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Prezesów uważa, że 
najbliższe 6 miesięcy 

przyniesie wyższy wzrost 
gospodarczy  na świecie!

(wzrost z 29% w 2017 roku)     

57%

Źródło: PwC’s 21st CEO Survey



Szanowni Państwo,

Jesteśmy zaszczyceni, że nasza publikacja dotarła do Państwa
zaledwie w 6 miesiącu istnienia naszej młodej firmy doradczej
Gekko advisoryNOW. Obiecujemy, że lektura będzie dostarczać
informacje o najbardziej atrakcyjnych i na czasie zagadnieniach
z obszaru zarządzania biznesem.

W lipcowym wydaniu, między innymi, przybliżamy aspekt
konieczności zwrócenia większej uwagi zagadnieniu zarządzania
przychodami, które jest wciąż niedoceniane. Zarządzanie
cenami poprzez ich odpowiednie zdefiniowanie, a następnie
konsekwentne realizowanie i modyfikowanie, w zależności od
zmieniających się czynników zewnętrznych, wspiera osiąganie
celów strategicznych organizacji.

Dziś również przyglądamy się wyzwaniom, jakie pojawiają się
przed wieloma organizacjami, które są gotowe korzystać z
najnowszych rozwiązań technologicznych. Może się wciąż
wydawać, że era automatyzacji, cyfryzacji, digitalizacji i pełnej
robotyzacji jest całkiem przed nami i to wciąż odległa przyszłość,
ale codzienność udowadnia, że RPA (Robotics Process
Automation), czyli robotyka wykorzystywana w automatyzacji
procesów biznesowych, staje się coraz bardziej istotna. Rozwój
technologii i nowe regulacje prowadzą do olbrzymich zmian w
funkcjonowaniu instytucji finansowych. Wdrożenie drugiej
dyrektywy o usługach płatniczych (ang. Payment Services
Directive II – PSD2) ma szerzej otworzyć rynek usług płatniczych
na podmioty niebankowe, torując drogę firmom (głównie start-
up’om) technologicznym oferującym innowacyjne rozwiązania w
zakresie finansów (FinTech). Zmieni to nie tylko samą
bankowość, ale także sposób funkcjonowania obszarów
finansowych – tworząc swoiste „centrum dowodzenia” dostęp-
ne dla CFO w łatwy, zautomatyzowany sposób.

Zapraszamy serdecznie!

Violetta Malek

Partner Zarządzający

Paweł Młyński

Partner



Cena…..

lek, czy „energy drink” 

na zysk?



87%

Źródło: Global Pricing Survey 2016, Simon-
Kucher & Partners

Może to być łatwo zaprzepaszczone
poprzez nieskuteczne wdrożenie.
Oznacza to nie tylko wdrożenie
systemów informatycznych czy przy-
gotowanie narzędzi wspomagających
zarzadzanie przychodami, ale także
przeszkolenie wszystkich członków
organizacji, tak by każdy członek
zespołu był świadomy wdrażanej
strategii, a także, aby wszystkim były
znane cele organizacji.

Od tego momentu cała firma 
ma jasno określone priorytety, 
nie tylko gra w jednym meczu, 
ale strzela do jednej bramki.

Zarządzanie cenami poprzez ich
odpowiednie zdefiniowanie, a następ-
nie konsekwentne realizowanie i
modyfikowanie, w zależności od
zmieniających się czynników ze-
wnętrznych, wspiera osiąganie celów
strategicznych organizacji.

Opracowanie polityki cenowej wyma-
ga zaangażowania wielu działów w
organizacji. Na początkowym etapie
działy sprzedaży i marketingu współ-
pracują ze sobą głęboko wierząc, iż
wypracowana strategia cenowa,
potwierdzona każdorazowo zaplano-
wanym budżetem, jest możliwa do
osiągnięcia. Jednakże wypracowanie
strategii cenowej to zaledwie połowa
drogi jaką trzeba przejść. Dobra
znajomość tego co klienci cenią w
produkcie lub usłudze i ustalenie ceny,
to jedynie początek przyszłego
sukcesu.

75%

Źródło: Global Pricing Maturity Study 2016, 
European Pricing Platform

Źródło: Global Pricing Maturity Study 
2016, European Pricing Platform

27%

Ostatnie lata to czas ekscytujących i
niezwykle dynamicznych wyzwań dla
wielu firm. Presja, by utrzymać się na
rynku i wypracować zysk, sprawia iż
firmy, które często już działając
globalnie i doświadczając wszech-
obecnej konkurencji, zauważają
konieczność zwrócenia większej
uwagi zagadnieniu zarządzania przy-
chodami. Zarządzanie cenami (ang.
pricing), w najbardziej ogólnej charak-
terystyce, określa podejście organi-
zacji do ustalania, wdrażania, komuni-
kowania i modyfikacji cen. Strategia
cenowa jest jedną z najważniejszych
decyzji zarządzających, gdyż wpływa
na rentowność firmy i pokazuje
umiejętność poruszania się w konku-
rencyjnym środowisku. Pomimo zna-
czenia, jakie polityka cenowa odgrywa
w organizacjach, wydaje się, że jest
wciąż niedoceniana.

Prawie 
75% 

firm wciąż używa Excela 
do utrzymywania i 
raportowania cen

Zdecydowana
większość firm 

twierdzi, że 
wciąż istnieją 

znaczące 
możliwości poprawy 
w zakresie strategii 
i narzędzi cenowych

Tylko
27% organizacji 
ma oddzielne 

zespoły do 
zarządzania cenami, 

ze zdefiniowaną misją,
KPIs i raportowaniem 

bezpośrednio do Zarządu
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Podstawowe elementy skutecznego 

wdrożenia polityki cenowej:

Zaangażowanie 
kluczem do 

sukcesu?

Kluczową funkcją biznesową nie tylko
w zakresie przychodów, ale też
zysków, jest sprzedaż. To działy
handlowe i serwisu mają wpływ na
sposób realizacji procesów sprzeda-
żowych - począwszy od tworzenia
oferty, udzielania upustów, doda-
wania gratisów, proponowania pro-
duktów na testy, tworzenia pakietów,
oferowania rabatów za wcześniejszą
zapłatę, a na modyfikowaniu warun-
ków posprzedażnych kończąc. Zatem
to sprzedaż może realnie wpływać na
generowanie dodatkowych przycho-
dów i zysków, albo też rozdawać
rabaty, które nie były przewidziane w
czasie tworzenia strategii.

Aktywne zaangażowanie się kadry
zarządzającej w organizację procesów
cenowych pozwala wszystkim pracow-
nikom poznać poziom i rangę procesu,
a tym samym zwiększa szansę
wypracowania przewagi konkuren-
cyjnej w stosunku do tych, którzy nie
sięgnęli jeszcze do narzędzi pricing’-
owych i nadal skupiają się jedynie na
optymalizacji kosztów jako jednym z
elementów poprawy rentowności.

Nawet najskrupulatniej przygotowana
strategia cenowa zderza się pewnego
dnia z rzeczywistością.

zapewnienie przeszkolenia pracowników            
w drodze do pełnego zaangażowania każdego 

członka zespołu

opracowanie i skuteczne wdrożenie narzędzi 
wspomagających procesy sprzedażowe

wypracowanie motywujących schematów 
bonusowych

jasne określenie zakresu obowiązków                
i odpowiedzialności w organizacji

regularne i zaplanowane monitorowanie 
zmian cen i wyników finansowych

zdefiniowanie polityki cenowej i jej 
zrozumienie oraz akceptacja przez wszystkie 

działy

nadanie polityce cenowej wysokiej rangi, 
poparte zaangażowaniem kadry 

zarządzającej

opracowanie i przedstawienie 
przebiegu procesu zarządzania 

przychodami w organizacji
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2%

3%

8%

11%

koszty
stałe

volumen

koszty
zmienne

cena

Dźwignia ceny
(procentowy wpływ poprawy 

poszczególnych elementów o 1% na 
wzrost zysku )

Moc magicznego procenta

Firmy zidentyfikowane jako liderzy w zakresie 
pricing’u* mają:

Wyższe zyski: o 27% wyższe zyski (mierzone jako EBITDA)

Wyższy pricing power: o 39% wyższe podwyżki cen (+0,6 punktu
procentowego w 2015 roku)

Wyższą „efektywność” innowacji: o 33% wyższy udział produktów
wdrożonych z sukcesem

27%

39%

33%
*Firmy które zainwestowały w poprawę w obszarze zarządzania cenami, w odpowiednie narzędzia i
dlatego są w znacznie lepszej sytuacji niż ich konkurencja.

Biorąc poniższe dane pod uwagę, cena
powinna być zawsze w centrum uwagi
kadry zarządzającej.

Wiele osób z kadry zarządzającej,
decydując się na obniżkę ceny liczy na
wyższą sprzedaż wolumenu, która
zrekompensuje stratę przychodu spo-
wodowaną niższą ceną. A tymczasem
aby zrekompensować utracony 5%
obniżką ceny przychód, firma musia-
łaby zwiększyć wolumen o 18%. Każda
decyzja o obniżce cen powinna być
każdorazowo gruntownie przemyś-
lana.

Zarządzanie ceną jest najszybszym i
najskuteczniejszym sposobem na
osiągnięcie przez firmę maksymalnego
zysku. Odpowiednia cena może zwięk-
szyć zyski szybciej niż wzrost wolu-
menu, zła cena może to zmniejszyć
równie szybko. Z lęku przed utratą
klientów wiele firm nie podejmuje
nawet próby inicjatywy zmierzającej
do poprawy ceny. A tymczasem skutki
niezarządzania ceną są jednak znacz-
nie bardziej szkodliwe. Uzyskanie
właściwej ceny powinno być jedną z
najbardziej podstawowych funkcji
zarządzania. Powinno być jednym z
priorytetów zarządu.

Odpowiednia cena 

może zwiększyć zyski 

szybciej niż wzrost 

wolumenu, zła cena 

może to zmniejszyć 

równie szybko

Więcej o zarządzaniu cenami
opowiemy na konferencji Efektywny
Kontroling 2018, która odbędzie się
25 października w Krakowie.

Zapraszamy do spotkania z naszymi
ekspertami. Szczegóły na stronie:
Efektywny Kontroling 2018
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Źródło: Managing Price, Gaining Profit, Harvard 
Business Review

Źródło: Gekko advisoryNOW na podstawie Global Pricing Survey 2016, Simon-Kucher & Partners

https://www.konferencja.controlling.comarch.pl/


Małżeństwo z IT 

- jak rodzi się FinTech



A jeśli weźmiemy także pod uwagę
coraz bardziej wymagające otoczenie
regulacyjne, w jakim przychodzi
firmom tym konkurować na rynku, to
stanie się oczywiste, że firmy branży
finansowej będą wkrótce o wiele
bardziej firmami IT niż instytucjami
finansowymi w ścisłym tego słowa
znaczeniu. Stąd też nieuchronny
i postępujący mariaż sektora finan-
sowego ze światem IT i podążanie w
kierunku, którego najlepszym określe-
niem pozostaje synonim „FinTech”.

Mając powyższe na uwadze nie może
budzić wątpliwości, że inwestycje w
obszar operacyjny są niezbędne i
zarazem kluczowe dla zapewnienia
przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstwa. O ile do tej pory ważny był
produkt i jego funkcjonalność dla
klienta, o tyle obecnie na znaczeniu
zyskuje świadomość, w jaki sposób i z
wykorzystaniem jakich zasobów,
zachodzą w firmie procesy wewnętrz-
ne decydujące niejednokrotnie o
długofalowej relacji z klientem.

Na przestrzeni ostatnich lat procesy
biznesowe i operacyjne, jakie mają
miejsce w instytucjach finansowych,
przeszły niespotykaną metamorfozę.
Funkcje wsparcia (ang. back office)
stały się nie tylko miejscem, gdzie
jak na dłoni widać wszystkie niedo-
skonałości organizacji, ale także obsza-
rem, który odgrywa kluczową rolę w
zapewnieniu obsługi o doskonałej
jakości. Obszarem, który również
bezpośrednio wpływa na utrzymanie
wskaźnika kosztów w akceptowalnych
przez głównych interesariuszy grani-
cach. Wszystkie te aspekty odgrywają
kluczową rolę w budowie przewagi
konkurencyjnej przedsiębiorstwa, de-
cydującej niejednokrotnie o być albo
nie być w coraz to bardziej dyna-
micznej i innowacyjnej globalnej
gospodarce. Dziś typowa instytucja
finansowa, bez względu na to, czy
myślimy o banku czy towarzystwie
ubezpieczeniowym, coraz trudniej
zdobywa i utrzymuje te obszary
wzrostu, które pozwalają generować
satysfakcjonujący poziom wskaźnika
ROI.

Co jest takiego w tym, 

że robotyzacja 

procesów stała się 

aktualnie 

najmodniejszym 

terminem, a stojące za 

nią rozwiązania 

elektryzują całe gałęzie 

gospodarki?

Stąd pojawienie się takich trendów,
jak m. in. centralizacja wszystkich
usług w jednym geograficznie miejscu
lub jednostce, wyniesienie na
zewnątrz niektórych usług i procesów
poprzez outsourcing, wdrożenie
metodyk Lean/Six Sigma czy wreszcie,
pojawienie się nowych rozwią-
zań automatyzacji i robotyzacji
procesów biznesowych.

Jak wspomniano wcześniej, słabe
strony produktów finansowych
widoczne są najlepiej w procesach
back office. Chcąc sprostać ocze-
kiwaniom, głównie co do minimalizacji
kosztów, zarządzający zmuszeni są do
ciągłego poszukiwania rozwiązań
umożliwiających im dostarczanie
doskonałych jakościowo i efektyw-
nościowo procesów przy możliwie
najniższych kosztach ich prowadzenia
w sposób trwały.

Można stwierdzić, że procesy operacyjne    

zmieniają się same - z czego to wynika?
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W pierwszej kolejności należy
odczarować kilka mitów jakie towa-
rzyszą temu pojęciu. Po pierwsze,
robotyzacja procesów jest pojęciem
nieadekwatnym do dzisiejszego stanu
zaawansowania rozwiązań informa-
tycznych w tym obszarze. Robotic
Process Automation (RPA) nie jest
niczym innym jak systemem
informatycznym tworzonym w opar-
ciu o platformy softwarowe umoż-
liwiające automatyczną lub półauto-
matyczną obsługę napisanych za ich
pomocą procesów. I nie byłoby nic w
tym odkrywczego gdyby nie fakt, że
takie spojrzenie na RPA pozwala
w sposób właściwy podejść do
traktowania tego zagadnienia i póź-
niejszego wdrożenia RPA w orga-
nizacji.

Będąc u progu tak rewolucyjnej
zmiany i tak wielu niewiadomych, przy
tak wysokich oczekiwaniach, w tak
dynamicznych czasach, pozostaje
zgłębianie, przybliżanie i komplek-
sowe prezentowanie czytelnikom za-
gadnień związanych z robotyzacją
i automatyzacją procesów bizneso-
wych. C-SuiteNEWs będzie wskazywać
to wszystko, co jest najbardziej istotne
z punktu widzenia osiągania coraz
lepszych rezultatów w przedsię-
biorstwach, poprzez ciągłe podno-
szenie efektywności procesów bizne-
sowych i operacyjnych.

A po drugie należy wskazać, że
rozwiązania o charakterze zbliżonym
do RPA funkcjonują na rynku od
dłuższego czasu, czy to na potrzeby
przeprowadzania automatycznych te-
stów oprogramowania, czy też jako
technologia screen scraping, pozwa-
lająca automatycznie sczytywać dane z
obrazu w przeglądarce internetowej.
Co zatem jest takiego w tym, że
robotyzacja procesów stała się
aktualnie najmodniejszym terminem
a stojące za nią rozwiązania
elektryzują całe gałęzie gospodarki? Z
perspektywy kierujących procesami
operacyjnymi są dwa czynniki wpływa-
jące na to, że robotyzacja procesów
stała się aktualnie najmodniejszym
terminem.

Pierwszy wynika ze wskazanej już
wyżej ciągłej potrzeby doskonalenia
się operacji wspieranych przez do-
świadczonych zarządzających, poszu-
kujących nowych sposobów na lepszą
organizację pracy i wyeliminowanie
tych czynności, które do tej pory
rozwiązywał wszechobecny Excel czy
Access. Drugim czynnikiem natomiast
jest pewna magia jaka wiąże się ze
słowem „robotyzacja” i przekonanie,
że mamy do czynienia z jakimś
robotem. A to z kolei napędza
ciekawość i chęć poznania tego co do
tej pory było nam obce. Stąd częste,
zwłaszcza ostatnio, artykuły o nośnych
nagłówkach:

„Czy zastąpią nas roboty?”

Czym zatem jest robotyzacja procesów?

Robotic Process Automation znajduje
się w początkowej fazie rozwoju i
trudno wciąż wskazać spektakularne
wdrożenia (zwłaszcza w Polsce), które
mogą pochwalić się czymś więcej poza
PoC (ang. Proof of Concept). Nie ma
jednak żadnych wątpliwości, że narzę-
dzia RPA, a co za tym idzie nowe,
technologicznie zaawansowane roz-
wiązania dla biznesu nieuchronnie
zmienią sposób działania procesów i
funkcjonujących dziś modeli opera-
cyjnych.

Jedno pozostaje pewne!
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FinTech zmienia 

nie tylko bankowość 



Globalna wartość rynku blockchain
(mln $)

nad systemem) zapewnia niemal
całkowite bezpieczeństwo danych.
Jednym z pierwszych zastosowań nie
związanych z walutami, testowanych
przez rynek, jest wyeliminowanie
papieru w kontaktach z klientami.
Zawieranie umów, wszelkiego rodzaju
zaświadczenia, czy historie transakcji –
w niedługim czasie będą w pełni
cyfrowe, docelowo sprowadzając
koszty korespondencji masowej, druku
masowego, skanowania i archiwizacji
dokumentacji do kosztów infrastruk-
tury technologicznej, przy okazji
eliminując błędy ludzkie. Trwają także
prace nad systemami przelewów
zagranicznych z pominięciem izb
rozliczeniowych, czy korespondentów.
Poprzez wyeliminowanie pośredni-
ków, takie rozwiązanie przełoży się
zarówno na obniżenie kosztów
transakcji, jak i czas ich realizacji
(dążąc do transferów w czasie
rzeczywistym).

Innnowacje technologiczne zagościły
w świecie finansów na dobre -
blockchain, FinTech, PSD2, API to hasła
odmieniane przez wszystkie przypadki
w bankach na całym świecie.
Dynamiczny rozwój technologii i nowe
regulacje prowadzą do olbrzymich
zmian w funkcjonowaniu instytucji
finansowych. Skutki tych zmian
odczują nie tylko banki, ale wszystkie
przedsiębiorstwa na rynku.

Kryptowaluty, takie jak BitCoin, Ripple
czy Etherum, rozpalają dyskusje wśród
regulatorów, inwestorów, bankierów,
jak i konsumentów. Jednym z czyn-
ników powodujących to zaintere-
sowanie, jest blockchain – technologia
rejestrów rozproszonych (ang. DLT –
Distributed Ledger Techology), leżąca
u ich podstaw, dzięki zastosowaniu
kryptografii i potwierdzaniu popraw-
ności danych wśród równorzędnych
uczestników sieci (tzn. bez jednostek
„centralnych” sprawujących nadzór

Dynamiczny rozwój 

technologii i nowe 

regulacje prowadzą do 

olbrzymich zmian w 

funkcjonowaniu 

instytucji finansowych. 

Skutki tych zmian 

odczują nie tylko banki, 

ale wszystkie 

przedsiębiorstwa na 

rynku

CAGR 79,6%

Źródło: Gekko advisoryNOW na podstawie www.businesswire.com

411,5 7 683,7

20222017
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Faza 1: Irracjonalny entuzjazm, 
nieliczne istotne sukcesy

(2018-2021)
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Faza 2: Większe, lepiej 
sprofilowane inwestycje, wiele 

zakończonych sukcesem 
(2022-2026)

Faza 3: Skala globalna, tworzenie 
wartości na dużą skalę 

(2027-2030)

Prognoza wartości blockchain (2018-2030)

Źródło: Gekko advisoryNOW na podstawie Blockchain-Based Transformation: A Gartner Trend Insight Report 

Dlaczego smart 

contracts są smart?

zaś z drugiej strony:

▪ obniża koszty prowadzenia
rozliczeń wewnętrznych i zewnęt-
rznych.

Należałoby rozważyć również auto-
matyzację funkcji kontrolnych, gdzie
przy wieloetapowych, złożonych ope-
racjach (np. wymagających kilkustop-
niowych aprobat) – przejście do fazy
realizacji byłoby możliwe dopiero po
potwierdzeniu przez wszystkich
uczestników procesu za pomocą klu-
czy kryptograficznych. Jawi się to jako
naturalne rozwinięcie aplikacji work-
flow’owych, jednocześnie dodając zu-
pełnie nowy poziom bezpieczeństwa i
nienaruszalności danych (np. uchwały
organów spółki podpisywane elektro-
nicznie, zamiast obiegu dokumentów
papierowych).

Za pomocą skryptów wykonywalnych
tylko przez system po spełnieniu
określonych warunków (ang. smart
contracts), blockchain pozwala na
tworzenie zupełnie nowego sposobu
zaciągania i rozliczania zobowiązań
(np. jako tańsza i szybsza alternatywa
dla rachunków powierniczych escrow).
W ten sposób można sobie wyobrazić
automatyzację procesu rozliczeń z
dostawcami, gdzie w momencie
złożenia zamówienia, powstaje smart
contract dotyczący płatności za towar
bądź usługę. Mechanizm ten przeleje
środki do dostawcy dopiero w
momencie, kiedy zamówienie zostanie
dostarczone. Z jednej strony

▪ gwarantuje to wypłacalność
odbiorcy obniżając ryzyko po
stronie dostawcy,
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Jak open banking zmieni pracę CFO?

Szybkość, kompletność i 

poprawność danych 

zawsze przekłada się na 

lepsze decyzje 

biznesowe, sprawniejsze 

zarządzanie 

przepływami 

pieniężnymi 

przedsiębiorstwa, a w 

konsekwencji 

- maksymalizację zysków

Szybkość, kompletność i poprawność
danych zawsze przekłada się na lepsze
decyzje biznesowe, sprawniejsze
zarządzanie przepływami pieniężnymi
przedsiębiorstwa, a w konsekwencji -
maksymalizację zysków. W takim
przypadku, przygotowanie komplek-
sowych raportów i zestawień
finansowych, struktur wydatków, czy
weryfikacja rocznych kosztów okreś-
lonego typu usług, nie będzie już
kwestią dni czy godzin, ale jednego
polecenia w systemie. W systemie,
który wyśle odpowiednie zapytania do
wszystkich banków, w których firma
prowadzi rachunki, pobierze historie
transakcji za zadany okres, wyszuka
wszystkie operacje związane z danymi
usługami (np. filtrując po nazwie
odbiorcy lub wyszukując słów-kluczy w
tytule transakcji) i wyświetli dane na
ekranie w postaci wykresów i tabel.

Dlatego też, nie należy postrze-
gać powyższych innowacji, jako
ograniczonych do świata ban-
kowości i finansów. Pytanie
jakie powinniśmy stawiać, to
jak najlepiej wykorzystać te
zmiany i nowe technologie do
zarządzania przedsiębiorstwem
i kreowania wartości.

Wdrożenie drugiej dyrektywy o
usługach płatniczych (ang. Payment
Services Directive II – PSD2) ma szerzej
otworzyć rynek usług płatniczych na
podmioty niebankowe, torując drogę
firmom (głównie start-up’om) techno-
logicznym oferującym innowacyjne
rozwiązania w zakresie finansów
(FinTech). PISP (ang. Payment
Initiation Service Provider – Dostawca
Usług Inicjujących Płatność) oraz AISP
(ang. Account Information Service
Provider – Dostawca Usług Informacji
o Rachunkach) to dwie nowe kate-
gorie dostawców usług płatniczych
wprowadzonych przez Dyrektywę.

W praktyce, pozwala to FinTech’om na
tworzenie i implementację rozwiązań
agregujących dane ze wszystkich
rachunków bankowych firmy oraz
pozwalające zarządzać tymi rachun-
kami z jednego miejsca. A to wszystko
wykorzystując API (ang. Application
Programmable Interface) – standardy
technologiczne określające sposób i
formę komunikacji pomiędzy syste-
mami. Dodatkowo – stosując nowo-
czesne rozwiązania z zakresu analizy i
wizualizacji danych, możemy sobie
wyobrazić jak PSD2 zmieni nie tylko
samą bankowość, ale także sposób
funkcjonowania obszarów finan-
sowych – tworząc swoiste „centrum
dowodzenia” dostępne dla CFO w
łatwy, zautomatyzowany sposób.
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Efektywność

a bezpieczeństwo 

- gdzie jest „złoty środek”?



Jak zapewnić bezpieczeństwo zarządzającym?

nywania niektórych zadań, powodują
skrócenie przebiegu albo przyśpie-
szenie realizacji procesów, co może
przełożyć się negatywnie na kwestie
bezpieczeństwa.

Czy da się w takim razie pogodzić oba
te cele, czy też trzeba jasno wskazać
priorytet? Spójrzmy na to zagadnienie
na przykładzie bezpieczeństwa zarzą-
dzających przedsiębiorstwem w kon-
tekście procesów finansowych (i biz-
nesowych z nimi powiązanych) wpły-
wających na rozliczenia podatkowe
oraz obowiązki informacyjne wobec
organów administracji publicznej.

Jednymi z kluczowych priorytetów w
każdej organizacji są z jednej strony
bezpieczeństwo, rozumiane jako zgod-
ność z obwiązującymi przepisami
podatkowymi i prawnymi, a z drugiej
strony efektywność realizowanych
procesów. Niestety nierzadko jest tak,
że oba te cele są ze sobą w ostrym
konflikcie. Potrzeba zapewnienia
bezpieczeństwa generuje często
konieczność stworze-nia dodatkowych
procesów, muszą być realizowane
dodatkowe czynności, co w rezultacie
negatywnie odbija się na efektyw-
ności. Działania optymalizacyjne częs-
to prowadzą do rezygnowania z wyko-

Rozwiązania te dotyczą przede
wszystkim:

▪ precyzyjnego alokowania zakresu
zadań i odpowiedzialności poszcze-
gólnych osób za ich obowiązki pra-
cownicze,

▪ zminimalizowania ryzyka powsta-
nia nieprawidłowości w obszarze
rozliczeń podatkowych przedsię-
biorstwa jak również bezpod-
stawnego nakładania sankcji kar-
nych skarbowych na osoby nie
mające związku z popełnieniem
konkretnego czynu (w tym osoby
odpowiedzialne za finanse przed-
siębiorstwa na szczeblu zarząd-
czym),

▪ zminimalizowania ryzyka przypi-
sania przedsiębiorstwu odpowie-
dzialności na podstawie ustawy z
28 października 2002 r. o odpowie-
dzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą
kary.

Istotnym elementem funkcjonowania
przedsiębiorstwa w zmieniającym się
nieustannie otoczeniu prawnym jest
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
osób podejmujących decyzje związane
z prowadzeniem spraw przedsię-
biorstwa, zwłaszcza w kontekście
przepisów prawa podatkowego.

Można to osiągnąć poprzez wdrożenie
kompleksowych regulacji odnoszących
się w przedsiębiorstwie do zagadnień
związanych z odpowiedzialnością kar-
ną skarbową pracowników przedsię-
biorstwa za czyny zabronione pod
groźbą kary, wynikające z rozliczeń
podatkowych oraz obowiązków infor-
macyjnych wobec organów podat-
kowych. Często niezbędne jest
również zmodyfikowanie dotych-
czasowych lub opracowanie nowych
procedur podatkowych w przedsię-
biorstwie.

Bardzo często, niestety, 

rzeczywista 

minimalizacja ryzyka 

związanego z 

bezpieczeństwem 

oznacza jednoczesny 

wzrost liczby procedur, 

autoryzacji i zadań w 

realizowanych 

procesach, mogą 

pojawić się też nowe 

procesy.



Jak zatem zoptymalizować procesy 
wsparcia?

WAŻNE!!! 

rezygnacja z 

wykonywania części 

zadań i automatyzacja 

prac podniosą 

efektywność procesów, 

ale może się okazać, że 

zwiększy się ryzyko 

powstania 

ewentualnych 

nieprawidłowości w 

obszarze regulowanym 

przepisami prawa

Jak optymalizować minimalizując ryzyko?
Jak zadbać o bezpieczeństwo zwiększając 

efektywność?

procesów finansowych end-2-end
(m.in. procesów: P2P – Procure to Pay,
O2C – Order to Cash, R2R – Record to
Report).

Przegląd ten powinien mieć na celu:

▪ identyfikację wąskich gardeł i luk
efektywności w realizowanych
procesach,

▪ usunięcie dublowania się zadań w
procesach, likwidacji wąskich gar-
deł, optymalizacji sposobu alokacji
zasobów i modelu organizacyj-
nego, w którym realizowane są
poszczególne procesy).

W ostatnich latach coraz większe
znaczenie dla ograniczania kosztów,
wzrostu rentowności i wartości gene-
rowanej przez przedsiębiorstwa ma
efektywność procesów. Ze względu na
zmieniające się otoczenie regulacyjne,
rosnące koszty pracy i coraz większe
wymagania wobec funkcji wsparcia,
ma to szczególne znaczenie w
przypadku szeroko pojmowanych
procesów finansowo-księgowych. Dla-
tego też każda organizacja powinna
raz na jakiś czas dokonać przeglądu
procesów wsparcia ze szczególnym
uwzględnieniem

W rezultacie okazuje się, że niektóre
zmiany działają w sprzeczności ze sobą
lub są wręcz odwróceniem zmian
wdrożonych wcześniej, a mających po
prostu inny cel.

Gwarancję optymalnego bilansu
pomiędzy bezpieczeństwem prawnym
i podatkowym a efektywnością proce-
sów może dać tylko patrzenie na oba
zagadnienia łącznie. Nie powinno się
optymalizować procesów wpływają-
cych na ryzyka podatkowe i prawne
nie angażując w to prawników i dorad-
ców podatkowych. Nie powinno się
wdrażać nowych procedur podatko-
wych i prawnych bez szczegółowej
analizy ich wpływu na przebieg
procesów.

Czy w takim razie da się pogodzić
bezpieczeństwo z optymalizacją i
zwiększaniem efektywności? Zdecydo-
wanie tak, należy jednak zmienić
podejście do wdrażania zarówno
działań optymalizacyjnych jak i tych
mających zapewniać zgodność z
wymaganiami prawnymi i podatko-
wymi. Podstawowym błędem w tego
typu projektach, czy to realizowanych
wewnętrznymi zasobami organizacji,
czy też z pomocą zewnętrznych
konsultantów, jest koncentracja tylko
na jednym priorytecie i związane z tym
myślenie silosowe. Projekty dotyczące
różnych aspektów tych samych
procesów (bezpieczeństwa – projekty
podatkowo/prawne i efektywności –
projekty optymalizacyjne) realizowane
są przez nieskoordynowane zespoły,
często w różnych okresach.
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Jak to może wyglądać w praktyce?

W 2017 r. efektywność 

kontroli podatkowych, 

liczona stosunkiem 

liczby kontroli, w 

których stwierdzono 

nieprawidłowości do 

liczby kontroli 

zakończonych wyniosła 

86 % i była większa niż 

w 2016 r.

86%

Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

Alokowanie zakresu zadań i
odpowiedzialności w takim regula-
minie powinno być nie tylko
precyzyjne, ale również efektywne.
Dlatego wdrażając ROKS należy nie
tylko stworzyć nowe zasady i
procedury, ale przejrzeć istniejące
procedury podatkowe i przeana-
lizować obecny przebieg procesów.
Każda zmiana powinna być anali-
zowana i zatwierdzana nie tylko przez
pryzmat minimalizacji ryzyka, ale
również efektywności.

Doświadczenie pokazuje, że
najlepiej z wdrażaniem tego
typu zmian radzą sobie inter-
dyscyplinarne zespoły złożone z
ekspertów z zakresu podatków,
prawa i procesów.

Wróćmy do wyżej analizowanego
przykładu odpowiedzialności karnej
skarbowej w kontekście szeroko
pojmowanych procesów finansowych
end-2-end związanych ze współpracą z
dostawcami i odbiorcami, wynikają-
cym z tego obiegiem dokumentów,
rozliczeniami i raportowaniem. Jest to
o tyle istotne zagadnienie, że w
ostatnich okresach istotnie rosła
efektywność kontroli podatkowych,
czyli u coraz wyższego odsetka
badanych podatników organy kontroli
stwierdzają nieprawidłowości. Dosko-
nałym narzędziem do zminimali-
zowania ryzyka powstania jakich-
kolwiek nieprawidłowości w zakresie
rozliczeń podatkowych Spółki oraz
bezpodstawnego nakładania sankcji
karnych skarbowych na osoby nie
mające związku z popełnieniem
konkretnego czynu są tzw. regulaminy
odpowiedzialności karnej skarbowej
(ROKS). Tworzenie takich regulaminów
powinno jednak być zadaniem
kompleksowym

Źródło: Finance Effectiveness Benchmark Report 2017, PwC

35-46%

Automatyzacja i optymalizacja 
mogą prowadzić do redukcji 

kosztów o:

(w zależności od procesu 
finansowego)
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Jak zarządza prezes 

zorientowany na talent?



Transformacji, której 
pierwszym krokiem jest  

odpowiedni dobór i alokacja 
talentu.

Od talentu zaczynamy i na nim
kończymy. Po przejściu drogi trans-
formacji utrzymujemy standard zarzą-
dzania talentem na najwyższym pozio-
mie, bo to jest jeden z kluczowych
czynników sukcesu w dzisiejszym
świecie biznesu. W nowoczesnym
modelu operacyjnym już nie wystarczy
„dopasowanie” kompetencji do zadań,
opanowanie systemu informatycznego
i ewentualnie przygotowanie do pracy
zespołowej. Dziś, a tym bardziej jutro,
potrzebny jest zespół partnerów
biznesowych – rozumiejących strate-
giczne cele swojej organizacji oraz
swoich funkcji. Tworzących inteli-
gentne narzędzia analityczne i zestawy
informacji zarządczej, współpracu-
jących w zespołach zbudowanych z
przedstawicieli różnych generacji i
wreszcie – świadomych swojego
udziału w budowaniu przewagi
konkurencyjnej firmy.

Dziś, jak nigdy dotąd, świat biznesu
zaczyna spoglądać w stronę zarzą-
dzania talentem. Ci liderzy, którzy
doskonale dopasowują kompetencje
swojej organizacji do potrzeb
strategicznych oraz finansowych, przy-
gotowali już swój zespół do wymagań
biznesu na najbliższe lata. Lata pełne
dynamicznych zmian, wielu transfor-
macji, nowych modeli operacyjnych,
nowych rozwiązań technologicznych, a
także wciąż zmieniających się
oczekiwań klientów. Jednak w więk-
szości firm wciąż dominują tradycyjne
modele operacyjne, które mogą dzia-
łać bez zarzutu, gdzie każdy element
modelu jest prosty w obsłudze, działa
na najwyższych możliwych obrotach i
ma najlepsze manualne rozwiązania.
Swój kształt zawdzięcza budowaniu
przez lata rozwiązań, mających jak naj-
lepiej wspierać całą organizację i kadrę
zarządzającą. Jednak taki tradycyjny
model nie rozumie nowego języka
biznesu, a wciąż wykorzystywany –
będzie rozwiązaniem kosztownym,
czasochłonnym i często bardzo
ograniczającym rozwój. Pozwólmy
zatem przejść tradycyjnemu modelowi
operacyjnemu do lamusa i już dziś
wejdźmy na drogę transformacji.

„People allocation is as 

powerful as financial

allocation”

AON CEO Greg Case

Źródło: Gekko advisoryNOW opracowanie własne z elementami materiału „An agenda for the talent-first CEO”, McKinsey Quarterly, March 2018

Co oznacza zarządzanie zorientowane na talent?

Zarządzający stawiają na talent  w realizacji strategii –
tylko wtedy budowany nowoczesny model operacyjny 

ma szansę być owocem pracy zaangażowanych i 
odpowiednio „umocowanych” zespołów  

CEO, CFO oraz CHRO budują spójną kulturę zarządzania 
talentem -

„w każdym punkcie agendy każdego spotkania biznesowego”

Cała organizacja zapewnia stały, kompleksowy i 
dopasowany do celów strategicznych rozwój kompetencji

Kadra zarządzająca rozumie, wspiera i pielęgnuje 
najbardziej skuteczny generator wartości jakim jest talent 
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W następnym numerze m.in. :

▪ Jak szybko i niedrogo optymalizować i automatyzować 
procesy?

▪ Dlaczego niezbędna jest profesjonalizacja w firmie 
rodzinnej i jak to zrobić?

▪ Jak radzić sobie w sytuacji niedoboru 
specjalistów i menadżerów?
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