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Pracodawców deklaruje, że 
ma problem ze 

znalezieniem odpowiednich 
pracowników

49,7%

Źródło: Work Service, Barometr Rynku Pracy X, III kwartał 2018



Szanowni Państwo,

nasza młoda firma doradcza Gekko advisoryNOW właśnie
kończy 10 miesięcy, a my śpieszymy z drugim wydaniem
magazynu C-SuiteNEWs. Jesteśmy zaszczyceni, że ponownie
znajdziemy się na Państwa ekranach, bo przecież obiecaliśmy, że
lektura będzie dostarczać informacje o najbardziej atrakcyjnych i
na czasie zagadnieniach z obszaru zarządzania biznesem.

W listopadowym wydaniu, między innymi, przyglądamy się
sytuacji pracodawców, jeśli chodzi o rynek pracy i omawiamy
możliwe rozwiązania do wdrożenia, aby zachować ciągłość
operacyjną. Na co dzień obserwujemy jak organizacje zmagają
się z długotrwałym procesem poszukiwania potencjalnych
kandydatów. Niedobór ekspertów ze specjalistycznymi
kompetencjami powoduje, że coraz trudniej jest znaleźć
odpowiednich kandydatów i potrzebny jest czas, którym firmy w
danych warunkach nie dysponują.

Dziś również przyglądamy się wyzwaniom, jakie pojawiają się
przed wieloma firmami rodzinnymi, które są gotowe (czy jednak
nie są?), aby funkcjonować w tak dynamicznym świecie biznesu i
czy ta gotowość zapewni im rozwój i uchroni przed kryzysem?

Będzie też o split - payment, który jest z nami od lipca i pokazał
już swoje oblicze procesowo - organizacyjne.

Zapraszamy serdecznie!

Violetta Malek

Partner Zarządzający

Paweł Młyński

Partner



Jak radzić sobie

w sytuacji niedoboru 

specjalistów 

i menadżerów?



Obserwowana obecnie dynamika w biznesie daje powody do optymizmu, ale z 

każdym rokiem zarządzający stają przed wyzwaniem, które nowe nie jest, ale 

ma nową twarz, charakter i wymaga innego traktowania -

zarządzanie kapitałem ludzkim. 

Rok 2018 charakteryzuje się rekordowo dużą ilością firm cierpiących na 

niedobór kadr, kiedy to odnotowano najwyższy od ośmiu lat wskaźnik 45% 

(2010 – 31%1). Perspektywa tempa, w którym żyje dziś biznes i tego jak szybko 

się zmienia, sugeruje, że nastąpi jeszcze większy wzrost zapotrzebowania na 

określony zestaw kompetencji. Jeśli do tego dodamy zbliżający się niż 

demograficzny i coraz wyższą mobilność kadr rysuje nam się wizja zupełnie 

innej kultury zarządzania kompetencjami.

1 Źródło: 2018 Talent shortage survey, Manpower Group
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Podejście 4B

Jak zatem, 

realizując 

strategicznie 

uzasadnione 

i niezbędne 

zmiany, zapewnić 

idealnie dobrany 

zestaw 

kompetencji?

Nowe tempo to jedno, a zmiany

dyktowane zaawansowaną technolo-
gią to drugie. Zarządzający z coraz
większym zainteresowaniem, nie tylko
otwierają się na nowoczesne
rozwiązania technologiczne, automa-
tyzując i robotyzując procesy, ale
wręcz je, z coraz to większą odwagą,
wdrażają. Nowe modele biznesowe z
nowoczesnymi rozwiązaniami opera-
cyjnymi wymagają innego zestawu
kompetencji. Już dziś obserwowany
jest wzrost zapotrzebowania na
umiejętności analityczne, myślenia
projektowego, kreatywnego i proce-
sowego podejścia do rozwiązywania
kompleksowych problemów, umie-
jętności zarządzania nowym bytem,
jakim jest zespół mieszany tzw. human
– robot mix oraz zapewnienia ciągłej
gotowości do realizacji nowych
inicjatyw w organizacji. Do tego do-
chodzą „miękkie” kompetencje tech-
niczne, czyli umiejętność wykorzysta-
nia nowych narzędzi informatycznych,
jak również zdolność do zapewnienia
ciągłego doskonalenia zjawisk zacho-
dzących w organizacji (identyfikacja,
opracowanie, wdrożenie).

Inwestowanie w szkolenia i 
rozwój, aby zbudować silne 

zaplecze kompetencyjne

Znalezienie kompetencji na 
zewnątrz firmy, jeśli nie 
mogą zostać rozwinięte 

wewnątrz w danym 
okresie czasu

Budowanie relacji z 
zewnętrznymi ekspertami, 

aby uzupełniać 
kompetencje „czasowo”

Rozwijanie talentów i 
zdobywanie nowych  

doświadczeń wewnątrz jak 
również na zewnątrz 

organizacji

Build

Buy

Borrow

Bridge

Źródło: Gekko advisoryNOW na podstawie 2018 Talent shortage survey, Manpower Group



Jak radzą sobie 

firmy stosujące 

pełne

Podejście 4B?

Firma farmaceutyczna  
zastosowała „Borrow”

– 6-miesięczne wsparcie eksperta na
stanowisku Kontrolera Finansowego w
procesie zamykania miesiąca, uzgad-
niania kont, raportowania wew-
nętrznego i zewnętrznego oraz kon-
troli procesu kalkulacji podatków jak
również we współpracy z centrum
usług księgowych.

Każda firma, niezależnie od specyfiki

oraz poziomu dojrzałości, realizuje
jakąś zmianę. Mogą to być dodatkowe
inicjatywy czy tez strategiczne pro-
jekty, takie jak wdrożenie nowych
systemów informatycznych, transfor-
macje modelu operacyjnego, które
wymagają nowych umiejętności lub
chwilowego ich zwiększenia w zespo-
le. Samo zarządzenie projektem zmia-
ny i związana z tym potrzeba odpo-
wiedniej komunikacji może być
wyzwaniem dla wielu organizacji i jej
liderów.

Więcej o wykorzystaniu podejścia „Borrow” w rozwiązaniu Gekko advisoryNOW
- expertNOW!
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Firma z branży 
wydawniczej  

zastosowała „Borrow”

– 3-miesięczne wsparcie eksperta z
zakresu księgowości, rozliczeń z
kontrahentami i spółkami powiąza-
nymi oraz weryfikacji umów, na czas
długotrwałej rekrutacji dla zapew-
nienia ciągłości operacyjnej.

http://advisorynow.pl/media/django-summernote/2018-12-02/91e58177-7582-4961-b93b-2984792ef93c.pdf


Dlaczego 

niezbędna

jest 

profesjonalizacja

w firmie rodzinnej

i jak to zrobić?



który w odpowiedzi na zmiany ocze-
kiwań klientów, działania konku-
rentów i partnerów biznesowych,
będzie podlegał ciągłej ewolucji. Nowe
modele zarządzania biorą pod uwagę
konieczność dywersyfikacji działań,
budowy procesów wokół klienta, co
pozwala lepiej diagnozować jego
potrzeby i zareagować, zanim uczyni
to konkurencja. Pozwalają też per-
sonalizować ofertę i dostosowywać
propozycje dla konkretnego klienta.
Nowe modele operacyjne to nie tylko
standaryzacja i optymalizacja pro-
cesów biznesowych i operacyjnych,
która przynosi większą efektywność
działania. To również większa spraw-
ność decyzyjna, a to bezpośrednio
przekłada się na skuteczność biznes-
ową. Bez tego bardzo łatwo stracić
budowaną przez lata pozycję rynkową.

Wewnętrznym katalizatorem zmian w
przypadku wielu firm rodzinnych jest
zmiana pokoleniowa. Sukcesorzy firm
rodzinnych są często zdecydowanie
bardziej ukierunkowani na dynamiczny
rozwój firmy (przez inter-
nacjonalizację, nowe modele organi-
zacji pracy, nowe kanały dotarcia do
klienta, w tym e-commerce), niż ich
rodzice. Oczywistym jest dla nich
wprowadzanie nowych, opartych o
digitalizację efektywniejszych rozwią-
zań, często pozwalających konkurować
z globalnymi graczami.

Firma rodzinna kojarzona jest przede

wszystkim z wiarygodnością, autentyz-
mem oraz determinacją w do-
starczaniu produktów i usług naj-
wyższej jakości. Powstaje pytanie - czy
dotychczasowy model operacyjny to
wytrzyma? Czy dotychczasowe rozwią-
zania znajdą dla siebie miejsce w dobie
cyfryzacji i dynamicznie zmieniających
się wymagań klientów? Na ile i jak
szybko potrzebna jest profesjonalizacja
firm rodzinnych, aby prężnie kon-
kurowały i budowały swoją przyszłość?
Dziś wiemy, ze dotychczasowe stra-
tegie działania, w obliczu interna-
cjonalizacji gospodarek, zmian tech-
nologicznych i ewolucji zachowań
konsumenckich, mogą już nie za-
pewniać długiego i stabilnego funk-
cjonowania firmy. Kluczowe jest wbu-
dowanie w strategię mechanizmów
zmian, bazujących na silnych stronach
firmy rodzinnej (elastyczności dzia-
łania, szybkości podejmowania decyzji,
kultury przedsiębiorczości, skłonności
do podejmowania ryzyka), które
ułatwią integrowanie nowych, sku-
teczniejszych sposobów funkcjo-
nowania. Z perspektywy firmy ro-
dzinnej, która ma przewagi związane z
szybkością działania w krótkiej
perspektywie, ale też najczęściej długą
wizję rozwoju, dzisiaj najważniejsza
staje się perspektywa średnio-
terminowa (do 3 lat). W tak szybko
zmieniających się warunkach konie-
czna jest zmiana modelu bizneso-
wego (w tym operacyjnego) na taki,

Mamy w Polsce ponad 800 tysięcy zadeklarowanych 

firm rodzinnych, które odpowiadają za blisko 20% 

krajowego PKB. Nie bez przyczyny mówi się więc, że 

firmy rodzinne są jednym z kół zamachowych polskiej 

gospodarki. W dynamicznych warunkach gospodarki 

otwartej, firmy te podlegają tym samym 

mechanizmom zewnętrznym co korporacje i od 

zdolności reagowania na szanse i zagrożenia zależeć 

będzie ich pozycja rynkowa. 
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Właściwe – szerokie i strategiczne –
podejście do digitalizacji może wskazać
firmie zupełnie nowe możliwości
rozwoju, nowe rynki, niezaadresowane
potrzeby klientów, nowych partnerów
biznesowych. Oczywiście wiąże się też
często z koniecznością przeformu-
łowania misji firmy, stworzenia planu
wdrażania rozwiązań cyfrowych i
równoległego budowania kultury
organizacji wspierającej rozwój
cyfryzacji. Jednak nieuwzględnienie w
strategii rozwiązań cyfrowych może
skutkować utratą pozycji rynkowej i
klientów, którzy w inny sposób
zaspokoją swoje potrzeby.

Obszarem, który od kilku lat podlega
reorganizacji i optymalizacji w wielu
firmach, jest zarządzanie finansami.
Profesjonalizacja funkcji zarządzania
finansami i controllingu może dla firmy
oznaczać nie tylko efektywniejsze
zarządzanie środkami finansowymi, ale
również zdolność do szybszego
reagowania na wyzwania strategiczne
(elastyczna dostępność środków na
rozwój, efektywne bieżące zarządzanie
przepływami w modelu łańcucha war-
tości w ekosystemie, jakim funkcjonuje
firma, szybka identyfikacja problemów
i wczesne reagowanie), partnerskie
modele współpracy (wiedza nie tylko o
kliencie, ale też o partnerach i
doświadczenie we współpracy z nimi).

Zarządzanie finansami to dzisiaj przede
wszystkim zarządzanie informacją, a to
wymaga zmiany punktu ciężkości w
działach finansowych - z obsługi
rozliczeń na strategiczne spojrzenie na
nową rolę działu controllingu, który ma
zapewniać wiedzę na temat efektyw-
ności działań biznesowych i nowych
możliwości dla firmy. W tym zakresie
coraz większą rolę odgrywa partnerski
model współpracy z bankiem, który nie
ogranicza się jedynie do roli platformy
rozliczeniowej, ale jest partnerem
wspierającym rozwój firmy (wspiera
automatyzację procesów w firmie,
udostępnia zbiory informacji potrzeb-
nych do zarządzania, optymalizuje
modele rozliczeń z kontrahentami).

Firmy rodzinne są obecnie w istotnym momencie rozwojowym. Stoją przed 

ogromnym wyzwaniem sukcesji, a warunkiem utrzymania i wzrostu ich wartości 

staje się profesjonalizacja zarządzania kluczowymi obszarami. Zarządzanie firmą 

to dzisiaj ciągłe zarządzanie zmianą, to aktywne absorbowanie nowych 

rozwiązań i praca nad kulturą organizacji wspierającą stały rozwój.

Jedno pozostaje pewne!
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Jak szybko 

i niedrogo 

optymalizować 

i automatyzować 

procesy?



W funkcjonujących na zasadach rynkowych organizacjach, które zarządzane

są przez pryzmat procesów, jednym z kluczowych czynników sukcesu jest to, czy
i w jaki sposób procesy te prowadzą do osiągania postawionych przez nie celów.
Jednymi z głównych kryteriów oceny produktów procesu jest z jednej strony ich
jakość, która jest pochodną jakości samego procesu, a z drugiej strony
efektywność ich wytworzenia. Stąd też dążenie do najwyższej efektywności oraz
oczekiwanej jakości procesów powinno być naturalnym działaniem każdego
przedsiębiorstwa, a optymalizacja procesów jednym z podstawowych celów
biznesowych.

Często.

Jak 

pokonać bariery

i wkroczyć na ścieżkę 

optymalizacji?

Kluczem wydaje się 

być metoda małych 

kroków. 

Imperatyw optymalizacji

Optymalizacja procesów biznesowych od strony metodologicznej wydaje się
bardzo prosta. Żeby się do niej przygotować trzeba najpierw zrealizować 3 istotne
kroki każdego zarządzania procesami:

identyfikację procesów – wyodrębnienie procesów w organizacji
zmienia perspektywę myślenia o niej i pozwala wybrać te obszary, na których
chcemy się skoncentrować

zmapowanie procesów – wizualizacja procesów, poszczególnych
kroków, zaangażowanych zasobów i powiązań pozwala dobrze zrozumieć ich
logikę biznesową (i wychwycić te elementy, w których jej brak)

analizę procesów – jej celem jest zidentyfikowanie luk efektywności
oraz tych elementów, które negatywnie rzutują na jakoś procesu

Dlaczego więc nie optymalizujemy?
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• opór przed zmianą – niechęć do
zmiany przyzwyczajeń, czy nauki
nowych rzeczy i systemów jest
skuteczną blokadą przesłaniającą
potencjalne korzyści z usprawnień

• postrzeganie działań optymali-
zacyjnych i automatyzacji jako
czegoś bardzo skomplikowanego –
organizacje boją się przerwania
ciągłości procesów, potencjalnego
bałaganu organizacyjnego i
długiego czasu wdrażania zmian,
tym bardziej że rzeczywiście dla
wielu mniejszych organizacji duża
część systemów do automatyzacji
jest zbyt skomplikowana, a ich
wdrożenie zajmuje dużo czasu

• strach przed wysokimi kosztami –
programy optymalizacyjne i
automatyzacja procesów kojarzą
się wielu zarządzającym jako coś
bardzo drogiego.

Jak w takim razie pokonać te bariery i 
wkroczyć na ścieżkę optymalizacji? 

Kluczem wydaje się być metoda 
małych kroków. 

Wyposażeni w taką wiedzę możemy
przystąpić do samej optymalizacji.
Może ona przybrać bardzo różne
formy – np. usunięcia tych kroków, w
procesie, które nie przynoszą żadnej
wartości, zmiany przebiegu procesu i
kolejności kroków, czy też automa-
tyzacji wybranych zdań. Oczywiście
kompleksowe działania optymali-
zacyjne wymagają już pewnej do-
datkowej wiedzy i doświadczenia,
natomiast współudział w optymalizacji
może mieć każdy, kto ma związek z
poszczególnymi procesami.

Dlaczego więc tak rzadko decydujemy
się na podejmowanie działań optyma-
lizacyjnych? Doświadczenia współ-
pracy z organizacjami o różnej skali
biznesu wskazują na kilka podsta-
wowych przyczyn:

• brak punktu startowego do
optymalizacji – większość polskich
przedsiębiorstw nie posiada map
procesów, w dużej części brakuje w
ogóle myślenia przez pryzmat
procesów (myśli się głównie przez
pryzmat jednostek organiza-
cyjnych). Dlatego też nie wiadomo
od czego i jak zacząć

IT czy też u zewnętrznego dostawcy.
Była skłonna przystąpić do optyma-
lizacji procesu i jego automatyzacji
tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie będzie
się to wiązało z wysokimi kosztami i
długim okresem oczekiwania. Odpo-
wiedzią na ich oczekiwania okazało się
Qalcwise, innowacyjne rozwiązanie do
budowy aplikacji biznesowych dostęp-
nych w chmurze, doskonale spraw-
dzające się w automatyzacji procesów.

Na bazie Qalcwise wdrożono
rozwiązanie, zawierające bazę danych,
workflow, narzędzia komunikacyjne
oraz liczne widgety (zwłaszcza arkusze
online), które pozwoliło na znaczne
usprawnienie procesu prognozowania.
Obecnie można na bieżąco monito-
rować pracę handlowców oraz
wprowadzać niezbędne zmiany.
Równocześnie system automatycznie
informuje, że handlowcy zakończyli
proces przygotowywania prognoz.

Jedna ze średniej wielkości organizacji
zmagała się z dosyć poważnymi
problemami związanymi z przygo-
towywaniem aktualnych planów
sprzedaży (używanymi m.in. do
bieżącego planowania produkcji i
korygujących plany roczne). Stoso-
wano podejście ‘bottom up’, przy
którym prognozy dla swoich klien-
tów/terytoriów przygotowywali
handlowcy, po czym dane są
agregował analityk. W związku z tym,
że w proces zaangażowanych było
kilkadziesiąt osób, oznaczało to
mozolne kopiowanie danych z plików
Excela przesyłanych emailem lub
scalanie arkuszy Googlesheet.
Uzyskanie prognozy wiązało się z
dużym nakładem czasu i ręcznej pracy
(tzn. ‘copy paste’) oraz realnym
ryzykiem błędów przy manipulacji
danymi. Organizacja nie chciała
inwestować środków i czasu na
zamawianie oprogramowania w dziale

„….po pierwsze 

uświadomienie 

sobie imperatywu 

optymalizacji 

procesów w 

dzisiejszej 

rzeczywistości 

biznesowej, a po 

drugie zwalczenie 

barier wewnątrz 

organizacji…..”

Jak to może wyglądać w praktyce? 

Studium przypadku



Wprowadzenie rozwiązania pozwoliło
również na zminimalizowane ryzyka
popełnienia błędów i dało możliwość
bieżącego monitorowania przesyła-
nych prognoz przez kierowników i
dyrektorów poszczególnych segment-
ów sprzedażowych. Co więcej, konfi-
gurowalne uprawnienia pozwalają na
ograniczenie dostępności danych co
daje optymalizację czasu potrzebnego
na wykonanie pracy, a także redukuje
do minimum ryzyko pojawienia się
błędu na skutek użycia funkcji
nieprzeznaczonej dla danego użytko-
wnika.
Dlaczego się udało? Można wskazać
kilka czynników:

czas realizacji - okazało
się, że stworzenie i dostarczenie odpo-

wiedniej aplikacji może być liczone w
dniach, a nie w tygodniach czy
miesiącach. Dzieje się tak, ponieważ
aplikacje powstają za pomocą goto-
wych widgetów i formuł, a nie żmu-
dnego kodowania.

niewielki koszt wdrożenia –
całość, począwszy od zmapowania i
analizy procesu, aż po jego optyma-
lizację i automatyzację, zrealizował
jeden konsultant, a biorąc pod uwagę
krótki czas realizacji, koszt projektu nie
był dla organizacji dużym wydatkiem.

prostota rozwiązania - jeśli
w przyszłości zajdzie konieczność
modyfikacji tej aplikacji, można to
zrobić samodzielnie bez konieczności
angażowania zespołu IT.

skalowalność rozwiązania -
wdrożone rozwiązanie Qalcwise daje
możliwość realizacji kolejnych kre-
atywnych pomysłów usprawniających
działanie organizacji. Może ono być
wykorzystywane między innymi do
wymiany informacji, przesyłania plików
czy innych komunikatów.
Każdy może zatem zrealizować swoje
pomysły na optymalizację pracy bez
pomocy firmy zewnętrznej (lub jedynie
z jej niewielkim wsparciem).

Kluczem do sukcesu jest po pierwsze uświadomienie sobie imperatywu 

optymalizacji procesów w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej, a po drugie 

zwalczenie barier wewnątrz organizacji, które w takiej optymalizacji 

przeszkadzają. Bo jak się okazuje, można optymalizować szybko, tanio i w 

sposób przyjazny dla uczestników procesu.



Mechanizm 

podzielonej 

płatności 

– czy i jak 

wpłynie 

na 

funkcjonowanie 

SSC i BPO?
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Nowoczesne usługi biznesowe to jeden z najbardziej dynamicznie

rozwijających się sektorów gospodarki w Polsce i na świecie.

Polska należy do czołówki państw, gdzie od prawie 20 lat świat biznesu

inwestuje z wielkim sukcesem. Kraj od kilku lat widnieje w rankingu Tholons

na czołowych miejscach na świecie i w Europie.

Inwestorów przyciąga atrakcyjna lokalizacja, dobrze przygotowani

pracownicy, pożądany poziom życia i prowadzenia biznesu,

wsparcie lokalnych władz, korzystne propozycje

ulg i dotacji oraz dobrze ekonomicznie stojąca

gospodarka.



Dziś, Polska oferta polityki zachęt

inwestycyjnych z każdym rokiem staje
się coraz bardziej atrakcyjna dla
inwestora planującego realizację
inwestycji w kraju. Ale czy równie
atrakcyjny jest pakiet przepisów w
polskim systemie podatkowym dla
organizacji, które rozwinęły swoje
centra w Polsce i planują dalej się
rozwijać oferując bardziej komplek-
sowe usługi dla większej ilości krajów,
czy nawet stać się centrami na skalę
globalną? Rok 2018 przyniósł kilka
zmian i dla nowych inwestorów i dla
już funkcjonujących w Polsce orga-
nizacji z sektora nowoczesnych usług.
Jedną z takich zmian jest split-
payment, który funkcjonuje w Polsce
od lipca br.

Split-payment, czyli mechanizm tzw.
podzielonej płatności podatku VAT
(MPP) teoretycznie jest dobrowolny:
firmy mogą go stosować, ale nie
muszą, i teoretycznie jego wprowa-
dzenie miało nie wiązać się z do-
datkowymi kosztami dla biznesu:
Ministerstwo Finansów zapowiadało,
że koszt wdrożenia poniesie w całości
sektor bankowy. I choć za wcześnie
jeszcze na wnioski i podsumowania,
nie sposób nie zauważyć, że zarówno z
dobrowolności jak i z neutralności
kosztowej w praktyce pozostać może
niewiele.

Na czym polega MPP?

1 lipca 2018 r. do standardowego
rachunku wykorzystywanego do
prowadzenia działalności gospodarczej
banki założyły każdemu przedsiębiorcy
dodatkowy rachunek – tzw. rachunek
VAT. Jeżeli nabywca zdecyduje się na
realizację płatności z wykorzystaniem
MPP, część wynagrodzenia odpo-
wiadająca kwocie VAT trafi na
rachunek VAT, na zwykły rachunek
natomiast przekazana zostanie jedynie
wartość faktury netto.

MPP ma zastosowanie wyłącznie w
transakcjach dokonywanych pomiędzy
podatnikami VAT, rozliczanych w
złotych oraz regulowanych przelewem
bankowym. Nie ma więc zastosowania
do transakcji międzynarodowych oraz
krajowych rozliczanych w innych
walutach (import i eksport, zakupy i
sprzedaż do kontrahentów z UE,
transakcje z podmiotami krajowymi,
ale regulowane w walucie innej niż
złoty), transakcji z podmiotami niebę-

...problemy mieć 

będą klienci BPO, 

jeśli firma dokonuje 

zakupów za granicą 

a sprzedaje w Polsce 

na rzecz klientów 

biznesowych, może 

być narażona na 

niekorzystne skutki 

MPP.
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dącymi podatnikami VAT (zakupy i
sprzedaż na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospo-
darczej) oraz płatnych w formie innej
niż przelew bankowy.
Właściciel rachunku VAT ma ogra-
niczony dostęp do zgromadzonych
tam środków. Może je wykorzystać
jedynie w celu dokonania płatności
zobowiązań wynikających z własnych
faktur zakupu (stosując rzecz jasna
MPP, gdyż środki zgromadzone na
rachunku VAT mogą być przekazane
jedynie na inny rachunek VAT) bądź
też przekazać do urzędu skarbowego
w celu uregulowania zobowiązania z
tytułu podatku VAT (niestety obecnie
nie ma możliwości wykorzystywania
środków zgromadzonych na rachunku
VAT do regulowania innych zobo-
wiązań publicznoprawnych). Każde
inne uwolnienie środków z rachunku
VAT możliwe jest wyłącznie za zgodą
urzędu skarbowego oraz po upływie
wskazanego w przepisach czasu
potrzebnego na ewentualną wery-
fikację zasadności zwrotu („prze-
księgowania” środków z rachunku VAT
na zwykły rachunek rozliczeniowy).

Temat zdecydowanie nie tylko 
podatkowy

Początkowo twierdzono, że nowe
regulacje – poza dodatkowymi
obowiązkami dla księgowych – nie
wpłyną na działalność przedsiębiorstw.
Wdrożenia pokazują jednak wyraźnie,
że tak nie jest, a dobre przygotowanie
wymaga zaangażowania nie tylko służb
finansowych, ale także działów
zakupów i sprzedaży czy działów
prawnych. Podstawową kwestią jest
negatywny wpływ MPP na płynność
finansową biznesu. Analizy pokazują,
że problemy z płynnością wynikające z
przekierowania części płatności na
rachunek VAT mogą dotknąć przede
wszystkim firm usługowych, których
profil działalności zakłada wysokie
niepodlegające opodatkowaniu VAT
koszty w postaci kosztów praco-
wniczych, podczas gdy cała lub
znaczna część sprzedaży dokumento-
wana jest fakturami, w których
podatek VAT należny jest wykazywany.
A to typowy model dla podmiotów
działających w sektorze usług
wspólnych, choć i tu wiele zależeć
będzie od sytuacji poszczególnych
przedsiębiorstw.



.

Przykładowo firma, w której personel
zatrudniony jest w oparciu o umowy o
pracę może odczuć skutki MPP bardziej
niż podmiot współpracujący z osobami
zatrudnionymi w oparciu o tzw.
umowy o współpracy. Dużo zależeć
będzie również od portfolio klientów –
firmy, których większość klientów
stanowią podmioty polskie mogą być
narażone na problemy związane z
płynnością finansową znacznie bardziej
niż te, których przychody w większości
generowane są ze współpracy z
klientami zagranicznymi. Podobne
problemy mieć będą klienci BPO, jeśli
firma dokonuje zakupów za granicą a
sprzedaje w Polsce na rzecz klientów
biznesowych, może być narażona na
niekorzystne skutki MPP. Podobnie
jeśli chodzi o firmy, w których
podstawowe zakupy opodatkowane są
stawką VAT 23%, a sprzedaż stawką 8%
- przykładowo podmioty z branży
spożywczej czy budowlanej.

Dużo zależeć będzie również od
postawy samych klientów – czy
podejmą decyzję o stosowaniu MPP
czy też nie, a jeśli tak to komu zapłacą
w MPP a komu poza tym systemem.
Przepisy przewidują, że decyzję o
stosowaniu MPP podejmuje zawsze
nabywca, przy czym wiadomym jest, że
na decyzję tę wpływ mają przede
wszystkim względy biznesowe – na ile
dana firma jest dla danego klienta
dostawcą ważnym i wiarygodnym, aby
to w jej akurat przypadku odstąpić od
stosowania MPP. W praktyce
przedsiębiorcy prześcigają się w
pomysłach – jedni w zamian za
niestosowanie MPP oferują rabat, inni
przyjmują bardziej formalną postawę
rozsyłając do klientów pisma
informujące o tym, że zapłata z
zastosowaniem MPP w zakresie kwoty
podatku VAT będzie traktowana jako
niepełna. Część z tych pomysłów nie do
końca jest zgodna z prawem, dyskusja
w tym zakresie pokazuje jednak, że
MPP dotknie również prawników oraz
pracowników obsługi klienta – ich rolą
bowiem będzie wypracowanie takich
modeli współpracy z nabywcą, aby
skutki finansowe wprowadzenia MPP
były dla danej firmy jak najmniejsze.

Są też dobre strony

Stosowanie MPP i dokonywanie
płatności przy wykorzystaniu tego
mechanizmu pomoże również w
przypadku błędnego odliczenia VAT.
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Przepisy wskazują, że do wysokości
kwoty odpowiadającej kwocie VAT
zapłaconego w ramach MPP nie będą
miały zastosowania przepisy o do-
datkowej 30% sankcji w podatku VAT.
Ponadto, jeżeli w danej deklaracji co
najmniej 95% podatku VAT na-
liczonego wynika z faktur zapłaconych
przy zastosowaniu MPP, podatnik
może liczyć, że w razie błędu zapłaci
odsetki niższe niż gdyby płatność
faktur została zrealizowana poza MPP.
Podobnie – choć w tym zakresie nie
wynika to z przepisów a jedynie z
zapowiedzi resortu finansów – zapłata
przy zastosowaniu MPP ma być
traktowana w przypadku, gdy firma
odliczy VAT naliczony z faktury
dokumentującej zakup towarów lub
usług, w odniesieniu do których na
wcześniejszym etapie obrotu doko-
nano wyłudzenia lub oszustwa
podatkowego. W orzecznictwie sądów
przyjmuje się, że nawet jeśli taka
sytuacja miała miejsce, podatnik nie
może zostać pozbawiony odliczenia
podatkowego, jeśli nie wiedział, że
przyjęta przez niego faktura do-
kumentuje czynności, które nie miały
miejsca oraz pod warunkiem, że
dołożył tzw. należytej staranności przy
weryfikacji kontrahenta, od którego
faktura ta pochodziła. Zapłata
należności z wykorzystaniem MPP ma
być traktowana jako jeden z
głównych dowodów dochowania
owej należytej staranności.
Wprowadzenie MPP ma też swoje
dobre strony. Nie od dzisiaj wiadomo,
że niektóre branże borykają się z
problemem wyłudzeń podatku VAT, a
firmy prowadzące tego typu
działalność narażone są na dodatkowe
ryzyka związane z możliwością
nieświadomego uczestnictwa w
oszustwie podatkowym. Przedsiębior-
cy opracowują wewnętrzne procedury
weryfikacji rzetelności kontrahentów,
nie zawsze jednak tego rodzaju
rozwiązania gwarantują szczelność i
pełne bezpieczeństwo w tym zakresie.
Wprowadzone regulacje zakładają, że
w odniesieniu do tzw. towarów
wrażliwych (wyroby stalowe, paliwa,
oleje, niektóre wyroby elektroniczne,
itd. – pełny wykaz zawiera Zał. 13 do
ustawy o VAT) w przypadku, gdy
nabywca dokona zapłaty za fakturę
przy zastosowaniu MPP wyłączona
zostanie jego solidarna odpowie-
dzialność z dostawcą za ewentualnie
nierozliczony przez niego podatek
VAT.



.
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Aspekt, który do tej pory nie istniał w
takiej formie będzie stanowił
poszerzenie zakresu dla osób odpo-
wiedzialnych za zapewnienie odpo-
wiedniej płynności, poprawności
zapisów w księgach i innych czynności,
takich jak na przykład zmiana w
sposobie raportowania czy komunikacji
z dostawcami, wynikających z nowego
przepisu. MPP jest zmianą, która w
początkowej fazie stosowania przez
firmy będzie uruchamiać inne
mechanizmy rejestracji, kontroli czy
też zarządzania i komunikacji, ale w
idealnym świecie ma służyć elimino-
waniu niepotrzebnej pracy manualnej i
automatyzacji – a to jest kierunek, w
którym zmierza sektor nowoczesnych
usług!

Dla 831 organizacji z sektora 

nowoczesnych usług (w tym 230 firm o 

kapitale polskim)* Mechanizm 

Podzielonej Płatności (MPP)

jest tematem ważnym.

*Według danych z raportu ABSL na I kw. 2018r.

Służby księgowe odpowiedzialne za
obszar VAT mają do opracowania
„wyjątki”, bo MPP dotyczy tylko
transakcji dokonywanych pomiędzy
podatnikami VAT, rozliczanych w
złotych oraz regulowanych przelewem
bankowym. Będzie to, w zależności od
wielkości i specyfiki centrum, dotyczyło
prawie wszystkich transakcji lub jakiejś
ich części. Z biegiem czasu proceso-
wanie MPP stanie się równie auto-
matyczne jak inne „wyjątki” pojawia-
jące się w wystandaryzowanych
procesach (per organizacja czy per
kraj). Wyzwaniem natomiast może
okazać się zarządzanie środkami
zgromadzonymi na rachunkach VAT.



W następnym numerze m.in. :

▪ Luka kompetencyjna w sektorze nowoczesnych usług –
skąd się wzięła i jak ją zminimalizować?

▪ Zarzadzanie Strategiczne 2T. Talent & Technologia –
dlaczego są krytycznymi czynnikami sukcesu? 

▪ Raportowanie zarządcze w rozproszonej strukturze –
jak uniknąć ryzyka błędów?
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