osób pra-
cujących w biurowcach. Spędzają w nich 
tak dużo czasu, że obiekty stają się ich na-
turalnym otoczeniem.    
W podobny sposób budowanych jest 
w Warszawie wiele osiedli mieszkanio-
wych. Większe inwestycje przybierają 
kształt całych miasteczek z nowymi droga-
mi, skwerami, miejscami do wypoczynku, 
placówkami usługowo-handlowymi i ga-
stronomicznymi oraz oświatowymi.   

MARZEC 2015
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PRACY I ZDROWIA!

7 kwietnia, w rocznicę powstania World Health Organization, obchodzony jest Światowy Dzień 
Zdrowia. Został ustanowiony z myślą o zwróceniu uwagi opinii publicznej na najbardziej pa-
lące kwestie związane ze zdrowiem. Jakie przypadłości są charakterystyczne dla pracowników 
biurowych?

Specyfika pracy w zamkniętych przestrze-
niach biurowych, w tym nierzadko: ograni-
czony dostęp do naturalnego światła, zła 
jakość powietrza w pomieszczeniach, dłu-
gotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej 
oraz wielogodzinna obsługa sprzętu kom-
puterowego, mają znaczący wpływ na stan 
zdrowia fizycznego i psychicznego osób 
zatrudnionych. Wśród najczęstszych dole-
gliwości wyróżniają się obciążenia układu 
mięśniowo-szkieletowego. Według danych 
prezentowanych przez przedstawicieli 
Państwowego Instytutu Badawczego Cen-
tralnego Instytutu Ochrony Pracy, na bóle 
w obrębie rąk, ramion, barku i szyi skarży 
się nawet 44% pracowników biurowych. 
Powszechnie wymienianym problemem są 
również zaburzenia funkcjonowania narzą-
du wzroku. Choć częstotliwość i stopień 
ich dokuczliwości zależy od ilości czasu 
spędzanego dziennie przed komputerem, 
szacuje się, że boryka się z nim ponad 80% 
polskich pracowników biurowych.
Choć Polska nie należy do czołówki państw, 
w których najintensywniej korzysta się z urzą-
dzeń ekranowych, przeciętny mieszkaniec 
naszego kraju spędza dziennie przed ekra-
nami: telewizora, komputera, smartphone-
’a i tabletu łącznie 6 godzin i 21 minut. Jako 
że standardowy dzień pracy trwa 8 godzin, 
można spodziewać się, że osoby pracują-
ce przy komputerze znacząco przekraczają 
średnie wartości. Powszechność charaktery-
stycznych schorzeń wynika również z faktu, 
że zaledwie 5% miejsc pracy biurowej speł-
nia ergonomiczne wymogi.

Na własne oczy
Zgodnie z prawem, każdy pracownik, któ-
rego obowiązki wiążą się z obsługą kom-
putera, powinien co godzinę skorzystać 
z trwającej co najmniej 5 minut przerwy od 
patrzenia w ekran. Według danych zapre-
zentowanych w raporcie Ergotest 2009, 
regularnie robi to 60% respondentów. 33% 
pozwala odpocząć oczom, jeśli dysponu-
ją chwilą wolnego czasu. 7% badanych 
nie robi tego nigdy. Prócz długotrwałego 
skupiania wzroku na nieoddalonych obiek-
tach, komfort pracy obniża również szereg 

czynników związanych z nieodpowiednim 
oświetleniem. – Na stan oczu pracowników 
biurowych negatywnie wpływają takie zjawi-
ska, jak: przykry efekt olśnienia spowodo-
wany zastosowaniem opraw oświetlenio-
wych nieprzystosowanych do pomieszczeń 
z ekranami monitorów oraz zbyt niskie natę-
żenie światła na stanowisku pracy – wymie-
nia Maciej Gronert, projektant oświetlenia 
firmy TRILUX Polska. Niedostosowanie try-
bu oraz stanowiska pracy do opisanych wy-
żej zaleceń, może skutkować wystąpieniem 
tak zwanego Computer Vision Syndrome 
(CVS). Opisany przez Amerykańskie Stowa-
rzyszenie Optometrystów zespół objawów 
obejmuje: bóle głowy oraz podrażnienie, 
suchość i zmęczenie oczu. - Sposobem 
na zapewnienie odpowiednich warunków 
pracy w biurze jest zastosowanie opraw 
spełniających wymagania norm oświetle-
niowych dla stanowisk roboczych z monito-
rami pod względem natężenia światła oraz 
ujednoliconego wskaźnika ograniczenia 
olśnienia – mówi Maciej Gronert. – Warto 
również dążyć do organizacji pracy w spo-
sób pozwalający przeplatać zadania wyma-
gające wpatrywania się w ekran komputera 
z innymi aktywnościami – dodaje ekspert 
firmy TRILUX Polska.
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Odpowiednia postawa to podstawa
W badaniach ergonomii biur Fellowes 
z 2013 roku, 85% respondentów odczu-
wało wymienione wyżej kłopoty z oczami. 

Choć jest to problem sam w sobie, taki 
stan rzeczy może dodatkowo spowo-
dować schorzenia wykraczające daleko 
poza zaburzenia funkcjonowania narządu 

wzroku. Nieskorygowane problemy skut-
kują próbami kompensacji dyskomfortu 
poprzez zmianę pozycji ciała. Pracownicy 
przybierają w efekcie postawę powodują-
cą zmęczenie układu mięśniowo-kostne-
go oraz zwiększone napięcie mięśni gałki 
ocznej. W dłuższej perspektywie pogłębia-
ją się w związku z tym problemy ze wzro-
kiem, a wyniku obciążenia pleców, ramion 
i szyi powstają bolesne i trudne w leczeniu 
uszkodzenia.
Pracodawcy mogą przeciwdziałać tego 
typu problemom (i wynikającym z nich 
dodatkowym kosztom związanym z po-
gorszeniem stanu zdrowia i absencją pra-
cowników), zapewniając odpowiednie 
wyposażenia stanowiska pracy. Według 
Rozporządzenia MPiPS, zalecane są takie 
sprzęty, jak: monitor pozwalający na regu-
lację w dwóch płaszczyznach (5° do przo-
du, 20° do tyłu i po 60° na boki wokół wła-
snej osi), stół pozwalający na swobodne 
umieszczenie klawiatury 100 mm od jego 
przedniej krawędzi oraz krzesło, dzięki któ-
remu możliwe będzie zachowanie pomię-
dzy ramieniem a przedramieniem kąta nie 
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mniejszego niż 90°. Wysokość siedziska 
powinna umożliwić dodatkowo obserwa-
cję monitora w zakresie 20°-50° w dół od 
linii oczu pracownika.

Chory budynek – chory pracownik
Oprócz ergonomii stanowiska pracy i opty-
malnych parametrów wyposażenia, decy-
dującą kwestię dla samopoczucia osób 
zatrudnionych odgrywa także panujący 
w zamkniętych przestrzeniach mikroklimat. 
Na określany mianem „syndromu chorego 
budynku” (ang. sick buildings syndrome) 
zespół dolegliwości powodowanych spe-
cyfiką miejsca pracy, składają się m.in.: 
alergie, w tym zapalenie śluzówek, zapa-
lenie gardła lub oskrzeli, bóle głowy, pro-
blemy skórne i wahania nastroju. Przyczyn 
takiego stanu doszukuje się w złej jakości 
powietrza, braku odpowiedniej wentylacji 
oraz hałasie i drganiom emitowanym przez 
sprzęty biurowe. Nie bez znaczenia pozo-
staje również oddziaływanie materiałów 
budowlanych i wyposażenia wnętrz. Jak 
szacuje Światowa Organizacja Zdrowia, 
na „syndrom chorego budynku” skarży 
się ok. 20-30% pracowników biurowych, 
co przyczynia się do spadku ich efek-
tywności oraz częstszego korzystania ze 
zwolnień lekarskich. Wśród działań mini-
malizujących poziom zagrożeń wymienia 
się zwiększenie cyrkulacji powietrza w celu 
usunięcia zanieczyszczeń, utrzymanie wil-
gotności powietrza na poziomie 40% oraz 
wyposażenie pomieszczeń w odkażają-
ce lampy ultrafioletowe. Co zaskakujące, 
dużą skutecznością charakteryzuje się 
również zastosowanie odpowiednich ro-
ślin doniczkowych w przestrzeni biurowej. 
Promowane w ramach projektu NASA Cle-
ar Air Study rozwiązanie, stanowi naturalny 
sposób na usunięcie z powietrza związków 
takich jak benzen czy trichloroeten.
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OFFICE DESIGN

Nowości w ofercie Kinnarps 
na wiosnę 2015

Fotele Capella zostały wyposażone w naj-
nowszy patent firmy Kinnarps – system Free 
Float™ nowej generacji, który sprawia, że 
siedzenie i oparcie fotela poruszają się nie-
zależnie od siebie, dostosowując się do po-
stawy i ruchów osoby siedzącej na fotelu. 
Mechanizm ten nazywa się FreeMotion™ 
i sprawia, że nasze ciało pozostaje w ciągłym 
ruchu, co jednak nie jest dla nas odczuwal-
ne, ponieważ ruchy, które wykonujemy, są 
bardzo niewielkie – choć ciągłe. Dzięki temu 
siedzimy aktywnie, a fotel wcale nie wydaje 
się być niestabilny. I właśnie w tym rzecz, po-
nieważ Capella został zaprojektowany zgod-
nie z przekonaniem, że postawa siedząca 
wcale nie oznacza postawy niemalże nie-
ruchomej, stąd też pomysł, by zastosować 
mechanizm, który w jakiś sposób ‘wymusza’ 
na nas ruch. Komfort ma tutaj nadrzędne 
znaczenie; zastosowane mechanizmy re-
gulacji ustawień fotela sprawiają, że jest on 
świetnym rozwiązaniem dla środowisk pracy 
typu Activity-Based Working, gdzie z wypo-
sażenia biura korzysta wiele osób o różnych 
preferencjach.
Fotel Capella został zaprojektowany przez 
Johana Larsvalla ze szwedzkiej pracow-
ni Idesign mieszczącej się w Sztokholmie. 
Idesign to uznana marka w branży projek-
tanckiej, zwłaszcza w kontekście projek-
tów dla środowisk pracy, zaś sam Johan 
Larsvall współpracuje z Kinnarps już od 
jakiegoś czas, czego efektem było wiele 
świetnych projektów foteli ergonomicznych 
z oferty Kinnarps. 
Fotele Capella dostępne są w wielu różnych 
wersjach; detale oferowane są w opcji białej, 
polerowanej, lub czarnej. Do fotela można 
również dobrać dowolną tapicerkę z ofer-
ty Kinnarps, co daje użytkownikom szero-
kie możliwości w zakresie personalizacji.

Capella trafi do sprzedaży wiosną 2015 
roku.

Capella - ruch przede wszystkim
Nowa seria foteli obrotowych o nazwie Capella to ukłon w stronę swobody ruchu. Sercem 
foteli Capella jest innowacyjny mechanizm FreeMotion™, który sprawia, że siedząc na fotelu, 
nasze ciało nadal się porusza, poniekąd bezwiednie, dzięki czemu zapewniamy sobie tzw. 
siedzenie aktywne.

http://www.kinnarps.com/pl/pl/
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Nexus - z myślą o wszechstronności

Nowa seria stołów o nazwie Nexus to świeże podejście do tematu elastyczności 
i wszechstronności w biurze. Ze stołu można korzystać na wiele sposobów; może być 
on typowym jednoosobowym stanowiskiem pracy, może również stać się współdzieloną 
przestrzenią do pracy nad wieloosobowymi projektami, a może także zająć godne miejsce 
w sali konferencyjnej.

Nowoczesny projekt stołu Nexus łączy to 
udane połączenie elegancji z funkcjonal-
nością. Sprawdzi się w każdym środowi-
sku pracy, niezależnie od tego, czy szu-
kamy komfortowego stanowiska do pracy 
w pojedynkę, czy też rozwiązania do pracy 
zespołowej. 
Seria Nexus występuje w opcji biurkowej 

i stołowej. Drugi wariant oferuje szereg 
możliwości konfiguracyjnych, ponieważ 
stół może stanowić tak przestrzeń do 
współpracy nad wieloosobowymi projekta-
mi, jak i miejsce pracy w skupieniu – dzię-
ki podzieleniu dostępnej powierzchni np. 
ściankami działowymi. Dzięki naprawdę 
drobnym modyfikacjom, każde środowi-

sko pracy może skorzystać z wyjątkowej 
wszechstronności serii Nexus.
Blaty oraz ścianki działowe występują w róż-
nych wariantach kolorystycznych i materia-
łowych, co stanowi dodatkową zaletę pod 
kątem personalizacji wybranej opcji.

Nexus trafi do sprzedaży wiosną 2015 roku.
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Warszawski showroom Kinnarps 
gotowy na wyzwania dekady 
różnorodności!
Pod koniec 2014 warszawski showroom Kinnarps otworzył swoje podwoje w całkowicie nowej 
odsłonie aranżacyjnej autorstwa Piotra Wełaniaka i Anity Chudeckiej.

„Po 10 latach bardzo intensywnego użyt-
kowania naszej ekspozycji postanowiliśmy 
przygotować ją na wyzwania nowej deka-
dy, dekady różnorodności, jak nazywają 
ją autorzy kolejnej edycji Raportu Trendów 
Kinnarps, i zaprezentować naszym klientom 
najnowsze, najbardziej innowacyjne i naj-
bardziej inspirujące rozwiązania w branży.” 
– mówi Beata Osiecka, Prezes Kinnarps 
Polska
Głównym założeniem aranżacji przestrzeni 
ekspozycyjnej jest wspieranie sprzedaży. 
W przypadku showroomu w Warszawie 
skoncentrowano się na pogłębieniu kon-
cepcji Next Office™, która stanowi naszą 
autorską interpretację filozofii biura oparte-
go na aktywnościach, tzw. activity based 
working. 
„W trakcie prezentacji i rozmów z klientami 
na temat rozwiązań Next Office™ zaobser-
wowaliśmy, że istnieje potrzeba przełoże-
nia koncepcji na przykłady rzeczywistych 
rozwiązań, z którymi klient mógłby skon-
frontować się w trakcie pracy nad projek-
tem, – mówi Beata Rejkowska, Dyrektor 
Sprzedaży w Kinnarps Polska – dlatego 
też nowa aranżacja showroomu Kinnarps 
w Warszawie stanowi ilustrację rzeczywi-
stego przykładu, dzięki któremu nasi klienci 
mogą znaleźć cenne źródło inspiracji nie 
tylko estetycznej, lecz także merytorycz-
nej i naocznie przekonać się jaki wpływ 
na efektywność, współpracę, komunika-
cję oraz wizerunek pracodawcy ma aran-
żacja wnętrza, uwzględniająca potrzeby 
i specyfikę pracy danej firmy czy zespołu.” 
Piotr Wełniak oraz Anita Chudecka auto-
rzy nowej koncepcji aranżacji showroomu 
Kinnarps w Warszawie zwracają uwagę 
na kluczowy aspekt tego projektu – „Po-
trzeba elastyczności przestrzeni, która jest 
równie istotna dla  koncepcji Next Office™, 
co dla codziennego funkcjonowania każ-
dej ekspozycji, zarówno pod względem 
podziału jak i funkcji, została rozwiązana 
za pomocą systemu przesuwnych paneli, 
dzięki którym można tworzyć nowe sceny 

dla różnorodnych aranżacji, stosownie do 
zmieniających się potrzeb i okoliczności.” 
Na uwagę zasługuje także ciekawy model 
współpracy architekta z przedstawicielami 
inwestora, również zgodny metodologią 
Next Office™, bo angażujący przedstawi-
cieli przyszłych użytkowników przestrzeni, 

którzy zespołowo wypracowują rozwiąza-
nia specyficznych potrzeb poszczegól-
nych działów, mając na uwadze potrzeby 
całej firmy w długofalowej perspektywie. 
„We wspomnianej metodologii zespół in-
westora wnosi istotny wkład koncepcyjny, 
a architekt m.in. koordynuje i ocenia pod 
względem spójności z generalną ideą ca-
łego projektu – mówi Piotr Wełniak i dodaje 
- Praca w takim trybie była arcyciekawym 
doświadczeniem zawodowym dla mojego 
zespołu.”
„Kinnarps posiada swoje przedstawiciel-
stwa na całym świecie, a nasze showro-
omy siłą rzeczy są najbardziej widocznym 
elementem naszej działalności, dlatego 
zależy nam, aby były nie tylko ekspozycją 
mebli, wspierającą sprzedaż, lecz także, 
aby stanowiły żywą wizytówkę misji Making 
life better at work oraz przykład funkcjo-
nowania naszego modelu biznesowego. 
Aby inspirowały architektów, prowokowały 
klientów do myślenia o biurze jako narzę-
dziu zarządzania i tworzenia tożsamości 
marki, aby wszystkim służyły jako miejsce 
spotkań i wymiany poglądów i na co dzień 
tętniły życiem. Wszystkich, którym bliskie są 
te zagadnienia serdecznie zapraszamy na 
Puławską 354/356 w Warszawie.” – dodaje 
Aleksandra Krawsz, Marketing PR Manager 
Kinnarps Polska. 

Kilka słów o historii biurowca Kinnarps 
przy Puławskiej 354/356 w Warszawie:

Przypomnijmy, że w lipcu 2003 r. Kin-
narps zakupił nieruchomość, składa-
jącą się z budynku biurowego o pow. 
1500 m², który zdecydowano się 
zmodernizować i powiększyć o 500 
m². Projekt rozbudowy i aranżacji wy-
konał zespół architektów z warszaw-
skiej pracowni Decorum Architekci 
pod kierunkiem Zbigniewa Tomasz-
czyka i Ireny Lipiec. Obiekt został 
uroczyście otwarty 18.06 2014 r.
Ogromne zainteresowanie naszym 
showroomem w ciągu pierwszych 
10 lat jego istnienia potwierdziło 
słuszność ówczesnych założeń. 
O swoim zadaniu Zbigniew Tomasz-
czyk mówił: „Zależało nam na stwo-
rzeniu obiektu, który stylistycznie 
nawiązywałby do wzornictwa skan-
dynawskiego, a jednocześnie pre-
zentował rozwiązania dostosowane 
do polskich warunków i  tradycji.” 
W tym czasie nasz showroom był 
świadkiem wielu spotkań, konferen-
cji, prelekcji i wystaw, Ciekawostką 
jest również fakt, że służył wielu pro-
dukcjom filmowym jako scenografia. 
Można zobaczyć go m.in. w takich 
filmach jak „Lejdis” reż. Tomasza 
Koneckiego, „Jasne, błękitne okna” 
w reż. Bogusława Lindy, czy „Dziew-
czyna z szafy” reż. Bodo Koxa oraz 
w niezliczonej liczbie seriali telewi-
zyjnych i reklam. 
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Jak aranżacja wpływa na 
kulturę organizacyjną?
Świadomość związku  pomiędzy warunkami pracy biurowej a jakością tej pracy znalazła 
wreszcie odpowiednie uznanie u osób odpowiedzialnych za tworzenie i eksploatację biur. 
Ciągle rosnące zainteresowanie Strategią Środowiska Pracy, którą zespół CBRE zajmuje się 
aktywnie od 2012 roku, przekuwa się na szereg projektów które doprowadzamy aż do fazy 
realizacji i użytkowania. Dowodzi to, że zagadnienia związane ze świadomym kształtowaniem  
otoczeniem miejsca pracy przestały  być jedynie ciekawostką i obecnie wchodzą do kanonu 
procedur i analiz opracowywanych przez najemców podczas planowanej relokacji bądź re-
aranżacji biura.
Socjologia przestrzeni już od lat ‘70tych 
minionego wieku kształtuje narzędzia do 
określenia wpływu przestrzeni na zacho-
wania człowieka. Początkowo stosowana 
przede wszystkim do skali urbanistycznej 
– miasta, ulicy, placu, metodologia oceny 
użytkowania szybko zeszła do poziomu 
wnętrza – zarówno mieszkań jak i budyn-
ków użyteczności publicznej. Obecnie ana-
lizy wykorzystania powierzchni (ang. post-
-occupancy evaluation) znajdują olbrzymie 
zastosowanie do określenia rzeczywistych 
potrzeb użytkowników biur. Podbudowane 
empirycznymi badaniami działania projek-
towe architektów zyskują nową głębię – 
biura tworzone w tym podejściu  znacznie 
lepiej odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby 
i użytkowników i całych organizacji. A po-
trzeby te stają się coraz bardziej różnorod-
ne, co można podsumować na trzech głów-
nych płaszczyznach:
• Cech indywidualnych, związanych 

z różnorodnością którą określa płeć, wiek, 
rasa, sprawność i zdrowie użytkowników;

• Przynależności do ‘generacji’ do co ma 
rosnące znaczenie w czasach gdy współ-
użytkownikami biur są członkowie wyżu 
demograficznego, pokolenia X, Y oraz 
obecnie wchodzącego na rynek pracy 
pokolenia Z;

• Stylu pracy związanego ze stanowiskiem 
i zakresem obowiązków danej osoby, 
który od całkowicie stacjonarnego po-
przez różne stany pośrednie może do-
chodzić do całkowicie mobilnego (tzn. 
bez potrzeby stałego stanowiska pracy 
w biurze). 

Przy czym nawet dla grupy najbardziej mo-
bilnych (zewnętrznie) użytkowników biuro 
nadal stanowi bardzo ważne miejsce pracy, 
gdzie nie tylko doładowują telefony i druku-

ją dokumenty, ale też odbywają spotkania 
oraz pozyskują inne ważne informacje do-
tyczące ich firmy.
Co ciekawe, zmienia się wyraźnie podej-
ście do mobilności. Dotychczas mobilność 
w pracy była postrzegana przede wszyst-
kim w kontekście pracy zdalnej, wykony-
wanej poza biurem. Dzisiaj coraz częściej 
oznacza ona również możliwość pracy 

w różnych punktach wewnątrz biura. Odej-
ście od trendu przenoszenia pracy biurowej 
do domu zostało przypieczętowane w słyn-
nym liście Marissy Mayer, członka zarządu 
Yahoo!, która w 2013 roku wymusiła na fir-
mie, dotąd znanej ze zdalnej kultury pracy, 
zmianę organizacyjną polegającą na po-
wrocie pracowników do biura. Obecnie to 
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nie dom staje się drugim biurem a raczej 
biuro ewoluuje w stronę typologii opisywa-
nych jako ‘trzecie miejsce’ czyli przestrzeni 
pomiędzy domem a pracą.
Na takim gruncie zyskuje na popularności 
nowy format Elastycznego Biura, w którym 
praca indywidualna traci na znaczeniu wo-
bec pracy zespołowej i zadaniowej. Ela-
styczne Biuro, które przede wszystkim jest 
kojarzone z dzielonymi stanowiskami pracy 
(ang. sharedesking), to przestrzeń w której 
główny nacisk kładzie się na stworzenie 
warunków do współpracy. W nowym podej-
ściu typowe indywidualne stanowiska pracy 
tracą na znaczeniu w codziennym funkcjo-
nowaniu pracowników, a w centrum uwagi 
znajdują się obszary przeznaczone do ko-
laboracji. Przy czym Elastyczne Biuro wpro-
wadza szeroki wachlarz nowych rodzajów 
przestrzeni od tych najbardziej formalnych, 
jak sale konferencyjne przeznaczone do 
spotkań z klientami, poprzez pomieszcze-
nia do pracy zespołowej, takie jak pokoje 
spotkań i mniejsze pokoje fokusowe, aż do 
mniej formalnych miejsc spotkań na so-
fach, przy stołach barowych, bądź dużych 
stołach spełniających dodatkowe funkcje 
integracyjne. 
Promowana przez model Elastycznego 
Biura Praca Oparta na Aktywności (Acti-
vity-Based Working) jest w praktyce dość 
różnie realizowana przez użytkowników. 
Zdecydowanie najpełniej wachlarz moż-
liwości wykorzystują ludzie z pokolenia Y 
nazywani też Millennialsami: to umowne 
pojęcie,  które obejmuje osoby urodzone 
w latach ‘80tych i ‘90tych minionego wie-
ku. Millennialsi  mają dzisiaj od kilkunastu 
do 35 lat i stanowią w całości dzisiejszą 
młodzież,  jak również ‘świeżą krew’ w biz-
nesie. W odróżnieniu od wcześniejszych 
generacji, takich jak pokolenie X czy Baby 
Boomers, pokolenie polskich Millennialsów 
nie odróżnia się od swoich rówieśników 
w innych krajach rozwiniętych, bo wyrosło 
w zbliżonych warunkach socjalnych i tech-
nologicznych,  z których  kluczowy jest do-
stęp do Internetu. Ta obejmująca aż dwie 
dekady grupa jest daleka od jednolitości, 
również pod względem ich pozycji i funkcji 
w firmach. Ludzi z pokolenia Y znajdziemy 
dzisiaj zarówno na pozycjach decyzyjnych 
(gdzie co prawda są nadal wyjątkami) jak 
i na stanowiskach szeregowych (gdzie 
z kolei w wielu rozwijających się firmach,  
np. z sektora BPO, stanowią zdecydowaną 
większość pracowników).
Dorastanie w świecie zdominowanym przez 
technologie Internetowe stanowi najważ-
niejszy wspólny mianownik  Millennialsów,  
który równocześnie determinuje ich oczeki-
wania i potrzeby wobec pracy zawodowej 
oraz wspierającej ją  powierzchni biurowej. 

Po pierwsze, w warunkach powszechnej 
dostępności informacji przewagę bizne-
sową daje dopiero jej odpowiednie zebra-
nie i przetworzenie.  Proces kreacji nowej 
wartości przyśpiesza praca w grupie, gdzie 
wiedza i praca wszystkich członków zespo-
łu składają się na końcowy wynik projektu. 
Dlatego praca indywidualna traci na zna-
czeniu na rzecz pracy zespołowej.
Po drugie, ludzie z pokolenia Y funkcjonu-
jąc w świecie aktywnym przez 24 godziny 
i 7dni w tygodniu nie chcą, tak jak starsi 
pracownicy,  wyraźnie rozdzielać  życia do-
mowego od rodzinnego.  W ich życiu światy 
te przenikają się coraz mocniej i przekłada 
się to na aranżację wnętrz: podczas gdy 
w mieszkaniach powstają gabinety, biura 
coraz częściej korzystają z rozwiązań me-
blowych  dotychczas kojarzonych z domem 
czy miejscem spotkań, jak bar czy restau-
racja.
Po trzecie, Millennialsi pełnymi garściami 
korzystają z postępującej miniaturyzacji 
i mobilności narzędzi pracy, która coraz 
bardziej rozluźnia związek pomiędzy  pra-
cą i miejscem jej wykonywania.  Sperso-
nalizowane środowisko pracy zapisane 
w laptopie można uruchomić w dowolnym 
miejscu wyposażonym w (bezprzewodo-

wy) Internet i (jeszcze na razie przewodo-
wą) energię elektryczną. 
Elastyczne Biuro kojarzone jest również 
z nowoczesnym wzornictwem i innowacyj-
nymi meblami. Przy czym elastyczne po-
dejście do projektowania biur umożliwia 
wykorzystanie tych samych przedmiotów 
do różnych funkcji: sofa wykonana z ma-
teriałów izolujących akustycznie może być 
wykorzystana do przeprowadzenia  małego 
spotkania, rozmowy telefonicznej, czy ci-
chej pracy indywidualnej.  Wysoki stół baro-
wy może zarówno służyć do picia kawy jak 
i przeprowadzenia spotkania na stojąco. 
Z kolei możliwość wyboru stanowiska pracy 
wewnątrz biura w zależności od potrzeb po-
prawia produktywność, bo pracownik sam 
może dostosować  otoczenie w zależności 
od potrzeb i aktualnie wykonywanego za-
jęcia. Takiego różnorodnego podejścia do 
pracy oczekują pracownicy z pokolenia Y 
ale Elastyczne Biuro, którego rosnącą po-
pularność niewątpliwie zawdzięczamy Mil-
lennialsom, dobrze służy nie tylko najmłod-
szemu pokoleniu pracowników biurowych. 

Karina Kreja, Associate Director / Workplace 
Consultancy Leader, Building Consultancy 
CBRE sp. z o. o.
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Wykładzina tworzy biuro
Niepozorna na pierwszy rzut oka wykładzina tworzy klimat biura. Wchodząc do nieznanego 
dotąd pomieszczenia warto spojrzeć pod nogi, ponieważ wygląd wykładziny wiele nam powie 
o charakterze odwiedzanej firmy.

Podłoga w znaczący sposób stanowi o wy-
glądzie i estetyce całego pomieszczenia 
biurowego, a wykładzina pozostaje jedną 
z najpopularniejszych dedykowanych jej 
rozwiązań. Przy ocenie wykładziny wszyst-
ko ma znaczenie – dobór dla danego po-
mieszczenia, jakość instalacji, czystość 
i poziom zużycia produktu. Optymalnie 
dobrana wykładzina to gwarancja lepszej  
estetyki całego wnętrza, ale co równie istot-
ne jest odpowiedzią na oczekiwania pra-
cowników na postulaty komfortu i bezpie-
czeństwa poruszania się oraz wygłuszenia 
pomieszczeń. Nie bez znaczenia przy wy-
borze wykładziny pozostaje argument o ich 
wpływie na poziom utrzymania czystości 
i konserwacji.
Na rynku wykładzin mamy do wyboru kilka 
rodzajów wykładzin. Do biura nadadzą się 
zarówno wykładziny dywanowe, jak i ela-
styczne - wytwarzane z surowców natural-
nych i sztucznych.

Klasyczna 5-tka wykładzin dywanowych:

Wykładziny z włókien roślinnych - 
cechują się wysoką wytrzymałością. 
Polecane dla mieszkań i pomieszczeń 
użytku publicznego.
Wykładziny polipropylenowe - naj-
starszy gatunek wykładzin. Posiada 
mniejszą trwałość barw i niższą wy-
trzymałość. Trudna do utrzymania 
w czystości.
Wykładziny poliamidowe - najpo-
pularniejszy typ wykładzin. Charak-
teryzuje się sprężystością odporną 
na łamanie. Wykładzina jest łatwa do 
czyszczenia oraz odporna na odbar-
wienia i zmianę koloru. 
Wykładziny akrylowe - wytwarzane 
z tworzywa sztucznego. Cechują się 
miękkością, sprężystością i elastycz-
nością.
Wykładzina wełniana - droższy typ 
wykładzin. Naturalna wełna nadaje 
wykładzinie miękkości i elastyczności. 
Trudna w utrzymaniu, przyciąga inten-
sywnie kurz.

1. Wykładziny dywanowe
Wykładzina dywanowa to praktyczna 
opcja dla współczesnego biura. Bogata 
gama wzorów i kolorów zadowoli z pew-
nością miłośników dywanów – można jest 
stosować na całym podłożu, a cena jest 
znacznie niższa od zakupu prawdziwego 
dywanu. Wykładziny dywanowe produkuje 
się z włókien naturalnych, sztucznych lub 
o mieszanym składzie. 
Ogólnie dywanowy typ wykładzin jest łatwy 
w konserwacji i w utrzymaniu w należytej 
czystości, co więcej słabiej przyciąga brud, 
gdyż znacząco słabiej się elektryzuje. Ten 
rodzaj wykładziny w zdecydowanej więk-
szości sprawdza się dla pomieszczenia 
biurowego, gdyż znacząco „ociepla” obiekt 
i ma dobre właściwości tłumiące hałas. Wy-
bór wykładzin dokonujemy nie tylko z uwagi 
na przedstawiony wyżej rodzaj użytych włó-
kien, ale także splot i sposób cięcia.
Im wyższa gramatura tym jakość wykładzi-
ny jest lepsza, ponieważ wpływa ona na ja-
kość wykładziny i komfort jej użytkowania 
Gramatura wykładziny dywanowej, a do-

kładniej gramatura runa to waga przędzy 
użytej do wykonania runa na jednym me-
trze kwadratowym wykładziny. Gramatura 
runa ma na ogół. Ogólnie sama gramatura 
mieści się w przedziale od 380g/mkw do 
2500g/mkw.

Spot i sposób cięcia wykładziny 
dywanowej

• wykładziny pętelkowe - określany 
jako „loop pile”. Bardzo popular-
ny w pomieszczeniach biurowych. 
Splot tworzą pętelki o różnych wyso-
kościach.

• wykładzina igłowana - stosowana 
na dużych powierzchniach. Struktu-
ra zbliżona do filcu.

• wykładzina cięta - określana mia-
nem „cut pile”. Struktura splotu zbli-
żona do zamszu i weluru.

Forbo Flooring Polska
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Gramatura wykładziny a ruch w biurze:

• powyżej 1000g/mkw - wykładzina 
dla podłogi o bardzo dużym natęże-
niu ruchu

• od 700g/mkw do 1000g/mkw - wy-
kładzina dla podłogi o dużym i bar-
dzo dużym natężeniu ruchu

• od 450g/mkw do 700g/mkw - wy-
kładzina dla podłogi o średnim i du-
żym natężeniu ruchu

• od 380g/mkw do 450g/mkw - wy-
kładzina dla podłogi o małym natę-
żeniu ruchu

2. Wykładziny PCV
Praktyczność tego rodzaju wykładzin spra-
wia, że stają się one coraz chętniej wybiera-
nym rozwiązaniem w naszych biurach. Eks-
perci wskazują, iż na rosnącą popularność 
wykładzin wytwarzanych z polichlorku winy-
lu ma wpływ bogata gama wzorów i prosto-
ta w utrzymaniu czystości.
Wykładziny PCV dzielą się na dwa typy 
różniąc się ilością warstw, która wpływa 
na jakość wykładziny, warunkując jej wy-
korzystanie oraz spełniając wymagania 
techniczne i higieniczne stawiane tego 
typu materiałom podłogowym. Wykładziny 
wielowarstwowe (heterogeniczne) posia-
dają jedną „czystą” warstwę PCV, dzięki 
czemu odporna staje się  nawet na drobne 
zarysowania. Cechuje się właściwościami 
antypoślizgowymi. Jednowarstwowe wy-
kładziny (homogeniczne) cechują się niż-
szą jakością, przez co łatwiej je zarysować
Ścieralność wykładzin PCV określamy kla-
sami:
• klasa T - o najwyższych standardach. 
Charakterystyczne dla wykładzin wielowar-
stwowych. Wykładziny o tej klasie ścieral-
ności idealnie nadają się do biura.
• klasa P – niższa jakość od wykładzin 
klasy T
Podstawowe zalety jakie posiadają wy-
kładziny PCV to: odporność na duże na-
tężenie ruchu, odporność na zabrudzenia, 
możliwość tworzenia atrakcyjnych wzorów 
oraz przystępna cena.

3. Linoleum 
Linoleum wraz z modą na ekologię wra-
ca do łask. Materiał wytwarzany z oleju 
lnianego, mączki drzewnej, wypełniaczy 
mineralnych i naturalnych żywic zyskuje 
coraz większą popularność w chełpiących 
się zasadami ekologicznymi przedsiębior-
stwach. Kolor uzyskiwany jest za pomocą 
barwników. Linoleum słynie z wysokiej od-
porności na ścieranie, znacznymi wskaź-
nikami wysokiej izolacyjności termicznej 

i akustycznej. Jest to materiał  trudnopalny 
i odznaczający się wysoką odpornością na 
działanie substancji chemicznych tj. kwasy 
itp. Na popularność tego rozwiązania pod-
łogowego nie bez znaczenia wpływają wa-
lory czysto praktyczne, gdyż trwałość i ła-
twość pielęgnacji pokrycia podłogowego 
mają istotny wpływ na obniżenie kosztów 
eksploatacji wykładziny. Dzięki unikatowym 
właściwościom, to właśnie Linoleum jest 
rozwiązaniem spełniającym najwyższe wy-
magania z zakresu higieny, trwałości i bez-
pieczeństwa zarówno dla użytkowników jak 
i środowiska naturalnego.

Wybór wykładziny z CONIVEO
RECEPCJA
Tworzy pierwsze wrażenie, które przesądza 
nierzadko o wizerunku przedsiębiorstwa. Na-
rażona jest na silną eksploatację (przechodzą 
przez nią zarówno klienci, jak i pracownicy fir-
my czy dostawcy). Z wymienionych powodów 
wykładzina biurowa ułożona w tym miejscu 
powinna charakteryzować się trwałością, ła-
twością w pielęgnacji oraz powinna zapewnić 
szeroki wachlarz możliwości aranżacyjnych. 
Porada CONIVEO: Płytki dywanowe lub 
wykładzinę w rolce o strukturze pętelkowej 
z włóknami poliamidowymi, a także wykła-
dzinę igłowaną.
SALE KONFERENCYJNE
Sala konferencyjna jest miejscem, w którym 
odbywają się ważne spotkania zarówno 
biznesowe, jak i robocze. Pomieszczenie 
to powinno być więc dobrze wygłuszone, 
urządzone estetycznie, a podłoga powinna 
być odporna na zabrudzenia (chociażby na 
częste w tej przestrzeni plamy z soków, kawy 
i herbaty) oraz łatwa w czyszczeniu.
Porada CONIVEO:  wykładzina welurowa, 
płytki dywanowe lub wykładzina o struktu-
rze pętelkowej.

GABINET PREZESA
Powszechnie wiadomo, że zadowolony 
szef, to również zadowoleni pracownicy, 
warto więc zapewnić mu komfort i wygodę 
pracy.  
Porada CONIVEO:  wykładzina welurowa 
w rolce lub w płytkach, a także wykładzina 
pętelkowa.

OPEN SPACE lub POKOJE PRACY
Praca wykonywana w dobrych warunkach 
jest pracą znacznie wydajniejszą i spra-

Forbo Flooring Polska

„Wykładziny obiektowe, jak wybór wykła-
dziny wpływa na jakość pracy w biurze”

Waldemar Kulikowski, Key Account 
Manager Forbo Flooring Polska

Dobór odpowiedniej wykładziny stano-
wi  kluczowy element wystroju wnętrza 
w obiektach biurowych, który w du-
żym stopniu wpływa na jakość pracy 
w biurze. Na rynku wykładzin mamy 
do wyboru kilka rodzajów wykładzin: 
wykładziny dywanowe, wykładziny PVC 
oraz wykładziny linoleum. Wykładziny 
dywanowe w płytkach to zdecydowa-
nie najbardziej korzystny wybór. Płytki 
dywanowe doskonale tłumią hałas, co 
jest niezwykle istotne w pomieszcze-
niach biurowych, są odporne na za-
brudzenia i ścieranie, łatwe w utrzyma-
niu czystości i dostępne są w bogatej 
palecie wzorów i kolorów. W ramach 
kolekcji Tessera dostępne są tonacje 
nowoczesne, jak i klasyczne, gładkie 
i strukturalne, które pięknie komponują 
się w każdym wnętrzu w sektorze pry-
watnym i państwowym.
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Porada CONIVEO: wykładzina igłowana, 
pętelkowa lub płytki dywanowe.
POMIESZCZENIA SOCJALNE, KUCH-
NIE, ŁAZIENKI
W pomieszczeniach zamkniętych lub 
o przeznaczeniu wewnętrznym prestiż nie 
ma już tak dużego znaczenia. Liczą się 
względy funkcjonalne jak trwałość i łatwość 
utrzymania w czystości oraz redukcja kosz-
tów wykładziny.
Porada CONIVEO: wykładziny PCW, wy-
kładziny kauczukowe

Porządek z wykładziną
Wykładzina w pomieszczeniach biurowych 
jest nie tylko użytkowana znacznie inten-
sywniej niż w domach, lecz również bar-
dziej narażona na zabrudzenia i uszkodze-
nia, co w efekcie sprawia, że jest bardzo 
kłopotliwa w konserwacji. Chodzimy się 
po niej w butach, nierzadko na wysokich 
obcasach, często przesuwamy po niej 
meble. Przez okrągły rok stanowi istną 
„zaporę” zatrzymując spore ilości brudu 
i zanieczyszczeń wnoszonych z zewnątrz. 
Co więc należy zrobić, aby mimo intensyw-
nego użytkowania nasza wykładzina w biu-
rze nie tylko nie odstraszała potencjalnych 
kontrahentów, ale również cieszyła oko 
estetycznym wyglądem? Jakie metody 
czyszczenia zastosować? Przedstawiamy 
porady dotyczące konserwacji podłoża 
w biurze.  
Zasada I. Właściwy dobór wykładziny 
zgodnie z przeznaczeniem
Należy wtedy zwrócić uwagę nie tylko na 
jej walory estetyczne i nasze upodobania, 
ale również na dobór materiału tak, aby 
jak najlepiej służył w danych pomieszcze-
niach.
Zasada II. Przeciwdziałanie brudowi 
z zewnątrz
Niezależnie od typu zastosowanej wy-
kładziny zasadniczym czynnikiem wpły-
wającym na przyspieszoną eksploatacje 
wykładziny ma brud z zewnątrz, szcze-
gólnie drobnoziarnisty piasek. Chcą temu 
przeciwdziałać, należy pamiętać o odpo-
wiednich wycieraczkach obiektowych, do-
stosowanych do natężenia ruchu i rodzaju 
obiektu. Warto inwestować w rozwiąza-
nia profesjonalne – wycieraczki obiekto-
we charakteryzują się przede wszystkim 
dłuższą żywotnością oraz skutecznością 
czyszczenia, a do wyboru mamy bogatą 
i zróżnicowaną ofertę zarówno wyciera-
czek zewnętrznych jak i wewnętrznych.
Zasada III. Regularna konserwacja 
i czyszczenie
Podstawową konserwacji wykładziny jest 
czyszczenie. Zabieg absolutnie niezbędny, 
gdy zamierzamy zachować jej estetyczny 
wygląd i wydłużyć jej czas zdolności do 
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wiającą więcej satysfakcji. Istotną funkcją 
wykładziny biurowej położonej na stano-
wiskach pracy jest poprawienie komfortu 
pracowników, a więc wygłuszenie pomiesz-
czenia tak, aby osoby prowadzące rozmo-
wy nie przeszkadzały sobie wzajemnie (jest 
to szczególnie istotne w biurach typu open 
space). Wykładzina zainstalowana w tym 
miejscu powinna ponadto być odporna na 
zniszczenie przez krzesła na kółkach oraz 
być łatwa w utrzymaniu. 
Porada CONIVEO: wykładzina igłowana, 
pętelkowa lub płytki dywanowe.
KORYTARZE
Tu krzyżują się wszystkie codzienne „trasy” 
pracowników. Dlatego ruch na korytarzach 
może być nawet kilkunastokrotnie większy 
niż w innych pomieszczeniach. Tak więc wy-
kładzina biurowa powinna być tu trwała oraz 
odporna na wycieranie się i zabrudzenia.

użytkowania. Pisząc o „czyszczenie” – nie 
mamy tu na myśli zwykłego odkurzania, 
lecz myślimy o czyszczeniu specjalistycz-
nym, które powinno odbywać się najlepiej 
raz na 3 - 4 miesiące.
W przypadku wykładzin PCV także należy 
nie zapominać o regularnym czyszczeniu. 
Zabieg ten zalecany raz na pół roku po-
lega na oczyszczeniu wykładziny maszyną 
szorującą z zastosowaniem specjalnego 
środka czyszczącego. Następnie nakłada 
się na nią powłokę akrylową i ostatecznie 
– poleruje się ją, aby utwardzić powłoki 
i zwiększyć połysk. Proces ten pozwoli nie 
tylko usunąć brud i drobne zarysowania, 
ale również odzyskać pierwotny kolor na-
szej wykładziny.
Producenci wykładzin oferują mnogość 
rozwiązań podłogowych dla biur. Wybie-
rając kryteria, które pozwolą znaleźć nam 
„idealną” wykładzinę pamiętajmy, że nie 
istnieją rozwiązania uniwersalne, a wszyst-
ko co dotyczy doboru wykładziny zależy 
od miejsca przeznaczenia. Producenci 
oferują godne polecenia produkty, które 
mogą zadowolić nawet najbardziej wy-
brednego office managera. Pamiętajmy 
jednak by w procesie zakupu wykładziny 
nie ograniczać się jedynie do wyboru wzo-
ru i kolorów, a rzetelnie przedstawić do-
stawcy nasze oczekiwania i przedstawić 
charakterystykę pomieszczeń

Forbo Flooring Polska

Forbo Flooring Polska

Czyszczenie wykładzin tekstylnych:

- na mokro (tzw. metoda dogłębna) 
- wymaga zamknięcia biura na co 
najmniej kilka godzin. Środek piorący 
nanoszony na powierzchnię wykładzi-
ny, rozpuszcza się wiążąc brud, a na-
stępnie należy go odessać za pomocą 
ekstraktora. Metoda bardzo efektywna 
jest znacznie droższa i wymagająca 
skorzystania z profesjonalnej firmy wy-
posażonej w wysokiej jakości sprzęt 
techniczny.
- na sucho (tzw. metoda suchej piany, 
bonnetowanie czy kapsułkowanie) -  
podstawowa zaleta niezwiązania z niż-
szą opłatą – jest szybka i nie wyma-
ga przerwania pracy biura, ponieważ 
wykładzinę po czyszczeniu można od 
razu użytkować. Metoda czyszcze-
nia na sucho polega na naniesieniu 
środka czyszczącego i wcieraniu go 
maszyną tarczową w runo wykładzi-
ny. Środek ten krystalizując się wiąże 
brud, a więc po tym należy odkurzyć 
wykładzinę.
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Elektroniczna archiwizacja 
i obieg dokumentów w polskich 
biurach - dziś i jutro
Przejście z tradycyjnego obiegu dokumentów papierowych na formę elektroniczną stało się 
naturalną konsekwencją rozwoju współczesnych organizacji. Nowoczesne przedsiębiorstwa 
i instytucje publiczne, w dobie ciągłego rozwoju technologicznego, sukcesywnie odchodzą od 
tradycyjnych metod składowania i obiegu dokumentów. 

TECHNIKA BIUROWA / IT
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Sprawny obieg dokumentów w firmie jest 
w dzisiejszych czasach jak zdrowy układ 
krążenia dla organizmu. Jeśli wszystko 
działa jak należy, to mamy gwarancję 
optymalnego przebiegu wszystkich pro-
cesów, bezpieczeństwa poufnych in-
formacji, oszczędzamy czas, pieniądze 
i unikamy niepotrzebnego stresu. Oki 
oferuje dwie możliwości, które pozwala-
ją usprawnić system obiegu dokumen-
tów oraz zarządzania drukiem. Pierwsza 
to cały pakiet bezpłatnego oprogramo-
wania, który jest dostarczany razem 
z naszymi urządzeniami i który pozwala 
na kompleksowe zarządzanie systemem 
druku. Dla wielu firm to oprogramowanie 
w zupełności wystarczy do optymalnego 
zarządzania procesem druku i odpo-
wiedniego planowania wydatków. Druga 
możliwość adresowana jest bardziej do 
organizacji korporacyjnych i klientów, 
których potrzeby w kwestii zarządza-
nia drukiem i obiegiem dokumentów są 
większe niż standardowego biura. Są to 
wyspecjalizowane usługi Smart Mana-

ged Document Solutions (SMART), któ-
re za pomocą zewnętrznego konsultingu 
pozwalają na dostosowanie urządzeń 
drukujących i systemu druku firmy do jej 
rzeczywistych potrzeb. W ramach usług 
SMART dostępne są rozwiązania Smart 
Managed Document Services, które 
mają usprawniać przepływ prac nad do-
kumentami. Głównym ich założeniem 
jest cyfryzacja procesów dotyczących 
dokumentów poprzez takie połączenie 
sprzętu i oprogramowania, aby organi-
zacja mogła zarządzać dokumentacją od 
danych wejściowych, poprzez jej przy-
gotowanie, aż do wyników końcowych. 
Połączenie sprzętu i oprogramowania 
Oki powoduje, że operacje pobierania, 
dystrybucji, zarządzania dokumentami 
i druk są przeprowadzone efektywnie 
oraz zaimplementowane w firmie, co 
wpływa też na wzrost wydajności pra-
cowników. Jak to działa? Oki poddaje 
analizie istniejący system zarządzania 
dokumentami i przedstawia rozwiązania 
optymalizujące oraz poprawiające efek-
tywność obiegu dokumentów w firmie. 
Z myślą o klientach z dużych firm i kor-
poracji została wprowadzona otwarta 
platforma sXP działająca na bazie ser-
wisów internetowych. Dzięki niej można 
bezproblemowo zintegrować MFP Oki 
z firmowymi aplikacjami lub rozwiąza-
niami firm zewnętrznych. Umieszcze-
nie sXP w samym centrum firmowych 
działań wpływa na wzrost wydajności 
pracy oraz usprawnienie procesów biz-
nesowych, w których ważny jest obieg 
dokumentów. W swojej ofercie Oki ma 
również oprogramowanie Output Ma-
nager, czyli potężne, skalowalne na-
rzędzie do zarządzania urządzeniem. 
Output Manager to wiele możliwości, 
ale w kontekście obiegu dokumentów 
warto przede wszystkim zwrócić uwa-

gę na oferowaną przez niego funkcję 
wydruku podążającego. Pozwala ona 
na drukowanie z dowolnego urządze-
nia i zwolnienie wydruku we wskazanej 
przez nas lokalizacji. W praktyce dzia-
ła to tak, że mogę zlecić drukowanie 
mojego dokumentu, który zostanie za-
wieszony na serwerze, do momentu aż 
wskażę drukarkę, która go wydrukuje. 
Klikam ,,drukuj” w biurze w Warszawie, 
jadę do biura we Wrocławiu i tam zbli-
żając kartę do panelu drukarki wpiętej 
do sieci otrzymuję mój wydruk. Warto 
zwrócić też uwagę na możliwość ska-
nowania i faksowania do emaila. Po-
zwala to na uzyskanie skanu lub faksu, 
który będzie dostępny w cyfrowej for-
mie we wskazanej skrzynce pocztowej. 
Jest to szybkie i wygodne archiwizo-
wanie dokumentów. Dzięki współpracy 
z firmą ABBYY wzbogaciliśmy też nasze 
urządzenia o funkcję optycznego roz-
poznawania znaków (Optical Character 
Recognition - OCR). Abbyy Recognition 
Server umożliwia rozpoznawanie tekstu 
z zeskanowanych dokumentów, co po-
zwala małym i średnim przedsiębior-
stwom oraz grupom roboczym uspraw-
nić obieg dokumentów i zwiększyć 
efektywność kosztów operacyjnych. 
Zaawansowany, a jednocześnie prosty 
w obsłudze system pozwala firmom 
zaimplementować atrakcyjne koszto-
wo procesy konwersji dokumentów 
papierowych na postać elektroniczną 
daje to łatwość przeszukiwania i możli-
wość powtórnego użycia. Funkcje OCR 
i konwersja dokumentów są idealnie 
zaprojektowane pod kątem firm prze-
twarzających duże ilości dokumentów, 
w tym digitalizacji istniejących archi-
wów papierowych. Obieg dokumentów 
musi być bezpieczny, ale też prosty 
w obsłudze. 

Jak polskie firmy wdrażają projekty elektronicznego obiegu dokumentów? 

Tomasz Ziędalski
CEE Product Marketing 
Manager Oki Systems Polska

W przeświadczeniu wielu przedsiębior-
ców elektroniczny obieg dokumentów jest 
swego rodzaju gadżetem, zastępującym 
obieg papierowy, nie wnoszącym do życia 
przedsiębiorstwa nic oprócz samego faktu 
patrzenia na ekran zamiast na kartkę papie-
ru. Niektórzy wskazują to nawet jako wadę 
rozwiązania - jako że na kartce można na-
nieść uwagi, wprowadzić dyspozycję, etc. - 
a obawiają się, że w wypadku elektronicznej 
wersji dokumentu  - już nie - wskazuje Rafał 
Michniewicz, Partner MDDP Outsourcing. 
Z badań ,,E-faktura w Polsce” przeprowa-
dzonego przez Lewiatana w 2012 r. wynika, 
że w Polsce co roku wystawianych jest 1,5 

mld faktur. Szacuje się, że zaledwie 8-11% 
jest przesyłanych elektronicznie. Reszta 
z nich to tradycyjne papierowe faktury - dru-
kowane i wysyłane pocztą - wtóruje Tomasz 
Ziędalski, CEE Product Marketing Manager 
Oki Systems Polska
Dlaczego jednak sektor EOD stale się roz-
wija? Źródeł sukcesu nie brakuje: jest nie-
bezpieczeństwo zagubienia dokumentów 
w formie papierowej, a także koszty zwią-
zane z powielaniem, tradycyjnym obiegiem, 
a w konsekwencji składowaniem papieru. 
Okazuje się, że niejednokrotnie koszty te 
są stosunkowo sporym obciążeniem dla 
budżetu firmy.

Jak rozwijała się ta dziedzina nad Wisłą? 
Od samego początku pojawienia się elek-
tronicznego dokumentu w Polsce bardzo 
żywa była i jest dyskusja czy wyprze on pa-
pierowe dokumenty. Firmy coraz częściej 
szukając oszczędności czasu i pieniędzy 
sięgają po systemy zarządzania drukiem 
i optymalizacji obiegu dokumentów.  
Klienci mają jednak świadomość, że w efek-
cie wdrożenia inteligentnego zarządzania 
drukiem mogą osiągnąć oszczędności 
w wysokości do 30% i dlatego umiejętnie 
łączą system drukowania z elektronicznym 
systemem obiegu dokumentów – zapewnia 
przedstawiciel OKI Systems.
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Można zaryzykować stwierdzenie, że 
firmy powyżej pewnego poziomu liczby 
klientów właściwie nie mają wyboru - 

muszą wdrożyć elektroniczny obieg do-
kumentów, aby móc w ogóle funkcjono-
wać. W czasach gdy na wielu rynkach 
kurczą się marże, a przedsiębiorstwa 
bardzo skrupulatnie kontrolują wydatki, 
przekroczenie pewnej krytycznej masy 
dokumentów oznacza lawinowy wzrost 
kosztów administracji. Zaczynając od 
kosztów wprowadzania danych do sys-
temów, poprzez koszty archiwizacji ca-
łych kilometrów segregatorów i trans-
portu całych ciężarówek papieru.
Z doświadczenia firmy Arcus wynika, 
że wdrożenie elektronicznego obiegu 
dokumentów nie oznacza całkowitej 
rezygnacji z ich formy papierowej. Naj-
ważniejsze jest, żeby dobrze zaprojek-
towany system obiegu dokumentów- 
wspomagany przez system zarządzania 
wydrukiem generowały dokumenty tam 
gdzie są niezbędne, w kontrolowany 
sposób. W skali dużej organizacji po-

czynione w ten sposób oszczędności 
w skali roku można liczyć nawet w mi-
lionach złotych.
Coraz mniejsze firmy będą doceniać 
zalety tego typu rozwiązań. Taki cykl 
przechodzi większość narzędzi IT – 
początkowo są to drogie rozwiązania 
dostępne na zamówienie tylko dla naj-
większych przedsiębiorstw, np. ban-
ków, operatorów telekomunikacyjnych 
czy firm energetycznych. Z czasem są 
one też oferowane w wersjach „pudeł-
kowej”, czy coraz częściej chmurowej, 
z uproszczoną liczbą funkcji. Takie ofer-
ty są zdecydowanie bardziej dostęp-
ne dla mniejszych organizacji. Biorąc 
pod uwagę, że koszty pracy cały czas 
rosną, coraz bardziej opłacalne jest in-
westowanie w narzędzia usprawniające 
pracą, a zwłaszcza proste czynności 
administracyjne, aby pracownicy zaj-
mowali się ważniejszymi zadaniami.

Przyszłość EOD

Zalety Elektronicznego Obiegu Dokumentów:

Łukasz Rumowski
Dyrektor Rozwoju Produktu 
w ARCUS SA 

a. Monitorowanie transakcji - najcenniejsza zaleta systemu 
EOD, pozwala skonfigurować notyfikację o transakcjach 
niemal dowolnie, np. można wymóg autoryzacji Prezesa 
o wszystkich transakcji powyżej kwoty x, rozdzielnej lub 
łącznej z członkami Zarządu lub innego organu. Pozwala 
to wyeliminować pomyłkę ludzką - środki finansowe nie 
zostaną zwolnione, jeśli odpowiednie osoby nie zaakcep-
tują danej transakcji.

b.  Mobilność - obecnie wiele systemów elektronicznego 
obiegu dokumentów ma prosty dostęp do systemu przez 
stronę WWW, dzięki czemu uzyskujemy dostęp do syste-
mu z dowolnego miejsca na świecie, co umożliwia pracę 
na dokumentach bez względu na lokalizację osoby za-
twierdzającej.

c. Znacznie redukujący koszty administracji - eliminuje kosz-
ty przesyłek, ksera, telefonów, itp.

d. Redukcje kosztów/uwolnienie potencjalnych nadwyżek 
dzięki dostępności nowego rodzaju informacji - pozwala 
dokładnie prześledzić ile czasu dany dokument oczekuje 
u poszczególnych pracowników na zatwierdzenie i jakie 
to ma konsekwencje np. w kwestii możliwości odliczenia 
VAT.

e. Tworzenie rozbudowanego, uporządkowanego e-archi-
wum dokumentów, pozwalającego na szybki dostęp za-
równo do wybranych danych, jak i skanów dokumentów 
- możliwości oznaczania dokumentów wieloma parametra-
mi, można uzyskać dodatkowe wymiary analiz (poza tymi 
dostępnymi w systemach księgowych) - a możliwości za-
łączania wielu rodzajów dokumentów - można analizować 
transakcje w trakcie ich całego życia w firmie.

f. Brak inwestycji - część rozwiązań oferowanych na rynku 
dostępne jest w tzw. „chmurze”, dzięki czemu nie ma po-
trzeby instalacji po stronie użytkownika.

g. Ergonomia pracy - łatwość delegowania obowiązków na 
czas urlopów, zwolnień, itp. - wystarczy przełączyć stru-
mień danych z jednego użytkownika na drugiego i auto-
matycznie wszystkie zadania zostaną zdelegowane.

h. Możliwość budowania optymalnej organizacji pracy - 
system EOD skraca czas obróbki, akceptacji i analizy 
dokumentów. Dzięki integracji z systemem księgowym 
automatyczny transfer danych eliminuje potrzebę po-
dwójnego wprowadzania tych samych danych w dwóch 
różnych miejscach.

i. Dopasowanie do specyfiki polskich realiów - biorąc pod 
uwagę ciągle małą popularność e-faktur, koszty, wiedzę 
potrzebną do ich wdrożenia a także zaangażowanie kon-
trahentów - nie wszystkie firmy są w stanie wdrożyć roz-
wiązania oparte na EDI czy elektronicznym podpisie. Na 
szczęście w systemach EOD dostępnych dziś na rynku 
można jednocześnie łączyć w jednym miejscu kilka stru-
mieni danych w jedną spójną całość.

j. Elastyczne kształtowanie raportów biznesowych - dane te 
są dostępne natychmiast po otrzymaniu faktury (a nie po 
procesie akceptacji, dekretacji, analiz księgowych etc).
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ELO ECM SUITE -  
ARCHIWIZOWANIE, ZARZĄDZANIE I OBIEG DOKUMENTÓW

System ELO jest systemem elek-
tronicznego zarządzania doku-
mentami wraz z elektronicznym 
archiwum. ELO oferuje różne roz-
wiązania ułatwiające osiągnięcie 
sukcesu począwszy od zwykłego, 
zgodnego z przepisami archiwizo-
wania dokumentów, a skończyw-
szy na obowiązującym w całym 
przedsiębiorstwie systemie zarzą-
dzania wiedzą, współpracującym 
z istniejącym oprogramowaniem. 
Dzięki systemowi ELO ECM Suite 
mogą Państwo zwiększyć swoją 
efektywność gospodarczą popra-
wiając procesy wewnątrz firmowe. 
Efektywny system IT gwarantu-
je szybkość, wysoką jakość oraz 
oszczędności.
System ELO jest wiodącym roz-
wiązaniem o dużej innowacyjności 
technologicznej. Celem jest ofero-
wanie rozwiązania do optymaliza-
cji procesów biznesowych obej-
mującej kompletne spektrum od 
wprowadzania informacji, klasyfi-
kacji, automatycznie sterowanych 
obiegów i wieloletniego przecho-
wywania dokumentów, poprzez 
rozwiązania mobilne aż do me-
chanizmów współpracy oraz za-
rządzania wiedzą, jak również bu-
dowę rozwiązań portalowych
Program ELO charakteryzuje się 
niekonwencjonalnym podejściem 
do zagadnień zarządzania i ar-
chiwizacji dokumentacji. Jest on, 
bowiem dosłownym przeniesie-
niem na ekran monitora, trady-
cyjnego sposobu postępowania 
z dokumentami, z jakim dotych-
czas mieli do czynienia pracowni-
cy. Mianowicie na ekranie widzi-
my otwarty segregator, w którym 
kartkujemy zdeponowane tam 

dokumenty. Treść każdego doku-
mentu widzimy bezpośrednio na 
ekranie, a każdy taki dokument 
możemy poddać edycji, prze-
słać do innego pracownika, wy-
drukować, powielić, skopiować, 
itp., naturalnie o ile mamy odpo-
wiednie uprawnienia. Intuicyjność 
obsługi interfejsu użytkownika, 
przypominająca do złudzenia tra-
dycyjne postępowanie pracow-
nika w archiwach papierowych, 
zjednała programowi bardzo 
wielu użytkowników. Efektem tej 
niebywałej popularności stało się 
zajmowanie najwyższych pozycji 
w rankingach oprogramowania 
DMS/ECM. W roku 2013 i 2014 
w Niemczech dostaliśmy nagro-
dę jako producent roku wśród 
producentów ECM.
W całym elektronicznym archi-
wum do dyspozycji mamy rozbu-
dowane i elastyczne funkcje wy-
szukiwania, których skuteczność 

możemy dowolnie modyfikować, 
dopasowując je do własnych, czę-
sto zmienianych wymagań. Dzięki 
ELO można stworzyć lepszą infra-
strukturę dla bezpieczniejszych, 
szybszych i oszczędniejszych pro-
cesów w przedsiębiorstwie.
ELO Enterprise-Content-Manage-
ment (ECM) dysponuje wszyst-
kimi funkcjami umożliwiającymi 
efektywne zarządzanie informa-
cjami, szybki dostęp i pewną kon-
trolę nad nimi przez cały ich cykl 
życiowy. Korzysta przy tym z naj-
nowszych technologii szybkiego 
rejestrowania dokumentów, ad-
ministrowania nimi, zapisywania, 
przechowywania i udostępniania. 
Wszystko w celu zoptymalizowa-
nia Państwa procesów.
Obecnie duże koncerny światowe, 
jak Lufthansa, MAN, Suedzucker, 
Preciosa, itp. stosują ELO jako 
rozwiązanie DMS w bardzo du-
żych instalacjach. Systemy ELO 
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pracują nad wyraz niezawodnie 
również pod najwyższym obciąże-
niem, obsługują tysiące użytkow-
ników i zarządzają wieloma milio-
nami dokumentów oraz zasobami 
przez 24 godziny na dobę, 365 dni 
w roku. Są to cechy potwierdzając 
jakość produktów ELO.
Dzięki ELO możliwe jest dosto-
sowanie cyklu życia Państwa 
dokumentów do wymagań panu-
jących w przedsiębiorstwie i wy-
magań ustawowych. Spektrum 
naszej oferty sięga od automa-
tycznego indeksowania (opisy-
wania) aż po przemyślany spo-
sób zarządzania uprawnieniami. 
Ponadto serwer archiwizacyjny 
ELO chroni Państwa dokumenty 
przed manipulacją lub choćby 
nawet wglądem ze strony osób 

niepożądanych. W przypadku 
danych o szczególnym znacze-
niu ELO oferuje możliwość szy-
frowania wybranych części archi-
wum przy pomocy 128-bitowego 
klucza. Procedura taka chroni 
przed nieuprawnionym dostę-
pem do danych, także tych zar-
chiwizowanych. 
W celu długotrwałego archiwizo-
wania ELO może przekształcić 
dokumenty w graficzne pliki TIFF, 
PDF lub PDF/A. W takiej formie 
dokumenty pozostaną czytelne 
przez wiele lat. ELO też ma moż-
liwość zapisywanie dokumentów 
w Archiwum ze statusem Revi-
sionsecurity. 
ELO wykorzystuje wiele koncep-
cji zabezpieczania danych. I tak 
istnieje możliwość przyłączenia 

pamięci długotrwałych, takich jak 
Jukebox, Tape-Roboter czy dyski 
magnetyczne ECM czy IBM albo 
NetApp. Ponadto możliwe jest 
zapisanie danych z serwera na 
kilka platform hardwareowych. 
ELO naturalnie też posiada różne 
interfejsy do Integracji do istnie-
jącej otoczenia informatycznego. 
Tak jak istnieje możliwość integra-
cji ELO do programów MS Axap-
ta i Navision mamy też certyfiko-
wany Interfejs do SAP, który jest 
w pełni zgodny z wymaganiami 
SAP Archivelink. W Polsce przez 
partnerów Biznesowych ELO re-
alizowane są np.  integracje do 
Sage symfonia i CDN Opteam.
Standardowo przy instalacji ELO 
jest zawsze dodawany moduł 
Fulltext, przy pomocy którego 
można poddać każdy dokument 
procedury OCR, co umożliwia 
szukanie nawet na skanach we-
dług słów zawartych w treści 
skanu.
W zależności od wymagania do 
instalacji, wymaganej integracji 
oraz środowiska Klienta dostęp-
ne są dodatkowe moduły, jak np. 
XML-Importer do masowego im-
portu lub moduł WebAccess, któ-
ry umożliwia, że każdy pracownik 
czy klient może mieć podgląd 
do „swoich” dokumentów, nawet 
z zewnątrz, o ile to jest wymaga-
ne, nawet z tableta.

REKLAMA

https://www.elo.com/wcm/pl/wydarzenia/elo-ecm-kongres
https://www.elo.com/wcm/pl/wydarzenia/online-rejestracja
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ISE 2015: Panasonic z nową 
wersją projektorów DZ21K 
Panasonic zaprezentował zmodernizowaną serię swoich flagowych projektorów do prezentacji 
w dużych pomieszczeniach - DZ21K. Nowa linia o nazwie PT-DZ21K Evo jest wyposażona 
w technologię 3-chip DLP™ oraz czterolampowy system gwarantujący niezawodne działanie 
przez długi czas.

Seria DZ21K Evo to nowa wersja wiodących 
na rynku europejskim projektorów o wyso-
kiej rozdzielczości. Urządzenia zostały za-
projektowane z myślą o ceremonii otwarcia 
Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 
roku, a następnie były szeroko wykorzysty-
wane podczas wydarzeń masowych oraz 
w branży wynajmu.
Nowa seria Evo zyskała mocny procesor 
DMD zapewniający częstotliwość odświe-
żania obrazu na poziomie 120 Hz. Dzię-
ki temu oraz wzmocnionemu układowi 
optycznemu w projektorach poprawiono 
parametry ostrości, co przełożyło się na 
wyższą jasność, rozdzielczość i kontrast.
Pozostałe udoskonalenia obejmują tech-
nologię DIGITAL LINK™, pozwalającą na 
przesyłanie sygnałów audio i wideo za 
pomącą pojedynczego kabla LAN, dwa 
wejścia 3G-SDI (tylko modele PT-DZ21K2 
i PT-DS20K2) oraz nowo opracowany sys-
tem optymalizacji obrazu (Detail Clarity Pro-
cessor) służący precyzyjnemu odtwarzaniu 
obrazów.
Panasonic przebudował także system mo-
dulacji lampy i wydłużył cykl jej wymiany 
z 2000 do 3000 godzin. Nowe modele są 
znacznie bardziej efektywne za sprawą 
Ekofiltra wielokrotnego użytku o wydłużonej 
żywotności, a także w skutek zmniejszenia 
zużycia energii poprzez zastosowanie lamp 
o niższej mocy. Co więcej, hermetyczny 

system chłodzenia cieczą z czujnikiem ci-
śnienia pozwolił obniżyć poziom hałasu 
z 49 do 46 dB, co oznacza o 50 proc. cich-
szą pracę urządzenia. 
- Nowy projektor DZ21K Evo zachowuje 
najważniejsze zalety pierwowzoru, takie jak 
wysoka jasność 20 000 lumenów, kontrast 
na poziomie 10000:1 oraz rozdzielczość 
WUXGA. Seria DZ21K zyskała dużą po-
pularność, ustawiając wysoko poprzeczkę 
w klasie projektorów dużej jasności. Myślę, 
że udało nam się znacznie udoskonalić pro-
dukt, nie tracąc zalet poprzedniego mode-
lu, a co ważne utrzymując jego kompakto-
wy rozmiar i niewielką wagę 43 kilogramów 
– mówi Magdalena Przasnyska, Senior Sa-

les and Marketing Manager w Panasonic.
Serię wyróżnia także elastyczność instala-
cji, którą zapewnia miedzy innymi możliwo-
ści poziomej i pionowej regulacji obiektywu 
oraz system Multi-Screen Support. Ten 
ostatni, służący do wyświetlania projek-
cji wieloekranowych, pozwala wyświetlać 
duży, składający się z wielu mniejszych ob-
raz (dzięki funkcjom Edge blending, colour 
matching oraz procesorowi Multi-Screen). 
Dodatkowo projektory wykorzystują korek-
cję jasności Multi-Unit Brightness Control 
oraz funkcję korekcji geometrycznej, uła-
twiając projekcję obrazu z wielu urządzeń 
oraz zapewniając możliwość wyświetlania 
prezentacji na zakrzywionych powierzch-
niach.
Nowa seria Panasonic PT-DZ21K Evo obej-
muje cztery modele: PT-DZ21K2 (o jasności 
20000 lumenów i rozdzielczości WUXGA), 
PT-DS20K2 (o jasności 20000 lumenów 
i rozdzielczości SXGA+), PT-DW17K2 
(o jasności 17000 lumenów i rozdzielczo-
ści WXGA) oraz PT-DZ16K2 (o jasności 
16000 lumenów i rozdzielczości Full HD). 
Wszystkie urządzenia będą dostępne 
u Autoryzowanych Dystrybutorów Panaso-
nic od lipca 2015 r. 
Więcej informacji na temat profesjonalnego 
sprzętu audiowizualnego i emisyjnego Pa-
nasonic można znaleźć na stronie: 
http://business.panasonic.pl.

Panasonic System Communications Company Europe 
(PSCEU)
PSCEU jest europejskim oddziałem firmy Panasonic Systems Communications 
Company, który w ramach Panasonic dostarcza rozwiązania dla biznesu. Celem 
PSCEU jest usprawnienie działania przedsiębiorców oraz podniesienie efektyw-
ności i wydajności ich organizacji. PSCEU pomaga w rejestracji, przetwarzaniu 
i przesyłaniu danych wszelkiego typu: obrazu, głosu oraz tekstu. Oferta pro-
duktów obejmuje m.in. centrale abonenckie PBX, drukarki dokumentów, profe-
sjonalne kamery, projektory, wielkoformatowe monitory, wytrzymałe komputery 
przenośne i alarmy przeciwpożarowe. Zatrudniając ok. 400 osób, dysponując 
wiedzą inżynierską oraz możliwościami globalnego zarządzania projektami, 
PSCEU oferuje szereg możliwości na rynkach, na których działa.

http://business.panasonic.pl/
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MWC 2015: G DATA szyfruje 
mobilną komunikacje
Wiadomości tekstowe to wciąż jedna z najczęściej wykorzystywanych funkcji współczesnych 
telefonów. By mieć pewność, że nasze prywatne pogawędki czy biznesowe informacje 
trafią wyłącznie do swoich adresatów G DATA przygotowała specjalną aplikacje szyfrującą. 
Narzędzie G DATA SECUR CHAT, którego premierę zaplanowano na zbliżających się targach 
MWC w Barcelonie oferuje wysoce zaawansowane szyfrowanie wielokrotne dla wiadomości 
tekstowych i zintegrowanego czatu. Jak zapewniają pracownicy G DATA dzięki najnowszej 
aplikacji, użytkownik może także bez obaw przesyłać zaszyfrowane zdjęcia i grafiki.

Eksperci bezpieczeństwa z Bochum nie 
chcieli wyważać  już otwartych drzwi i po-
stanowili skorzystać z mającego na świe-
cie już ponad 10 milionów użytkowników 
protokołu Axolotl stworzonego przez firmę 
TextSecure.
Kolejny niemiecki akcent na targach w sło-
necznej Katalonii to G DATA INTERNET 
SECURITY for ANDROID oferowany dla 
klientów biznesowych wraz z modułem ad-
ministratora Mobile Device Management. 
Od teraz wszystkie urządzenia mobilne 
w firmie mogą zostać zabezpieczone z wy-
korzystaniem technologii bezpieczeństwa 
„Made in Germany”  - łatwej w konfiguracji 
i wykorzystaniu w dowolnym miejscu  na 
świecie.
G DATA na targach w Barcelonie od 2 do 5 
marca 2015, hala 5, stoisko 6B40.
„Bezpieczna komunikacja z wykorzysta-
niem urządzeń przenośnych oraz zde-
finiowanie ich miejsca w ogólnej polity-
ce bezpieczeństwa firm staje się ważną 
kwestią dla zarządów, kadry zarządzają-
cej oraz administratorów.” - mówi Walter 
Schumann, CSO G DATA Software AG.  
Ochrona komunikacji głosowej i teksto-
wej czy transferu danych  przed ewentu-
alnymi cyberatakami, złodziejami danych 
czy szpiegostwem przemysłowym będzie 
jednym z głównych wyzwań przyszło-
ści. „Wraz z SECURE CHAT oddajemy 
w ręce użytkowników tabletów i smartfo-
nów łatwą w obsłudze aplikacje szyfru-
jącą wiadomości tekstowe oraz zapew-
niającą ochronę prywatnych treści przed 
dostępem do nich osób niepowołanych.” 
W pełni darmowa aplikacja G DATA SE-

CURE CHAT pozwalająca na pełne szy-
frowanie wiadomości tekstowych oraz 
bezpieczne przesyłanie plików na stronie 
www.gdata.pl oraz w sklepie Google Play 
pojawi się już kwietniu 2015.
Nieograniczona i bezpieczna komunikacja
Protokół Axolotl umożliwia użytkownikom 
ekstremalnie bezpieczną zaszyfrowaną 
łączność bez względu na stosowany sys-
tem komunikacji SMS. 
Ze względu na wykorzystywanie przez 
protokół metody kryptografii opartej na 
krzywych eliptycznych, jest on uznawany 

na całym świecie za maksymalnie bez-
pieczny i wręcz niemożliwy do złamania.
Funkcje wersji PREMIUM (wymagana ak-
tywna licencja INTERNET SECURITY for 
ANDROID):
• Filtr antyphishingowy blokujące złośliwe 

adresy URL w otrzymanej korespon-
dencji

• Możliwość ukrywania kontaktów
• Filtr połączeń i wiadomości
Informację można wykorzystać dowolnie 
z zastrzeżeniem podania G DATA Software 
jako źródła.

Niemiecki producent antywirusów prezentuje zaawansowaną platformę 
do szyfrowania komunikacji tekstowej

O NAS
Od 30 lat nieustannie doskonalimy nasze produkty, by móc zapewnić absolutne 
bezpieczeństwo ich użytkownikom. Rezultat naszej pracy to wielokrotnie nagra-
dzana i uznane w testach programy antywirusowe. Oprogramowanie G Data to 
perfekcyjna i wszechstronna ochrona sprzętu dzięki łatwej instalacji, intuicyjnej 
obsłudze i znakomitej wydajności.
Firma powstała w 1985 roku w Bochum. Eksperci G Data opracowując swojego 
pierwszego antywirusa stali się prekursorem i firmą wyznaczającą standardy 
bezpieczeństwa IT dla całej branży. G Data jest najstarszym producentem opro-
gramowania antywirusowego na świecie.
Nasz asortyment składa się z całego pakietu rozwiązań dla klientów indywidu-
alnych oraz małych jak i dużych klientów biznesowych. Rozwiązania G Data 
obecnie są dostępne w ponad 90 krajach na całym globie.

G DATA SECURE CHAT w skrócie
• Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem szyfrowanych wiadomości tek-

stowych oraz czat dla rozmów indywidualnych i konferencyjnych
• Szybki i prosty sposób na wysyłanie zaszyfrowanych obrazów i zdjęć
• Backup historii czatów zapisywany na lokalnej karcie pamięci
• Odszyfrowanie zapisanych kopii rozmów

http://www.gdata.pl/
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Elektryczne samochody 
napędzają rynek motoryzacyjny
Według danych Navigant Research, do 2023 samochody elektryczne będą stanowić 2,4% 
globalnej sprzedaży pojazdów nowej generacji. Z kolei światowy rynek samochodów oso-
bowych o napędzie elektrycznym może zanotować wzrost sprzedaży z 2,7 mln w 2014 r aż 
do 6,4 mln w 2023 roku . Zjawisko, do tej pory rozpatrywane w kategorii ciekawostki, już 
niedługo może stać się papierkiem lakmusowym oczekiwań nabywców wobec rynku samocho-
dowego. Z uwagą przyglądają mu się również prywatni inwestorzy, którzy dostrzegają szansę 
na optymalizację kosztów transportu oraz instytucje publiczne, które zapewnią odpowiednią 
infrastrukturę drogową.

Jeszcze do niedawna samochody elek-
tryczne traktowane były przez inwestorów 
jako ciekawostka. 
Zaledwie 5 lat temu w Europie sprzedano 
zaledwie 700 tego typu pojazdów. Sytuacja 
ulega jednak zmianie. W 2013 roku na te-
renie samej Unii Europejskiej sprzedano 
ich już 50 tysięcy, a do końca 2014 liczba 
ta miała wzrosnąć dwukrotnie . Nabywcami 
eko - pojazdów stają się firmy i instytucje 
publiczne, które oprócz korzyści ekolo-
gicznych wynikających z użytkowania ta-
kich samochodów, dostrzegają szansę na 
znaczną optymalizację kosztów użytkowa-
nia pojazdów.
- Rozwój branży e-mobility jest korzystny 
nie tylko z punktu widzenia użytkowników 
prywatnych, ale również przedsiębiorstw 
branży TSL oraz firm, które dysponują roz-
budowanymi flotami pojazdów. Z elektrycz-
nych aut korzystają już m.in. siły powietrzne 
USA, które w Los Angeles wprowadziły je do 
obsługi naziemnej. Wdrażanie tego rozwią-
zania, wspierane przez bieżący monitoring 
GPS samochodów oraz eco-driving w po-
zytywny sposób wpływa nie tylko na środo-
wisko, ale przede wszystkim prowadzi do 
optymalizacji kosztów funkcjonowania całe-
go przedsiębiorstwa. Zaoszczędzone w ten 
sposób środki mogą zostać przeznaczone 
na rozwój innych kluczowych dla firm kana-
łów np. sprzedaży czy dystrybucji - mówi 
Kamil Jakacki, Dyrektor ds. Sprzedaży 
w Cartrack Polska.
Najwięcej oszczędności przyniesie brak wy-
datków na paliwo. Przyjmuje się, że koszt 
przejechania jednego kilometra samo-
chodem elektrycznym jest średnio ponad 

6-krotnie mniejszy niż analogicznym pojaz-
dem napędzanym silnikiem spalinowym. 
Do tego dochodzą niższe koszty ubezpie-
czenia oraz serwisowania. Co za tym idzie, 
w przypadku rozbudowanych flot pojazdów 
wydatki mogą zmaleć nawet o kilkadziesiąt 
procent. 
- Jednym z kluczowych czynników umożli-
wiających rozwój rynku samochodów elek-
trycznych było zaprojektowanie i wdrożenie 
odpowiednich rozwiązań mobilnych dedy-
kowanych temu rodzajowi aut. Przykładem 
mogą być narzędzia wspierające kierowców 
poprzez monitorowanie poziomu energii 
i mierzenie odległości do najbliższych stacji 
ładujących – tłumaczy Marcin Pogodzik, 
szef zespołu aplikacji i rozwiązań mo-
bilnych w Capgemini Polska, firmie spe-
cjalizującej się w rozwoju oprogramowania 
i świadczeniu zaawansowanych usług in-
formatycznych dla globalnych i renomowa-
nych marek między innymi z sektora moto-
ryzacyjnego.

Diabeł tkwi w… infrastrukturze
Według planu rozwoju elektrycznej mo-
toryzacji, przygotowanego przez Komisję 
Europejską na lata 2014-2020, w krajach 
Wspólnoty, w tym w Polsce ma powstać 
sieć stacji ładowania samochodów elek-
trycznych. Obecnie, na poziomie ogólno-
polskim nie powstał jeszcze zrównoważony 
i ujednolicony program mający wspomóc 
rozwój odpowiedniej infrastruktury. Jednak 
część polskich miast rozpoczęło już inwe-
stycje w tym zakresie. Gdańsk otworzył 
dotychczas 3 ogólnodostępne stacje łado-
wania pojazdów elektrycznych, a władze 

Wrocławia planują otworzenie sieci wypo-
życzalni samochodów elektrycznych e-car. 
Warszawa z kolei, zwalnia kierowców z opłat 
za parkowanie podczas ładowania pojaz-
dów. Jednak takie stanowiska powstają już 
również na osiedlach. Jednym z pierwszych 
takich miejsc w kraju jest Park Ostrobram-
ska na warszawskiej Pradze-Południe. 
- W Skandynawii wiele nieruchomości miesz-
kaniowych jest budowanych w taki sposób, 
aby móc w dowolnym momencie doinstalo-
wać gniazdko do ładowania pojazdów elek-
trycznych. W Polsce jednym z pierwszych 
osiedli posiadających ładowarki do samo-
chodów jest Park Ostrobramska na warszaw-
skiej Pradze-Południe - mówi Jakub Zagór-
ski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu 
w Skanska Residential Development Po-
land. - Kluczem do upowszechnienia tej 
formy transportu jest nie tylko zwiększenie 
liczby stacji ładowania, ale też pokazywa-
nie korzyści środowiskowych i społecznych 
płynących z e-mobility. Na przykład, według 
tegorocznego raportu amerykańskiej orga-
nizacji Environment America, użycie samo-
chodów elektrycznych może przyczynić się 
do redukcji emisji 18 milionów ton dwutlenku 
węgla rocznie w samych Stanach Zjedno-
czonych - dodaje.
Wzorem jak sukcesywnie budować infra-
strukturę mogą być dla nas Niemcy. Na 
początku stycznia Federalne ministerstwo 
transportu  ogłosiło plany budowy sieci sta-
cji ładowania pojazdów. Do 2017 roku ma 
ich powstać 400. Podejmowane takich ini-
cjatyw ma być kolejnym magnesem dla in-
westorów, którzy chcą zainwestować w za-
kup elektrycznych samochodów. 
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„Pięciogwiazdkowy 
Isuzu D-Max”

33,58 na 37 możliwych punktów - tyle pic-
kup Isuzu D-Max zdobył w australijskich 
testach zderzeniowych ANCAP. To daje 
najwyższe noty, pięć gwiazdek, przyznawa-
nych samochodom uznawanym za najbez-
pieczniejsze.
Auta poddaje się laboratoryjnym testom zde-
rzeniowym, czołowym, bocznym, ze słu-
pem, z pieszym, symuluje się wywrócenie 
samochodu, w niektórych krajach dodaje się 
zderzenia z mniej typowymi przeszkodami - 
np. w łosiem w Szwecji i ze słoniem w Afryce. 
Podczas testu rejestrowany jest obraz wideo 
(1000 kl/s) oraz sygnały z czujników umiesz-
czonych na pokładzie samochodu oraz za-
montowanych w manekinach. Dane te są 
szczegółowo analizowane.
Od 1993 roku ANCAP opublikowało wyni-
ki zderzeniowych testów ponad 400 mo-
deli samochodów. Liczba przydzielonych 

gwiazdek określa poziom bezpieczeństwa 
- im więcej, tym lepiej, skala kończy się na 
pięciu.
Ocenie poddawane są różne elementy - np. 
ochrona głowy, nóg i klatki piersiowej 
kierowcy i pasażera, brane są pod uwagę 
najczęstsze urazy mające miejsce podczas 
wypadków, zderzeń różnego typu. By zdo-
być pięć gwiazdek samochód musi spełnić 
najwyższe międzynarodowe standardy bez-
pieczeństwa we wszystkich kategoriach.
Australijskim testom został poddany pic-
kup D-max w wersji 4x4 z podwójną kabi-
ną, wyposażony standardowo w przednie, 
boczne i kurtynowe poduszki powietrz-
ne, wzmocnienia boczne w drzwiach, 
ABS (zapobiegający blokowaniu się kół 
podczas hamowania), system EBD (który 
znacznie skraca drogę hamowania dzięki 
regulacji siły hamowania przednich i tylnych 

oraz prawych i lewych kół) i ESC (stabilizu-
jący tor jazdy samochodu podczas pokony-
wania zakrętu).
Najlepsze noty D-max dostał za bezpie-
czeństwo podczas zderzenia bocznego 
(4 punkty na 4 możliwe) oraz zderzenia ze 
słupem. Test polega na tym, że w bok sto-
jącego w miejscu samochód uderza wózek 
rozpędzony do prędkości 50 km/h. Ude-
rza w drzwi kierowcy na wysokości bioder 
i pasażera siedzącego na tylnym siedzeniu. 
W przypadku zderzenia ze słupem - auto 
przemieszcza się z prędkością 29 km/h 
na wózku i uderza bokiem w sztywny, wą-
ski słup. D-max, który posiada kurtynowe 
poduszki powierzne dostał maksymalną 
liczbę punktów. Pickup został również bar-
dzo dobrze oceniony podczas zderzenia 
czołowego, gdzie rozpędzony do 64 km/h 
samochód uderza w deformowalną barierę.
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