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CASPEN
Metodyka działania, która obejmuje ustalony zbiór 
aktywności definiujących i charakteryzujących jakość 
pracy przedstawicieli branży outsourcingowej. Model 
CASPEN zakłada permanentny transfer i wzrost wiedzy 
branżowej dzięki implementacji takich instrumentów, 
jak: Consulting, Advisory, Support, Promotion, 
Education oraz Networking.

Poszczególne elementy składowe modelu CASPEN 
definiowane są jako:

CONSULTING – zapewnienie wsparcia 
merytorycznego; współpraca z autorytetami mającymi 
wiedzę i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie 
outsourcingu. 

ADVISORY – prowadzenie czynności badawczych; 
przygotowywanie ekspertyz i rekomendacja działań.

SUPPORT – pomoc w sytuacjach kryzysowych; 
podejmowanie się mediacji w sytuacjach ISSUE.

PROMOTION – współtworzenie i czynny udział 
w branżowych wydarzeniach specjalnych; planowanie 
i organizowanie branżowych kampanii wizerunkowych.

EDUCATION – aktywne dzielenie się wiedzą, 
opracowywanie publikacji, prowadzenie zajęć 
akademickich, szkoleń, warsztatów; inicjowanie 
oraz uczestnictwo w konferencjach, sympozjach 
i kongresach.

NETWORKING – pośredniczenie w nawiązywaniu 
kontaktów biznesowych.
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O Fundacji
Pro Progressio, to Fundacja zajmująca się rozwojem 
branży outsourcingowej w Polsce. Fundacja 
współpracuje z sektorem publicznym (miasta, 
agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy 
ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, 
parki przemysłowo-technologiczne) i prywatnym 
w Polsce oraz międzynarodowymi organizacjami 
sektora outsourcingu. Wśród organizacji, z którymi 
współpracuje Fundacja są zarówno dostawcy usług, 
firmy szkoleniowe, rekrutacyjne, deweloperzy, firmy 
doradcze, uczelnie wyższe jak również indywidualni 
eksperci branżowi.

W ramach działań Pro Progressio znajduje się 
popularyzacja Polski jako optymalnej lokalizacji na 
inwestycje typu nearshoring i offshoring, edukacja 
o branży outsourcingowej oraz promocja firm 
świadczących usługi outsourcingowe.

Pro Progressio jest blisko powiązana z mediami branży 
outsourcingowej, jakimi są OutsourcingPortal oraz 
magazyn Outsourcing&More. Są to jedyne branżowe 
media w Polsce dostarczające informacje zarówno 
w języku polskim jak i angielskim.

Terenem działalności Fundacji jest obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może 
ona prowadzić działalność także poza granicami 
Polski, w szczególności w Unii Europejskiej.
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Klub Outsourcingu
Klub Outsourcingu to projekt Fundacji, w ramach 
którego zrzeszane są podmioty i organizacje 
z branży outsourcingowej oraz jej bezpośredniego 
i pośredniego otoczenia. Dzięki obecności w Klubie 
Outsourcingu, organizacje zyskują stałą obecność 
na stronach internetowych OutsourcingPortal, mają 
możliwość publikowania merytorycznych treści na 
łamach Outsourcing&More oraz uczestniczenia 
w projektach Fundacji Pro Progressio.

Klub Outsourcingu to platforma wymiany wiedzy, 
konsultacji i networkingu. Dzięki dostępności do 
raportów, wiedzy i benchmarków wielu dziedzin 
outsourcingu, Klub daje możliwość poszerzania 
wiedzy branżowej, dotarcia do informacji o nowych 
projektach nearshoringowych i offshoringowych.

Dzięki współpracy członków Klubu Outsourcingu, 
klubowicze mają dostęp do wiedzy z zakresu HR, 
Real Estate, nieruchomości, zarządzania projektami, 
zarządzania kadrami i płacami, windykacji, IT, prawa, 
logistyki i innych dziedzin outsourcingu.

Klubowicze współtworzą opracowania branżowe, 
popularyzują usługi outsourcingowe i mają realny 
wpływ na postrzeganie sektora nowoczesnych 
usług dla biznesu w Polsce. Członkowie Klubu 
są rekomendowani do uczestnictwa w wielu 
wydarzeniach branżowych w Polsce i poza jej 
granicami, zarówno jako delegaci, mówcy jak 
również osoby prowadzące panele dyskusyjne na 
uznanych imprezach outsourcingowych.

Klubowicze mają dostęp do danych kontaktowych 
osób powiązanych z Pro Progressio oraz do 
informacji o projektach, konsultacjach i działaniach 
biznesowych jakie prowadzi Fundacja.
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O prelegencie

Agnieszka Walter 
Country General Manager 
Kelly Services Poland

Agnieszka Walter posiada ponad 10-letnie 
doświadczenie w branży rekrutacyjnej zarówno 
w Polsce jak i w Europie. Od 2009 roku jest 
odpowiedzialna za działalność operacyjną Kelly 
Services Poland koncentrując się przede wszystkim 
na rozwoju biznesu w ramach profesjonalnych dywizji 
Kelly takich jak: IT i Inżynieria, Finanse i Księgowość, 
Sprzedaż i Marketing oraz HR i Administracja.

Karierę rozpoczynała w USA później kontynuując 
i zdobywając doświadczenie w branży HR w Dublinie 
oraz na rynkach CEE. Prowadziła m.in. kompleksowe, 
międzynarodowe  projekty outsourcingu procesów 
rekrutacyjnych dla firm z obszarów takich jak: finanse, 
bankowość, IT, SSC/BPO i farmacja.

Agnieszka jest absolwentką Uniwersytetu 
Warszawskiego, Muskingum College w USA oraz 
Universität Passau w Niemczech.
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Fundacja Pro Progressio
ul. Dolna 21b lok. 40
00-773 Warszawa

info@proprogressio.pl
www.proprogressio.pl

tel: 22 213-02-44
fax: 22 213-02-49


