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Samorząd impulsem 
dla nowych miejsc pracy 
Grupa Kapitałowa Loyd S.A. rozwija sieć Centrów 
Usług Biznesowych na południu Polski. Na terenie 
województwa śląskiego, placówki tej firmy działa
ją już w Bytomiu, Częstochowie, Myszkowie 
i Zawierciu, Łącznie te cztery inwestycje wygene
rują ponad 850 miejsc pracy. Duży wkład w realiza
cję tych przedsięwzięć mieli przedstawiciele władz 
samorządowych: w Częstochowie - Prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk, a w Myszkowie - Bur
mistrz Włodzimierz Żak. 

Rozwój sieci centrów ustug biznesowych nie bytby 
możliwy bez zaangażowania lokalnych wtadz 
samorządowych. Dzięki współpracy opartej o za
sady partnerstwa publiczno-prywatnego w Często
chowie i Myszkowie powstaty centra ustug 
biznesowych, które stworzą ponad 400 miejsc pra
cy, w tym wiele przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Współpraca między inwesto
rem a samorządem dotyczyła promocji przedsięw
zięcia, koordynacji rekrutacji w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu. W wyniku takich 
współdziałań, w Częstochowie przybędzie nawet 
do 220 nowych miejsc pracy. 

- „W Częstochowie potrzebujemy nowych miejsc 
pracy, a także różnych możliwości aktywizacji osób 
bezrobotnych. Dlatego bardzo się cieszę, że poja
wiła się szansa na zatrudnienie ponad 200 osób 
w firmie, która ulokowała się w naszym mieście. To 
pokazuje, że nasze działania w obszarze promocji 
inwestycyjnej Częstochowy przynoszą konkretne re
zultaty. Staramy się szukać z biznesem wspólnych 
rozwiązań i stwarzać możliwości rozwoju przedsię
biorcom, dającym pracę naszym mieszkańcom. 
Trzeba docenić to, że Grupa Kapitałowa Loyd chce 

tworzyć nowe możliwości zatrudnienia także dla 
osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy. Tego 
typu społecznie odpowiedzialne inicjatywy bizneso
we są w Polsce potrzebne" - mówi Prezydent Czę
stochowy, Krzysztof Matyjaszczyk 

Grupa Kapitałowa Loyd S.A. tworzy sieć centrów 
usług biznesowych w południowej części kraju. 
Centra działają nie tylko w dużych miastach jak Kra
ków, Bytom czy Częstochowa. Firma tworzy punkty 
także w mniejszych ośrodkach jak np. Zawiercie 
czy Myszków. 

- „Wpewnym momencie uznaliśmy, że ideę tworzenia 
centrów usług biznesowych warto przeszczepić na te
ren mniejszych miast i gmin, gdyż tamtejsze potrzeby 
nie są wcale mniejsze, dodatkowo zainteresowanie 
samorządów taką współpracą jest większe" - komen
tuje Bartosz Kaczmarczyk, prezes zarządu Grupy Ka
pitałowej Loyd S.A. Inwestycje i Zarządzanie. 

- „Jestem bardzo zadowolony, że centrum usług biz
nesowych powstało w Myszkowie. To nowe miejsca 
pracy dla osób z naszego miasta i powiatu. Na po
chwałę zasługuje również główne założenie Grupy 
dotyczące zatrudniania w pierwszej kolejności osób 
o utrudnionym dostępie do rynku pracy, w szczegól
ności z niepełnosprawnością. W naszym regionie 
potrzebne są odpowiedzialne społecznie zakłady 
pracy. Takie miejsca są niezbędne w każdej gminie" 
- mówi Burmistrz Myszkowa, Włodzimierz Żak. 

Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy 
w Centrach Usług Biznesowych Grupy Kapitałowej 
Loyd SA prosimy o przesyłanie dokumentów apli
kacyjnych na adres: praca@teleconcept.pl 
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