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26%
pracowników rozumie jak ich 

indywidualna praca i cele 
przekładają się na cele całej organizacji

Źródło : międzynarodowe badanie “Asana Goals Report”

Jedynie
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Czy systemy premiowe mogą być 
gwarantem realizacji strategii w nowej 

rzeczywistości?
Żyjemy w czasach tak dużej niepewności, że każde 
rozwiązanie lub narzędzie zarządcze, które może 
być gwarantem czegokolwiek, jest bardzo pożąda-
ne. Jednak krótka odpowiedź na pytanie, czy system 
premiowy może być gwarantem realizacji strategii, 
brzmi „nie”. Nie tylko ze względu na otoczenie i licz-
bę oraz siłę czynników zewnętrznych wpływających 
na organizację, ale również ze względu na złożoność 
samego zagadnienia systemów premiowych. Spró-
bujmy zatem zmierzyć się z tą złożonością i określić, 
jakie warunki powinny spełniać systemy premiowe, 
aby – nawet bez gwarancji – znacznie zwiększać 
szansę osiągania celów strategicznych.

Można zadać pytanie, dlaczego to właśnie syste-
my motywacyjne miałyby być gwarantem realizacji 
strategii. Odpowiedź jest oczywista – to ludzie reali-
zują strategię. Zatem dużo zależy właśnie od nich 
i ich motywacji. To oczywiste, ale więcej oczywisto-
ści raczej już nie będzie.

Słowo „motywacja” wywołuje naturalne skojarzenie 
z pojęciem systemów premiowych, często uznawa-
nych za najbardziej skuteczny środek budowania 
zaangażowania i  nagradzania pracowników. Prak-
tyka pokazuje, że sposobów motywacji jest znacz-
nie więcej, jednak motywacja finansowa niewątpli-
wie jest narzędziem skutecznym, pod warunkiem, 
że zostanie poprawnie wdrożona i  odpowiednio 
skomunikowana. 

Porządkując zagadnienie premii, warto przypo-
mnieć, że wyróżniamy dwa rodzaje premii: regula-
minową lub uznaniową. Dostępne są też różne wa-
rianty premii, a wśród nich:

Premia prowizyjna 

- to dodatek finansowy przyznawany pracownikom 
osiągającym konkretny wynik. Jest przyznawana 
w formie części przychodu firmy, jaki udało się wy-
walczyć danemu pracownikowi. Ta forma premii 
jest stosowana (i bardzo mile widziana) w działach 
sprzedaży, jednak nie zawsze jest ona najkorzyst-
niejsza dla przedsiębiorstwa. Ma jeszcze tę cechę, 
że koncentruje się na wyniku sprzedażowym i nie 
obejmuje innych elementów funkcjonowania firmy 

(przykładowo: handlowiec będzie koncentrował się 
na sprzedaży, ale już nie kosztach ogólnych czy na 
jakości współpracy z innymi działami). Ma to swoje 
wady i zalety.

Premia indywidualna lub zespołowa 
 
- premie finansowe przyznaje się zarówno pracow-
nikom indywidualnym, którzy osiągnęli zakładany 
cel, jak i  całym zespołom. Często stosowana jest 
kombinacja obu powyższych. Celem jest stymulo-
wanie wyników indywidualnych, jak również budo-
wanie ducha pracy zespołowej oraz przeciwdziała-
nie silosom.

Premia wynikowa 
 
- ten system premiowy polega na nagradzaniu pra-
cowników, którzy osiągnęli lub przekroczyli założo-
ny cel w  danym okresie. Premia wynikowa może 
być indywidulana, zespołowa lub mieszana. Taką 
strukturę mają właśnie systemy zarządzania przez 
cele, w  literaturze i  praktyce znane jako MBO, od 
ang. management by objectives. I właśnie te, jako 
najbardziej złożone, przedstawiamy poniżej. 

Jednym z kluczowych elementów zarządczych, któ-
re przyczyniają się do spójności systemów motywa-
cyjnych ze strategią, jest odpowiedni dobór mierni-
ków. Mierniki strategiczne służą do monitorowania 
realizacji celów strategicznych poprzez wyznacza-

Katarzyna  
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Paweł Młyński               
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nie celów zespołowych i indywidualnych oraz mie-
rzenie stopnia ich realizacji. Kluczowe jest, aby mier-
niki motywacyjne były powiązane bezpośrednio lub 
pośrednio ze strategią. Ponadto mierniki muszą po-
siadać wiele innych cech, aby były dobre, czyli sku-
teczne, a należą do nich m.in.:

 � Istotność miernika z punktu widzenia pro-
cesu czy grupy zadań – miernik powinien być 
adekwatny do obszaru, który ma mierzyć i odno-
sić się do jego kluczowych elementów. Musi być 
ważny, dotykać sedna sprawy, być „bliski”.

 �Wartość informacyjna - miernika – zmia-
ny wartości miernika powinny odzwierciedlać 
zmiany w obszarze, który chcemy monitorować, 
czyli powinny sygnalizować zmiany niekorzyst-
ne, mobilizując do szybkich reakcji, jak również 
zmiany pozytywne, pozwalające na pełne wyko-
rzystanie szans rynkowych.

 �Dostępność danych porównawczych  
- wartość informacyjna miernika może zostać 
zwiększona dzięki odpowiednio dobranym da-
nym porównawczym, tzw. benchmarkowym, 
które pozwalają odnieść wyniki do najlepszych 
praktyk oraz podobnych podmiotów, a także in-
nych jednostek danej organizacji.

 �Odporność KPI na manipulację - dobrze 
skonstruowany miernik pozwala w  obiektywny 
sposób ocenić wyniki i uniemożliwia „sztuczne” 
kształtowanie wartości miernika w  celu wyka-
zania niezgodnej z  rzeczywistością aktywności/
rezultatów.

 �Kontrolowalność KPI - wartość miernika 
powinna w  wystarczającym stopniu zależeć od 
rzeczywistych działań i  powinna móc podlegać 
planowaniu w  zależności od podejmowania 
określonych działań/wystąpienia określonych 
zdarzeń.

 � Łatwość interpretacji zmian wartości mier-
nika względem osiąganej efektywności – mier-
nik powinien być zrozumiały dla osób, które są 
na jego podstawie oceniane, a przyczyny zmian 
jego wartości powinny być łatwo identyfikowal-
ne.

Stworzenie systemu mierników motywacyjnych, 
który działa i  rzeczywiście wspiera realizację celów 

strategicznych, jest zadaniem złożonym i wiąże się 
z szeregiem wyzwań:

 √ Kaskadowanie celów strategicznych na mier-
niki mierzące wyniki i  efektywność zespołów 
wymaga – z jednej strony – bardzo dobrej zna-
jomości funkcjonowania poszczególnych ob-
szarów i  mechanizmów biznesowych rządzą-
cych daną organizacją, a z drugiej strony – dużej 
zdolności antycypacji oraz myślenia scenariu-
szowego.

 √ Mierniki powinny umożliwiać stawianie ambit-
nych celów indywidualnych i  zespołowych, ale 
jednocześnie budować wśród pracowników 
poczucie odpowiedzialności za wyniki całej 
organizacji.

 √ System mierników motywacyjnych powinien 
wykraczać dalece poza budowanie dążenia do 
osiągania określonych mierników – powinien 
motywować do realizacji określonych zadań, ale 
również budować kulturę ciągłych uspraw-
nień.

 √ Cały mechanizm musi zostać zaakceptowany 
przez pracowników.

Sprostanie tym wyzwaniom nie jest łatwe, nato-
miast istnieje szereg metod, które ułatwiają stwo-
rzenie ustrukturyzowanego zestawu mierników. 
Jedną z nich, którą z powodzeniem stosujemy dla 
klientów Gekko advisoryNOW, jest powiązanie ce-
lów strategicznych z miernikami (w tym miernika-
mi stosowanymi w  systemach motywacyjnych) za 
pomocą Balanced ScoreCard, czyli Zrównoważo-
nej Karty Wyników. 

Przy czym BSC traktowanej nie tylko jako instru-
ment monitorowania efektywności i kontroli bizne-
sowej, ale też filozofia zarządzania obecna w  każ-
dym obszarze działalności organizacji. 

Przy takim podejściu BSC nie służy jedynie wyzna-
czeniu głównych celów i mierników strategicznych, 
ale umożliwia ich skaskadowanie na wszystkie po-
ziomy organizacyjne. 

Ważną zaletą takiego podejścia jest możliwość po-
kazania pracownikom, jak ich indywidualne cele i 
cele ich zespołów (wyrażone w miernikach systemu 
motywacyjnego) wypływają i przekładają się na cele 
i główne mierniki strategiczne całej organizacji.„

„Kluczowe jest, aby mierniki motywacyjne były powiązane 
bezpośrednio lub pośrednio ze strategią.
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Budując system motywacyjny, warto jeszcze zadać 
sobie pytanie, jakie cele – poza tymi stricte bizne-
sowymi – przyświecają wysiłkowi stworzenia tego 
systemu. Na przykładzie firmy, z którą współpraco-
waliśmy, pobudki mogą być następujące: 

 √ Pokazanie pracownikom, że firma jest efektyw-
nie zarządzane i może przynosić zyski. 

 √ Pokazanie woli Zarządu do świętowania do-
brych wyników, w  tym podzielenia się częścią 
wypracowanego zysku.

 √ Integracja pracowników poprzez wspólne cele 
i wizję tzw. wspólnej bramki.

 √ Budowanie zaangażowania pracowników, czyli 
gotowości nie tylko do poprawnego wykonywa-
nia swoich obowiązków, ale również do proak-
tywnego zachowania i  poszukiwania uspraw-
nień.

Motywacją Zarządu mogą być zatem tzw. twarde 
cele biznesowe (realizacja określonego poziomu 
EBITDA), ale również tzw. cele miękkie, dotyczące 
morale i  zaangażowania pracowników (przekona-
nia, postawy), które oczywiście mają bezpośredni 
wpływ na realizację celów finansowych.
Wiedząc powyższe, wróćmy do pytania, jak systemy 
premiowe mogą wpływać na realizację strategii. 
Choć wiemy już, że nie są one w stanie niczego za-
gwarantować, warto zwrócić uwagę na to, jakie ce-
chy musi mieć system, aby miał szansę skutecznie 
wspierać osiąganie celów strategicznych. Z naszego 
doświadczenia najlepsze systemy to te, które są pro-
ste (maksymalnie uproszczone), a  co za tym idzie 
– czytelne dla pracowników oraz (a  może przede 
wszystkim) te dobrze skomunikowane. A  propos 
prostoty, znamy przysłowie „papier przyjmie wszyst-
ko”. Innymi słowy można ulec pokusie stworzenia 
bardzo wysublimowanego, złożonego, ambitnego 
systemu MBO. Tej pokusie ulegają liczni uczestnicy 
procesu tworzenia, często mając bardzo dobre in-
tencje i chcąc się wykazać – pracownicy działu HR, 
konsultanci czy sponsorzy na poziomie Zarządu. 
Może to doprowadzić do powstania systemu „best 
in class”, ale… nieadekwatnego, niezrozumiałego, 
nieczytelnego, a wręcz „obcego”. Wdrożenie takie-
go systemu jest z góry skazane na niepowodzenie, 
tj. jest bardzo kosztowne i może prowadzić do rezul-
tatów odwrotnych niż oczekiwane.

U jednego z naszych klientów, nie tracąc z oczu mo-
tywacji i ambitnych celów Zarządu, zaproponowali-
śmy rozwiązanie hybrydowe. Polegało ono na tym, 
że pracownicy niższego szczebla, tj. pracownicy sze-
regowi/liniowi byli uwzględnieni w systemie premio-
wym, ale w innej formie. W ich przypadku premię 
w wysokości 5%-10% wynagrodzenia zasadniczego 
(czyli de facto tzw. 13-tkę), otrzymywali jako nagrodę 
za sumienną pracę i demonstrowane zaangażowa-
nia. Oddzielenie pracowników, którzy rzeczywiście 
się starają od tych, którzy tego nie robią, wymagało 
stworzenia uproszczonego systemu oceny. Zaletą 
takiego podejścia była możliwość podzielenia się 
sukcesem finansowym, a (od strony wdrożeniowej) 
ochrona przełożonych przed koniecznością definio-
wania precyzyjnych celów ilościowych i  jakościo-
wych na etapie, kiedy nie byli na to jeszcze gotowi. 
Trzeba bowiem podkreślić, że dobre definiowanie 
celów jest najważniejszą i  najtrudniejszą czę-
ścią tworzenia systemu premiowego opartego 
na MBO. Perfekcyjne doprecyzowanie i wdrożenie 
samych zasad systemu premiowego niestety nicze-
go nie gwarantuje. Absolutnie kluczowa jest dobra 
identyfikacja priorytetów i wybór celów, a także ta-
kie ich zapisanie i przydzielenie do pracowników, by 
dało to efekty w organizacji.

Ku przestrodze warto podkreślić, że jeśli cele zosta-
ną wyznaczone wszystkim pracownikom, ale w spo-
sób niepoprawny, błędne decyzje uderzą w Zarząd 
z siłą całej Spółki, a nie wybranej grupy, tj. ścisłego 
kierownictwa. Przykładem konsekwencji jest np. 
konieczność wypłaty premii za mało wartościowe 
efekty. Co więcej, błędne cele będą dla pracowni-
ków punktem odniesienia do oczekiwań w roku ko-
lejnym.

Na koniec warto podkreślić, że wdrożenie syste-
mu premiowego opartego o cele jest zawsze dużą 
zmianą dla organizacji. Zawsze wymaga ona odpo-
wiedniej atencji, aby ją wdrożyć. Powinna być opar-
ta o dialog z pracownikami, aby mogli ją zrozumieć, 
a także wiedzieli, jakie będą jej konsekwencje oraz 
mogli dać coś od siebie – wszelkie dobrze przemy-
ślane i  zaprojektowane interakcje działają moty-
wująco, angażująco i są… gwarantem skutecznego 
wdrożenia zmiany. A od skutecznego wdrożenia za-
kładanych zmian już blisko do osiągnięcia stawia-
nych organizacji celów strategicznych.
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Robotyzacja procesów księgowych 
i wirtualni pracownicy 

dostępni od zaraz. 
Jak szybko, skutecznie i bezpiecznie poprawiać efektywność 

w procesach biznesowych?

Robotyzacja procesów biznesowych (inaczej na-
zywana Robotics bądź RPA – ang. Robotic Pro-
cess Automation) jest technologią dostępną od lat 
i  znajdującą zastosowanie niezależnie od sektora 
gospodarki czy też obszaru działalności w firmie. 

Ciągle jest na rynku dużo miejsca na automaty-
zację procesów i poprawę efektywności, szcze-
gólnie w  obecnej sytuacji na rynku pracy, jak 
i  wobec wyzwań w  prowadzeniu działalności 
gospodarczej (przerwane łańcuchy dostaw, wy-
soka konkurencyjność czy nowe kanały sprze-
daży).

Roboty pewne jak w banku
 
Bank, jak każde przedsiębiorstwo, przetwarza wie-
le operacji, danych, faktur. Ich skala wymaga cią-
głej automatyzacji, jak i  udoskonalania procesów. 
W banku ING pierwsze skrypty automatyzujące po-
wtarzalne czynności człowieka wykonywane na sys-
temach i w aplikacjach pojawiły się już w 1998 roku. 
Była to oddolna inicjatywa jednego z pracowników 
i szybko dostrzeżono w niej ogromny potencjał. 

Już w roku 2008 bank mógł się pochwalić tysiącem 
skryptów, do dzisiaj ta liczba została podwojona. 
Wszystkie skrypty zostały napisane w popularnych 
językach programowania, bez wsparcia jakiegokol-
wiek komercyjnego narzędzia robotics. 

W  ING podjęto decyzję o  stworzeniu własnego 
narzędzia klasy RPA, które miało wyjść naprzeciw 
potrzebom robotyzacji – wraz ze wzrostem skali 
brakowało narzędzia do monitorowania tak dużej 
liczby robotów, w  pełni odpowiadającego na po-
trzeby biznesowe. 
Tak powstało SAIO – kompletna platforma do ro-
botyzacji procesów od ING.

Dylemat RPA czy RDA

Roboty mogą być uruchamiane na dwa sposo-
by. Pierwszy z nich – unattended, inaczej Robotic 
Process Automation (RPA) – charakteryzuje się 
całościowym podejściem do automatyzacji proce-
su. Nie przewiduje się w nim interakcji użytkowni-
ka z robotem w trakcie jego działania. Zwykle robot 
ma swoją „tożsamość” w  systemach, na których 
pracuje i na podstawie zadanego wsadu oraz zarzą-
dzonego harmonogramu realizuje zaprogramowa-
ne czynności. Użytkownik jest informowany jedynie 
o zakończeniu pracy przez robota.

Drugi sposób na uruchamianie robotów – atten-
ded, nazywany również Robotic Desktop Automa-
tion (RDA) – wspiera pracownika na jego własnym 
pulpicie. Roboty w tym trybie uruchamiane są ręcz-
nie przez użytkownika, nie posiadają swojej tożsa-
mości, a korzystają z dostępów osoby zalogowanej. 
Użytkownik może obserwować, jak robot „porusza 
się” po jego pulpicie i otwartych aplikacjach. W ING 
tryb attended jest standardowym podejściem, 
w którym użytkownik wchodzi w interakcję z ro-
botem, innymi słowy – ma robota asystenta. Z ro-
botów korzystają zarówno pracownicy back  office 

Kamil Czerniak
 

Senior Business Development  
Manager SAIO powered by ING

Współczesne finanse i księgowość bazują na 
technologii, która stanowi podstawę nawet 
najprostszych procesów. Ogrom danych do 
przetworzenia, skala działalności firm oraz 
tempo wymiany informacji sprawiają, że czło-
wiek nie jest w stanie zarządzać wszystkim i 
bezbłędnie oraz terminowo wykonać wszyst-
kich czynności w obsługiwanym procesie.

Joanna 
Porębska-Matysiak                  

CSO
SAIO powered by ING

Wielkość globalnego rynku RPA 
została wyceniona na 1 574,8 mln 

USD w 2020 r. i przewiduje się, 
że będzie rosła ze stopą wzrostu 

(CAGR) o 32,8% od 2021 do 2028 r. 
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jak i front office. Sami decydują, kiedy robota uru-
chomić, a po zakończeniu przez niego pracy mogą 
kontynuować realizację czynności w procesie. 

Obecnie większość firm – zarówno dostarczających 
automatyzacje, jak i będących beneficjentami – sto-
suje głównie podejście unattended. Jego wadą jest 
ograniczona ilość procesów, które można zautoma-
tyzować. Dlatego tak ważne przy analizie procesów 
do robotyzacji jest kompleksowe spojrzenie i ocena, 
które procesy mogą być zautomatyzowane cało-
ściowo w  trybie unattended, a  dla których więcej 
korzyści przyniesie tryb attended. Takie połączenie 
pozwoli na osiągnięcie maksymalnej efektywności 
płynącej z robotyzacji.

Roboty w księgowości

Robotyzacja znajduje zastosowanie w  prawie każ-
dym obszarze biznesowym. Są takie, które z uwagi 
na swoją charakterystykę – jak księgowość czy tre-
asury – posiadają więcej procesów ze znacznym po-
tencjałem do automatyzacji. 

Zmiany regulacji prawnych, czasem bardzo szybko 
wdrażane, powodują konieczność zmian systemów 
finansowo-księgowych, a  to wiąże się z  wysokimi 
kosztami modyfikacji. Przykładami mogą być: wy-
móg sporządzania sprawozdań w  formacie XML 
czy wprowadzone zmiany w  obszarze weryfikacji 
kontrahenta, tzw. biała lista podatników VAT. Po 
ogłoszeniu zmian w tym zakresie, w każdym syste-
mie ERP pojawiła się modyfikacja pozwalająca na 
sprawdzenie aktywności jako płatnik VAT, niestety 
zwykle obciążona wysokimi kosztami. 

Aby je zminimalizować, z  pomocą przyszło SAIO, 
przygotowując robota, który jest w stanie elastycz-
nie dostosować się do systemów ERP. Rozwiązanie 
powstało w niespełna 3 tygodnie i było gotowe do 
szerokiego użycia. Korzystający z niego klient decy-
dował, na którym etapie realizacji płatności, kontra-
henci powinni zostać zweryfikowani. Obrazuje to, 
jak technologia robotics jest w  stanie elastycznie 
wpisać się w  istniejące procesy, usprawniając je. 
Inne przykłady automatyzacji to procesy związane 
z  integracją bankowości internetowej, jak chociaż-
by ręczne pobieranie i księgowanie wyciągów ban-
kowych, ujednolicanie formatów wyciągów, księgo-
wanie otwartych pozycji, czynności z procesów O2C 
czy P2P.

Nadchodzi era AI w automatyzacji 
procesów biznesowych

Czy roboty mogą być jeszcze bardziej inteligentne 

i obsłużyć procesy niepoddające się regułom? 
Wiele mówi się o  zastosowaniu mechanizmów 
sztucznej inteligencji w firmach, jednak ciągle trud-
ność sprawia identyfikacja dobrych przykładów do 
zastosowania mechanizmów AI. Popularnym zasto-
sowaniem AI jest klasyfikacja skrzynek mailowych 
– zarówno tych grupowych wewnątrz firmy, jak i do 
obsługi klienta. Powtarzające się tam zapytania do-
tyczą podobnej puli tematów, jednak z  uwagi na 
pisanie ich przez człowieka różnią się one seman-
tycznie. I tutaj z pomocą przychodzą mechanizmy 
sztucznej inteligencji, które można nauczyć kate-
goryzacji – na podstawie odpowiednio obszernego 
zestawu już skategoryzowanych maili. Przykład ten 
dotyczy wiadomości, jednak można swobodnie to 
przenieść na każdy obszar i proces biznesowy – kla-
syfikacja umów, faktur, operatów szacunkowych 
itp. Również w  obszarze księgowości AI może 
przyjść z pomocą. Przykładem jest proces zamy-
kania otwartych pozycji księgowych, tj. dopaso-
wywania wpłat dokonanych przez kontrahentów za 
faktury, które nie zostały dokładnie wskazane przez 
płatnika. W tym przypadku trudno zbudować kon-
kretne algorytmy oparte na sztywnych regułach. 
Inteligentnemu robotowi wystarczy wskazać zbiór 
danych archiwalnych (jak wpłaty były księgowane 
w  przeszłości), a  następnie odpowiednio wytreno-
wać go, jak powinien postępować w przyszłości. 

Automatyzacja procesów księgowych przebiega 
w szybkim tempie z uwagi na oczekiwania przedsię-
biorców dotyczące wzrostu efektywności, redukcji 
kosztów oraz rozwoju oprogramowania wspierają-
cego systemy księgowe. Coraz częściej automaty-
zacja jest ujęta w ramach KPI dyrektorów finanso-
wych, głównych księgowych i stanowi element ich 
oceny rocznej.

Dzięki wykorzystaniu technologii robotics ludzie 
mogą skupić się mniej na powtarzaniu tych sa-
mych czynności, a  bardziej na pracy kreatywnej 
i analitycznej, która wykorzystuje wyobraźnię i daje 
więcej satysfakcji.

Wszystkie te cele mogą być osiągane z wykorzysta-
niem nowych technologii.

Wirtualni księgowi czekają na 
oferty pracy!

Żródła danych w artykule: 
Rzeczpospolita, dodatek „Doradca firmy” z 30.04.2021
Robotic Process Automation Market 2028 ©Grand View Research, Inc., USA

Ok. 30 % automatyzacji jest 
realizowana w obszarach 
księgowości i finansów.

Oczekuje się, że wdrożenie RPA 
w tych obszarach będzie rosło m.in. 

z  powodu koniecznych  
dostosowań do zmieniających się  

regulacji.
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Opublikowany 27 czerwca 2022 r. projekt nowelizacji ustawy 
o CIT oraz niektórych innych ustaw przynosi zapowiedź zmian 
przepisów m.in. w  zakresie dokumentowania tzw. transak-
cji rajowych – i to zarówno tych bezpośrednich, jak i pośred-
nich. Większość progów istotności ma zostać podwyższonych, 
a niektóre z obowiązków – złagodzonych (zniknie m.in. obo-
wiązek weryfikacji krajowych dostawców). Co istotne, projekt 
zakłada, że nowe przepisy będzie można stosować również do 
transakcji realizowanych w 2021 r.

W odniesieniu do transakcji dokonywanych bezpośrednio z kontrahen-
tami z krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatko-
wą podwyższony zostanie próg dokumentacyjny. Zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami wynosi on 100 tys. zł i odnosi się zarówno do operacji 
kosztowych, jak i przychodowych. Taki próg powodował, że dodatkowe 
obowiązki z  obszaru cen transferowych dotyczyłyby wielu podmiotów, 
dla których transakcje z kontrahentami z  rajów podatkowych były incydentalne i opiewały na sto-
sunkowo niewielkie kwoty (w przypadku przedsiębiorców oferujących dobra luksusowe obowiązek 
mógłby pojawić się już przy sprzedaży choćby pojedynczej sztuki towaru do podmiotu rajowego). 
Ministerstwo Finansów proponuje, by po wejściu w życie omawianego projektu próg wynosił nie 100, 
a 200 tys. zł.

2,5 mln zł dla transakcji towarowych i finansowych

Zmiany będą dotyczyć jednak również tzw. pośrednich transakcji rajowych, czyli gdy rzeczywisty wła-
ściciel należności z tytułu danej transakcji ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju po-
datkowym. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisów do sporządzania dokumentacji cen 
transferowych zobowiązane były podmioty dokonujące transakcji z opisanymi powyżej podmiotami, 
jeśli wartość transakcji przekroczyła 500 tys. zł. Po zmianach progi dokumentacyjne wyniosą: 2,5 
mln zł (w przypadku transakcji towarowych i finansowych) i 500 tys. zł – w przypadku pozosta-
łych transakcji.

Projekt nowelizacji zakłada ponadto, że w przypadku przekroczenia powyższych limitów – jeśli trans-
akcja będzie dokonywana pomiędzy dwoma polskimi kontrahentami – obowiązek dokumentacyjny 
będzie spoczywał na tym podmiocie, który otrzymuje należność w związku z dokonaną transakcją. 
W konsekwencji oznacza to, że po wejściu przepisów w życie polscy przedsiębiorcy nie będą już mu-
sieli pozyskiwać oświadczeń dotyczących transakcji rajowych od krajowych dostawców, z  którymi 
zawarli transakcję o wartości powyżej 500 tys. zł. Obowiązek ten będzie dotyczył jedynie transakcji 
dokonywanych z podmiotami zagranicznymi.

Marta Szafarowska
Partner, Doradca Podatkowy  

Gekko Taxens 

Oświadczenia od krajowych 
kontrahentów jednak niepotrzebne? 

Zmiany w tzw. transakcjach rajowych.
„

„
Po zmianach progi dokumentacyjne wyniosą: 2,5 mln zł (dla pośrednich 

transakcji rajowych o charakterze towarowym i finansowym) i 500 tys. zł – 
w przypadku pozostałych transakcji pośrednich.
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Ministerstwo Finansów zaproponowało ponadto 
wyłączenie stosowania obowiązku dokumentacyj-
nego dla pośrednich transakcji rajowych, w  przy-
padku gdy podmiot otrzymujący należność nie 
dokonywał w danym roku rozliczeń z podmiotem 
rajowym lub gdy podmiot otrzymujący należność 
nie jest powiązany z podmiotem rajowym. 

W tym kontekście istotną informacją jest to, iż oko-
liczność, że rzeczywisty właściciel należności nie 
ma siedziby, miejsca zamieszkania lub zarządu na 
terytorium raju podatkowego, będzie mogła zo-
stać potwierdzona za pomocą oświadczenia doty-
czącego rzeczywistego właściciela należności pod-
pisanego przez podmiot zagraniczny, który taką 
należność otrzymał. Do tej pory możliwość zasto-
sowania dla tych potrzeb wspomnianego oświad-
czenia wynikała jedynie z  projektu objaśnień po-
datkowych Ministerstwa Finansów. Wydaje się 
więc, że po uchwaleniu nowelizacji ustawy o  CIT 
wykorzystanie oświadczenia jako elementu bada-
nia kontrahentów na potrzeby stosowania regula-
cji o podmiotach rajowych będzie usankcjonowa-
ne również przez przepisy. Inaczej ma być jedynie 
w  tych przypadkach, gdy polski podatnik będzie 
wiedział (lub mógł wiedzieć przy dochowaniu na-
leżytej staranności), że treść oświadczenia jest nie-
zgodna z rzeczywistością.

Gdzie ryzyko uszczupleń?

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, zmiany 
w  zakresie progów istotności dla tzw. pośred-
nich transakcji rajowych (z  0,5 do 2,5 mln zł 
w przypadku transakcji towarowych i finanso-
wych) przyczynią się do ograniczenia obowiąz-
ków dokumentacyjnych po stronie podatników. 

W ocenie resortu finansów w przypadku transak-
cji towarowych ryzyko przerzucania dochodów do 
rzeczywistego właściciela w raju podatkowym jest 
niskie, zaś w przypadku transakcji finansowych po-
tencjalna wartość przesunięć dochodów do rajów 
podatkowych jest niezbyt istotna. Wydaje się więc, 
że największe ryzyko uszczupleń podatkowych 
spowodowanych transferami do rajów podatko-
wych Ministerstwo dostrzega w transakcjach doty-
czących usług (w  szczególności niematerialnych), 
dla których próg istotności nadal będzie wynosił 
500 tys. zł w skali roku. Omawiany projekt noweliza-
cji przewiduje, że nowe regulacje, co do zasady, bę-
dzie należało stosować do transakcji rajowych roz-
poczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2023 
r. (zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie 
od początku przyszłego roku). Ustawodawca prze-
widział jednak przepis przejściowy, który pozwalał-

by na zastosowanie nowych przepisów również do 
transakcji zawartych bądź realizowanych w 2021 r., 
czyli od chwili wprowadzenia nowego brzmienia 
art. 11o ustawy o CIT. Przepis ten wprowadził obo-
wiązek weryfikacji kontrahentów i  – ewentualnie 
– przygotowania dokumentacji cen transferowych 
w razie negatywnego wyniku takiej weryfikacji.

Zastosowanie nowych przepisów oznaczałoby 
m.in. możliwość rezygnacji z pozyskiwania oświad-
czeń od wszystkich dostawców, z którymi w 2021 r. 
dokonano transakcji towarowych lub finansowych 
na kwotę ponad 500 tys. zł. Jednak z uwagi na to, 
że projekt ustawy został skierowany do Sejmu 25 
sierpnia 2022 r. należy spodziewać się, że proces le-
gislacyjny zakończy się dopiero w IV kwartale (aby 
ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2023 r., musi 
ona zostać opublikowana w  Dzienniku Ustaw do 
końca listopada 2022 r.). Do tego czasu podatnicy 
– dla własnego bezpieczeństwa – powinni realizo-
wać obowiązki nakładane przez ustawę w aktual-
nym kształcie i pozyskiwać oświadczenia dotyczące 
właściciela rzeczywistego otrzymanych należności 
od wszystkich (polskich i  zagranicznych) dostaw-
ców, z  którymi w  2021 r. zrealizowano transakcje 
na kwotę przekraczającą 500 tys. zł. Swoje wysiłki 
należy jednak koncentrować w  szczególności na 
uzyskaniu stosownej dokumentacji od podmio-
tów zagranicznych, mając na uwadze, że zgodnie 
z  nadchodzącymi zmianami przepisów, w  przy-
padku krajowych kontrahentów obowiązek wery-
fikacyjny zostanie usunięty.

Podsumowując opisywane zmiany, należy doce-
nić kierunek obrany przez Ministerstwo Finansów, 
które zamierza złagodzić część regulacji związa-
nych z  dokumentowaniem tzw. transakcji rajo-
wych. Obowiązujące od 2021 r. przepisy były bo-
wiem odbierane jako zbytnio ingerujące w relacje 
– niepowiązanych przecież ze sobą! – podmiotów, 
a  dodatkowo nakładały one nadmierne obowiąz-
ki weryfikacyjne na przedsiębiorców. Korzystny 
dla podatników ma być również przepis przejścio-
wy, który pozwoli na rezygnację z  pozyskiwania 
oświadczeń od krajowych kontrahentów. 

W tym kontekście ujawnia się jednak jedna z naj-
większych bolączek naszego prawa podatkowego, 
czyli jego zbyt duża zmienność. Wiele firm realizu-
je działania ukierunkowane na weryfikację kontra-
hentów i dochowanie należytej staranności już od 
wielu miesięcy, ale może okazać się, że w ostatecz-
nym rozrachunku wysiłki z tym związane okażą się 
w dużej mierze zbędne. O tym, czy faktycznie tak 
będzie, będziemy jednak wiedzieć prawdopodob-
nie dopiero pod koniec listopada, gdy proces legi-
slacyjny dobiegnie końca.„

Przepis przejściowy umożliwi rezygnację z pozyskiwania oświadczeń 
od polskich dostawców, z którymi w 2021 r. dokonano transakcji 

towarowych lub finansowych na kwotę ponad 500 tys. zł. „
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Cel był i zresztą nadal jest prosty – zbudować 
najbardziej kompleksowy ekosystem 

dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu.
Na trudne pytania odpowiada Wiktor Doktór, 

prezes i założyciel Pro Progressio.

Violetta Malek,
Prezes Zarządu Gekko advisoryNOW:
Wiktorze, minęło kilka dobrych lat od założenia Pro 
Progressio, organizacji zrzeszającej firmy z sektora 
nowoczesnych usług biznesowych. Co takiego wy-
darzyło się w  Twoim życiu zawodowym, że zająłeś 
się tworzeniem społeczności biznesowej BSS (Busi-
ness Services Sector)?

Wiktor Doktór:  
Violetta, serdecznie dziękuję za to pytanie. Od 
roku 1998 jestem, na różnych etapach zawodowe-
go życia, związany ze światem usług biznesowych. 
Dużym przełomem było bliskie związanie się z fir-
mą SouthWestern BPS (obecnie będącej częścią 
Capita Group) w roku 2006. To wtedy wsiąknąłem 
w  branżę BPO i  zacząłem poznawać jej potrzeby, 
wyzwania, obszar działania, a  przede wszystkim 
cały ekosystem, którym ten sektor jest otoczony, 
w tym warunki prawne, lokalizacje, środowisko biu-
rowe, potrzeby kadrowe i szereg innych czynników. 
Budując centrum operacyjne dla SouthWestern 
w Łodzi, miałem dość spore wyzwanie, aby zebrać 
potrzebne mi informacje w  jednym miejscu. Było 
to czasochłonne i wymagające niezłych starań, aby 
wiedzieć, kto jest kim w branży, kto co robi, kto jest 

zaufanym i sprawdzonym partnerem – i co istotne 
– skąd brać wszelkie niezbędne, ale też i  ciekawe 
informacje o  tym, co się dzieje w  sektorze nowo-
czesnych usług dla biznesu. I tak w roku 2010 zro-
dził się pomysł stworzenia platformy internetowej, 
która będzie stanowiła główne źródło wiedzy i  in-
formacji dla sektora BSS. Od pomysłu do realizacji. 
Tak powstał OutsourcingPortal, który jesienią 2021 
roku zamieniliśmy na FOCUS ON Business. To był 
pierwszy krok. Kolejnym było powołanie do życia 
dwumiesięcznika Outsourcing&More (obecnie nosi 
tytuł FOCUS ON Business), a  zimą roku 2012, gdy 
powstała Pro Progressio, dopełnił się pierwszy etap 
tworzenia ekosystemu dla sektora BSS,. Pomysł był, 
i  zresztą nadal jest, prosty – celem Pro Progressio 
jest być najbardziej kompleksową i innowacyjną in-
stytucją otoczenia biznesu. To nasza wizja, której się 
trzymamy i którą realizujemy na co dzień. Widzimy 
i rozumiemy potrzeby branży BSS, a co najistotniej-
sze, na bieżąco reagujemy na powstające wyzwania 
i zmiany, jakie zachodzą w sektorze nowoczesnych 
usług dla biznesu . Pro Progressio oznacza „dla roz-
woju” i to właśnie robimy: rozwijamy branżę BSS. 
Long story short – jako szef jednego z BPO miałem 
mnóstwo potrzeb, których nikt nie był w stanie zre-
alizować, więc zbudowaliśmy organizację, która te 
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potrzeby ma zaspokajać.

VM: 
Będąc członkiem tej społeczności od roku 2017, od-
noszę wrażenie, że Twoje zaangażowanie rośnie, 
niezmiennie, z  roku na rok. Wspólnie z  zespołem 
rozbudowujesz „pole rażenia” Pro Progressio o ko-
lejne ciekawe inicjatywy. Czy podzielisz się z czytel-
nikami tym, co Cię motywuje, angażuje i daje przy-
słowiowego „kopa”?

WD: 
Wow. To mocne pytanie. Co daje takiego „kopa”? 
No cóż. Jestem osobą znaną z tego, że dużo mówię, 
ale przede wszystkim, co może nie jest na co dzień 
widoczne, bardzo dużo słucham. Słucham tego, co 
mówi kadra menedżerska z sektora BSS oraz insty-
tucje z  jej otoczenia. Na przestrzeni dziesięciu lat 
działalności Pro Progressio, nawiązaliśmy współ-
pracę z organizacjami sektora BSS na całym świe-
cie – od Montrealu w Kanadzie, przez San Diego, Or-
lando w USA, Tijuanę w Meksyku, po Cali i Bogotę 
w Kolumbii. Od Skandynawii, przez całą Europę po 
Egipt, Rwandę i RPA, a nawet Gruzję. Każdy nowy 
kontakt, każda nowa relacja uczy czegoś innego 
i pokazuje, że nie ma jednej osoby, jednej organiza-
cji, która ma patent na wszystko i jest branżową alfą 
i omegą. Rodzice zawsze uczyli mnie, aby słuchać 
uważnie, co mówią ludzie z otoczenia i – jeśli to tyl-
ko możliwe – pomagać innym. Słowa te być może 
brzmią trywialnie, ale są dla mnie bardzo ważne 
i kieruję się nimi w całym swoim życiu. To, co daje 
mi kopa, to efekt pracy, jaki wnosimy, pomagając 
firmom i instytucjom otoczenia biznesu. 

Za każdym razem, kiedy wypuszczamy na rynek 
jakiś nasz produkt, usługę, inicjatywę – jest to po-
przedzone konkretnymi potrzebami, których ist-
nienie podpowiada nam sam rynek. My to robimy, 
a potem patrzymy, czy udało nam się rzeczywiście 
wdrożyć coś, z czego branża BSS będzie korzystać. 
Tak powstał portal i  dwumiesięcznik FOCUS ON 
Business, tak powstał Klub Pro Progressio, tak po-
wstały konferencje The BSS Tour, nasze doroczne 
The BSS Forum i Gala Outsourcing Stars. Tak wresz-
cie powstał konkurs Outsourcing Stars, platforma 
BSS Index, raporty FOCUS ON, czy też nasza ostat-
nia inicjatywa realizowana we współpracy z fundu-
szem Level2 Ventures, czyli CASPEN4 Startups.
Kopa dają efekty naszej pracy. Kopa daje każda 
nowa organizacja, która dołącza się do Klubu Pro 
Progressio, kopa daje energia Gali Outsourcing 
Stars. I wreszcie kopa daje to, że z roku na rok po-
trzeby branży BSS wciąż są nowe i wciąż trzeba szu-

kać rozwiązań, które będą w stanie je zaspokoić. A ja 
lubię szukać tych rozwiązań, a potem je wdrażać.
 
VM: 
Budujesz biznes oparty o relacje. Łączysz ludzi. Da-
jesz poczucie przynależności. Znasz każdą firmę, 
która jest zrzeszona w Pro Progressio. Jestem pew-
na, że masz sporo ciekawych historii, którymi mógł-
byś się podzielić. Ciekawi mnie ta najbardziej zaska-
kująca, opowiesz? 

WD:  
Lubię wiedzieć, z  kim pracuję i  poznawać firmy 
tak głęboko, jak to tylko możliwe. Ale nie jestem tu 
wyjątkiem. Każda osoba pracująca w Pro Progres-
sio dokładnie wie, co robią firmy z Klubu Pro Pro-
gressio. To dzięki tej wiedzy możemy im codziennie 
pomagać przy różnych projektach i  inicjatywach 
biznesowych. Każda organizacja ma swoje cieka-
we historie. Są one różne i za każdym razem inne. 
W  Pro Progressio stosujemy dwie zasady, którymi 
kierujemy się w relacjach z każdą firmą, i są to: „nie 
ma rzeczy oczywistych” oraz „nie ma głupich pytań”. 
Te dwie proste zasady dają nam możliwość pozna-
wania naszych firm członkowskich i wręcz uczą nas 
na co dzień, co kto wie, chce wiedzieć, a co wciąż 
jest nieodkryte. 

Pytasz o najbardziej zaskakującą historię. To dobre 
pytanie, ale chyba uchylę się od odpowiedzi. Każ-
da historia jest zaskakująca. Zobacz, Ty po pracy dla 
Wielkiej Czwórki, postawiłaś na siebie i  stworzyłaś 
butik consultingowy, który od pierwszych dni dzia-
łalności realizuje projekty dla ogromnych korporacji. 
Są firmy HR, które startowały kilka lat temu z pozio-
mu kilku osób, a teraz obecne są w całej Polsce i nie 
tylko. Firmy SSC przekształciły się w  GBS-y i  teraz 
z Polski przesyłają swoją wiedzę w świat i uczą inne 
jednostki swoich firm, jak optymalizować wielkie 
biznesy. A mamy też jedną firmę, która praktycznie 
wcale nie korzysta z szerokiego wachlarza tego, co 
daje Pakiet Klubowy CASPEN Biznes i jej prezes raz 
na kwartał umawia się ze mną na lunch, podczas 
którego rozmawiamy o  tym, co słychać w  branży 
w Polsce i na świecie. Hmmm, jak się tak teraz za-
stanowię, to chyba to jest dość zaskakująca historia. 

No chyba, że dodamy do tego historie ze świata… 
Czy wiesz, że np. Egipt, Kosowo i Rwanda mocno nie 
tyle zabiegają, co skutecznie świadczą usługi BPO 
i ITO na rzecz rynku DACH (Niemcy, Austria, Szwaj-
caria)? Tak – taką wiedzę też posiadamy, a  dzięki 
niej wiemy, że świat BSS nie kończy się na granicy 
naszego kraju, ale ma znacznie szerszy zasięg. „

„
Każdy nowy kontakt, każda nowa relacja uczy czegoś innego i pokazuje, 
że nie ma jednej osoby, jednej organizacji, która ma patent na wszystko 

i jest branżową alfą i omegą. 
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VM: 
Nie tak dawno pojawiła się w Twoim życiu nowa mi-
łość – podcasting! Jak zaczęła się ta przygoda?

Podcasterem zostałem 17 września 2019 roku. To 
tego dnia powstał pierwszy odcinek „BSS bez ta-
jemnic”. Samych podcastów słuchałem już od wielu 
lat. Wszystko tak naprawdę zaczęło się w roku 2006, 
kiedy jeżdżąc do pracy, słuchałem wykładów akade-
mickich z Yale, Stanford i Harwardu. Nie lubię tracić 
czasu i moja jazda samochodem zawsze służy mi do 
słuchania podcastów lub audiobooków. W pewnym 
momencie zacząłem szukać podcastów o sektorze 
BSS i tu zdziwiłem się bardzo, gdyż poza SSON nie 
było w roku 2019 żadnej audycji na ten temat. Jak 
już wcześniej wspomniałem, lubię słuchać potrzeb 
rynku i  wdrażać rozwiązania, które na te potrzeby 
znajdą odpowiedź. Zacząłem więc pytać ludzi, czy 
posłuchaliby takiego podcastu i  – zachęcony ich 
reakcją – powiedziałem „start”.  Pierwszy odcinek 
nagrywałem w  moim samochodzie i  nagrywałem 
go 5 razy, aż w  końcu powiedziałem sobie, że nie 
ma co dążyć do perfekcji, trzeba po prostu wrzucić 
podcast do Internetu i zobaczyć, czy ktoś tego po-
słucha. Taki był początek. Na przestrzeni ostatnich 
trzech lat nagrałem 729 odcinków „BSS bez tajem-
nic”, z czego 701 odcinków numerowanych (stan na 
dzień 04.08.2022 r.). Nagrałem także 65 odcinków 
anglojęzycznego podcastu „Good Morning BSS 
World”. Oba zostały już odsłuchane lub obejrzane 
blisko 70 tysięcy razy, co utwierdza mnie w przeko-
naniu, że taki podcast jest branży potrzebny. Lubię 
dzielić się wiedzą, lubię mówić, a  podcast jest do 
tego idealną formą komunikacji.

VM: 
Czy zmieniłbyś cokolwiek w  swoim życiu zawodo-
wym, gdybyś mógł cofnąć czas? Jaką radę dałbyś 
sobie, tyle że 25-letniemu?

WD: 
Nic bym nie zmienił. Życie managera składa się 
z wielu wyzwań, którym musi stawić czoło. Popeł-
niamy błędy, osiągamy sukcesy i każda z tych sytu-
acji nas czegoś uczy. Ważne, aby na błędy znajdy-
wać szybko rozwiązania, a sukcesy skalować w górę. 
Moje zawodowe życie było i  nadal jest pełne wy-
zwań, czasami trzeba się kilka razy zastanowić, czy 
robić jakiś nowy projekt, czy też nie, ale takie jest 
właśnie życie w  świecie dynamicznie rozwijające-
go się biznesu. Nic bym nie zmienił. Cieszę się ze 
wszystkich popełnianych błędów i wszystkich suk-
cesów. To dzięki nim powstał cały pakiet rozwiązań, 
które stworzyły mnie takim człowiekiem, jakim je-
stem i Pro Progressio, takim jakim jest.

VM: 
Często rozmawiam ze studentami czy młodymi 
profesjonalistami i zadają mi pytania o moich ulu-
bionych „guru”, którzy mnie inspirują. Czy Ty masz 
swoich „guru”?
  
WD: 
Mam. Jest grono osób, które mnie inspirowały, in-

spirują lub po prostu wskazały mi właściwą dro-
gę. W tym gronie są moi rodzice – tu wielki ukłon 
w  ich stronę, gdyż to Oni nauczyli mnie etyki pra-
cy, szacunku do drugiego człowieka i  pokazali, że 
wytrwałością w  działaniu można osiągnąć wszyst-
ko. Mentorami, których miałem okazję spotkać na 
swojej drodze, byli także Jarek Mikos, z którym pra-
cowałem w Energis, Jim Costello z SouthWestren, 
czy ikona świata BSS, jaką jest Romek Lubaczewski. 
Ale odpowiem też nieco przekornie – takich „guru” 
jest znacznie więcej. Jeśli dobrze posłuchasz ludzi, 
którymi się otaczasz, to zobaczysz, że każdy z nich 
czegoś Ciebie nauczy. Lubię się otaczać mądrymi 
osobami, takimi jak Paweł Łopatka, Cezary Macio-
łek czy Krzysztof Misiak, a to tylko początek dłuższej 
listy. Toksycznych ludzi staram się unikać, zabierają 
czas i są pełni negatywnych działań, które spowal-
niają nas, a ja lubię iść do przodu i czerpać inspira-
cję z dynamicznych osób.

VM: 
Na koniec wrócę do sektora nowoczesnych usług 
biznesowych i zapytam o Twoją prognozę. Jaka jest 
przyszłość BSS? Jaki wpływ ma technologia, remo-
te work i GIGekonomia – według Ciebie?

WD: 
Sektor BSS wciąż przechodzi wiele zmian. Nie unik-
niemy coraz mocniejszego udziału technologii 
w rozwoju usług. Mam tu na myśli nie tylko prostą 
cyfryzację czy digitalizację, ale zaawansowaną ro-
botykę i  sztuczną inteligencję. Świat ludzi i  robo-
tów będzie się mieszał coraz bardziej, aczkolwiek 
nie ukrywam, że wciąż kibicuję nam – ludziom, 
abyśmy to my kierowali robotami, a nie na odwrót. 
Praca zdalna czy hybrydowa również z  nami zo-
stanie i będzie się pogłębiać – zakładam, że firmy 
stracą w  dłuższym czasie przynależność do jed-
nej lokalizacji i  będziemy coraz częściej pracować 
w  rozproszonych zespołach. Nie do końca jestem 
tego fanem, choć rozumiem ekonomiczny wątek 
takiego podejścia. Jestem człowiekiem starej daty 
i uważam, że unikalność firm tworzy ich wewnętrz-
na kultura, ekosystem, bliskie relacje. Technologia 
wspierająca naszą pracę zdalną jest super, ale nie 
zastąpi bliskich relacji z  drugim człowiekiem lub 
grupą osób. Powiało trochę pesymizmem, ale nie 
taki był mój cel. Świat się zmienia, biznes się zmie-
nia, ludzie się zmieniają, a robotyzacja, praca zdal-
na czy też GIGekonomia temu towarzyszy i będzie 
towarzyszyć coraz mocniej.  Moim zdaniem sek-
tor BSS wciąż będzie się rozwijał i u nas w Polsce, 
i w nieoczywistych lokalizacjach na terenie Europy, 
Azji czy też Afryki. Możemy się spodziewać jeszcze 
wielu ciekawych projektów, a my w Pro Progressio 
na pewno będziemy je uważnie obserwować, opi-
sywać na stronach FOCUS ON Business i dzielić się 
nimi z Członkami Klubu Pro Progressio.

VM: 
Dziękuję za 
rozmowę.

Violetta Małek
Partner Zarządzający,  
Gekko advisoryNOW 
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W następnym numerze m. in.:

 � 5S – uniwersalne narzędzie poprawy  
efektywności 

 � Krajowy System e-Faktur – szansa czy  
wyzwanie? 

 � Tranzycja procesów biznesowych - jak robią to 
najlepsi?
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